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Előszó 

Magyarországon a közelmúltban lezajlott változások számos vonatkozásban új kihívásokat 

hívtak életre. Kidolgozásra és elfogadásra kerültek azok a stratégiai elképzelések - fejlesztési 

koncepciók, operatív programok stb. -, amelyek megvalósítása az ország fejlődését, az egyes 

régiók felzárkóztatását vannak hivatva szolgálni. A célok megvalósításának központi elemét 

képezi a képzési rendszer korszerűsítése. Képzési rendszerünk átalakítását volt hivatva 

szolgálni, a kétciklusú képzési rendszer kidolgozása és bevezetése Magyarországon is, ami a 

Bolognai-folyamat megvalósítását jelentette. 
 

A Bolognai-folyamat eredményeként kialakult kétciklusú képzési rendszer a jövőt illetően 

adottságként kezelendő, még akkor is, ha egyre többet foglalkozunk annak hiányosságaival, 

ha felismerni véljük utólag, hogy mit és hogyan kellett volna máshogyan tenni dolgainkat a 

felsőoktatás stratégiájának kidolgozásánál. A kétciklusú képzési rendszert illetően 

véleményünk szerint az egyik legnagyobb problémát az oktatandó ismeretanyag lehatárolása 

jelenti az egyes képzési szintek között. Látni kell azt, hogy vannak ismeretkörök, pl. 

kommunikáció, ahol nem lehet differenciálni a különböző képzési szintek között. Ugyanakkor 

hangsúlyozni kell, hogy az egyes szintek ismeretanyaga alapvetően nem horizontálisan, 

hanem mélységében kell, hogy különbözzön egymástól. A tankönyv szerzői e felfogásban 

határozták meg és állították össze a tananyagot. 
 

A tananyag összeállításánál, a fejlesztés, az elvárt kompetenciák fejlesztése, az oktatás 

hatékonysága növelése központi kérdésének tehát alapvetően nem a MIT, hanem a HOGYAN 

oktassunk, azaz milyen számonkérési formákat válasszunk, milyen módon kerüljön átadásra 

az ismeretanyag, hogyan lehet a hallgatók önálló munkavégzését fokozni és biztosítani úgy, 

hogy a hallgatók sikerélményhez jussanak, amely elengedhetetlen feltétele a hallgatók 

motiválásának tekintettük. Ezzel összhangban, az alábbiakban részletezett elveket figyelembe 

véve került az ismeretanyag kidolgozásra: 
 

- az oktatandó ismeretanyagot vertikálisan – azaz mélységében – differenciáltuk, az 

ok-okozati összefüggésekre, azok feltárására helyeztük a hangsúlyt, 

- fontos szerepet kap az önálló hallgatói munkavégzés, amelyet differenciáltan, 

részben egyéni, részben team munkában kell megoldani, 

- a hallgatói önálló munkavégzést célzottan megfogalmazott esettanulmány/ok/ra 

alapozva biztosítjuk, 

- igyekszünk lehetőséget adni arra, hogy az önálló munkákat a hallgatók önálló 

előadás keretében, prezentációval összekötve ismertessék. 
 

A fentiekben említett szempontok, elvek rajzolták ki azt a mozgásteret, amely keretek között a 

jegyzet ismeretanyagát lehatároltuk, az ismeretanyag-átadásának módszereit rögzítettük. Ami 

a vázolt koncepció és megvalósítás között lényeges eltérést okozhat – és ez a későbbiekben 

azt is eredményezheti, hogy koncepciónkat átdolgozzuk – az, az általunk feltételezett hallgatói 

és a tényleges aktivitás, az önálló munkavégzéshez való kedv stb. Az elvárt hatékonyság 

biztosítása tehát feltételezi, hogy valamennyi eleme az elvárt színvonalon kell, hogy legyen. 

Várjuk tehát, az önálló hallgatói munkához való aktív hozzáállást, az érintettek őszinte 

kritikáját, pozitív és negatív észrevételeit egyaránt. A célok maradéktalan megvalósítása igazi 

csapatmunkát feltételez, ezért minden érintettnek jó munkát kívánunk. 

 

A szerzők 
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1. Az állattenyésztés és a kapcsolódó termékpályák gazdasági 

jelentősége 

1.1. Az állati termék előállítás világgazdasági jelentősége 

1.1.1. A világ és az Európai Unió hústermelése 

A világ népességének erőteljes növekedése, a gazdaságok gyors fejlődése a feltörekvő 

országokban, az elmúlt évtizedekben nagymértékben növelte és hatékonyabbá tette az állati 

termékek termelését (Zoltán, 2011). A világ hústermelése 2011-ben meghaladta a 

297 millió tonnát, amely közel 1%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A FAO-OECD 

(2012) előrejelzése szerint 2012-ben a globális hústermelés 302 millió tonna lesz, tehát 

várhatóan 1,6%-kal növekszik. Az összes hústermelés 37,4%-át (109,0 millió tonna) a 

sertéshús, 34,8%-át (101,6 millió tonna) a baromfihús, 23,1%-át (67,5 millió tonna) a 

marhahús, míg 4,5%-át (13,5 millió tonna) a juhhús adta 2011-ben (1.1. ábra). 

 

Baromfihús

34,2%

Marhahús

22,7%

Sertéshús

36,7%

Juhhús

4,5%

Egyéb

1,9%

 

1.1. ábra: A világ hústermelésének megoszlása 2011-ben 

Forrás: FAO-OECD, 2012a alapján saját szerkesztés 

 

2012-ben a marhahústermelés változatlan marad, míg a juhhústermelés várhatóan 0,9%-kal, a 

baromfihús-termelés 1,8%-kal, míg a sertéshústermelés 2,6%-kal bővül majd. A világ 

legjelentősebb hústermelői között kell megemlíteni Kínát, az Európai Uniót, az Egyesült 

Államokat és Brazíliát. A négy meghatározó hústermelő adja a világ termelésének a 

háromnegyedét (173,9 millió tonna). Kínában, amely világelső a termelésben (28,6%), a teljes 

mennyiség 73,4%-a sertéshús, de dinamikusan nő a baromfihús termelés is. Az USA-ban a 

legalacsonyabb a sertéshús aránya (24,7%), míg a baromfihús termelés a teljes termelés 

46,3%-át adja. Az EU(27) termelésén belül meghatározó a sertéshús (54,5%), de itt is 

második a baromfihús előállítása (26,3%). A világ más országaiban ma már a baromfihús a 

legnagyobb részarányú (39,8%), ami mögött közvetlenül a marhahústermelés van (35,1%). A 

sertéshús alacsonyabb aránya (25,1%) a mohamedán vallású országok miatt érthető (Zoltán, 

2011). 

 

Az Európai Unió hústermelése a globális termelés 15,3%-át adta 2011-ben. Az EU(27) 

hústermelése az utóbbi években stagnált, 2010-ben 44,8 millió tonnát, 2011-ben 45,5 millió 

tonna húst termeltek a tagországok. A FAO-OECD (2012b) előrejelzése szerint 2012-ben az 

Európai Unióban 0,9%-kal kevesebb húst állítanak majd elő az előző évihez képest. 

Hústermelés szempontjából meghatározó országok az EU(27)-ben: Németország, 

Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Lengyelország. 
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A világon megtermelt húsmennyiség 9,6%-a, azaz 28,5 millió tonna került világkereskedelmi 

forgalomba 2011-ben, ez 2012-ben várhatóan 29,2 millió tonnára nő. A világkereskedelmi 

forgalomba kerülő összes hús 45%-át a baromfihús, 28%-át a marhahús, 25%-át a sertéshús és 

mindössze 2%-át adta a juhhús 2011-ben. A jövőben a sertéshús részarányában csökkenés 

várható, a juhhús esetén stagnálásra számíthatunk, míg marha- és baromfihús esetén közel 

4%-os növekedés várható. A legjelentősebb húsimportőr országok 2011-ben: Kína, Japán, 

Oroszország, Mexikó és az Egyesült Államok. Az exportőrök közül ki kell emelni az Egyesült 

Államokat, Brazíliát, az Európai Uniót, Kínát és Kanadát. 

 

Az Európai Unió 2011-ben közel 4 millió tonna húst exportált, míg importja valamivel 

meghaladta az 1,4 millió tonnát. 2012-ben az EU(27) exportja valamelyest csökken, míg 

importjában némi növekedés várható. 

 

Popp (2009) szerint 2018-ra 330 millió tonnára nő a világ hústermelése és ebből a 

mennyiségből 30 millió tonna kerül a világkereskedelembe. 

 

Az egy főre jutó húsfogyasztás a világon 2011-ben 42,3 kg/fő/év volt. A FAO-OECD 

(2012b) előrejelzése 0,5%-os növekedést vetít előre a globális húsfogyasztás kapcsán, ami 

42,5 kg/fő/év értékre növekszik. Jelentős az eltérés azonban a világ fejlett és fejlődő 

országainak fogyasztása között. Míg a fejlett országok átlagosan 78,4 kg/fő/év húst 

fogyasztottak el 2011-ben, addig a fejlődő országok esetén ez az érték 32,8 kg/fő/év volt. A 

világ húsfogyasztásában meghatározó szerepet tölt be Kína, elemzők a legnagyobb 

húsfogyasztási növekedést Kínában várják a jövőben. A húsfogyasztást befolyásolja a 

népesség növekedése, mely Kínában és a fejlődő országokban igen erőteljes, valamint a 

gazdasági növekedés, mely a fejlett és fejlődő országokban egyaránt megfigyelhető továbbá 

az urbanizáció is hatással van a húsfogyasztás volumenére. 

1.1.2. A legfőbb állattenyésztési ágazatok jelentősége a világon és az Európai Unióban 

1.1.2.1. Sertéságazat 

A világ népessége gyorsan nő és számos térségben erősödik a fogyasztók fizetőképessége is. 

A világnak egyre több jó minőségű sertéshúsra van szüksége. A piac tehát bővül, kérdés hogy 

az újabb igényeket ki fogja kielégíteni. A világ sertésállománya 1997-2007 között közel 6%-

kal bővült. A sertésállomány 2007-ben 918 millió egyedet tett ki, ami 2008-ban 1,3%-kal 

tovább emelkedett. Majd 2009-ben 2,1%-kal, 2010-ben pedig 0,9%-kal bővült a világ 

sertésállománya az előző évhez viszonyítva. 2010-ben valamivel több, mint 964 millió darab 

sertés volt a világon (1.2. ábra). A globális kibocsátás közel 80%-át Kína, az Európai Unió, 

az Egyesült Államok és Brazília adták. Kína vezető pozíciót foglal el a világ sertéspiacán, 

ahol a népesség növekedése kulcsszerepet tölt be a kereslet növekedésében (Nyárs, 2009). 

 

Az Európai Unió sertésállománya 2010-ben meghaladta a 152 millió darabot (1.2. ábra). Az 

EU(27) sertésállományának több mint felével 4 ország rendelkezik: Németország (17,4%); 

Spanyolország (16,6%); Lengyelország (9,7%) és Franciaország (9,5%) (FAO-OECD, 

2012a). Az elmúlt évtizedben az EU(27) sertésállománya évről évre változó módon, de 

folyamatosan csökken. Az Unióhoz 2004 után csatlakozott tagállamokban elmondható, hogy 

jelentősen visszaesett a sertéslétszám. Az Unió sertésállományának további fogyását vetíti 

előre az anyakoca-állomány csaknem 2%-os csökkenése (Módos, 2011). 
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1.2. ábra: A világ és az Európai Unió sertésállományának alakulása 

Forrás: FAO-OECD, 2012a alapján saját szerkesztés 

 

A világ sertéshústermelése 2011-ben meghaladta a 108 millió tonnát és a FAO-OECD 

(2012b) előrejelzése szerint 2012-ben a globális sertéshústermelés megközelíti a 112 millió 

tonnát (1.3. ábra). A megtermelt mennyiség 61%-át a világ fejlődő, míg 39%-át a világ fejlett 

országai adják. A sertéshústermelés kapcsán ugyanazon országokat kell kiemelni, mint akik a 

legnagyobb állománnyal rendelkeznek. 2011-ben Kína adta a világon megtermelt sertéshús 

41%-át, az EU(27) országai a 21%-át, az USA a 9%-át, míg Brazília a 3%-át. 
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1.3. ábra: A világ és az Európai Unió sertéshústermelésének alakulása 

Forrás: FAO-OECD, 2012b alapján saját szerkesztés 

 

Az Európai Unió a világ második legjelentősebb sertéshús termelője, 2010-ben az EU(27) 

tagországok által megtermelt mennyiség 22,8 millió tonnára tehető, mely 2011-re 

23,2 millió tonnára emelkedett. A FAO-OECD (2012b) előrejelzése szerint 2012-ben az 

Unióban megtermelt mennyiség ismét csökken, 22,9 millió tonnára (1.3. ábra). Az EU(27) 

legjelentősebb sertéshústermelő országai között kell megemlíteni Németországot (24,0%); 

Spanyolországot (14,8%); Franciaországot (9,9%) és Lengyelországot (8,3%). 
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2011-ben a globális sertéshústermelés 6,3%-a került világkereskedelmi forgalomba, ami 

mintegy 7 millió tonna sertéshúst jelent. A világ legnagyobb sertéshús exportőrei 2011-ben: 

az Egyesült Államok, az Európai Unió és Kanada. Az importőr országok közül kiemelkedő 

Kína, Japán és Oroszország szerepe. Az Európai Unió által exportál mennyiség 2,2 millió 

tonnára volt tehető 2011-ben, míg az import mennyisége elenyészőnek tekinthető, csupán 19 

ezer tonna. 

 

Az egy főre jutó sertéshúsfogyasztás alakulását mutatja be a 1.4. ábra a világ néhány 

országában. A világ vezető sertéshúsfogyasztói között említhetjük meg Kínát, az EU(27) 

tagországait, Tajvant, Dél-Koreát, Svájcot valamint az Egyesült Államokat, majd őket követi 

Kanada, Ausztrália és Új-Zéland. A világ átlagos sertéshúsfogyasztását nem érik el a közép- 

és dél-amerikai országok többsége, valamint Dél-Afrika és Indonézia. 

 

 
1.4. ábra: Egy főre jutó sertéshúsfogyasztás alakulása a világ néhány országában (2010) 

Forrás: Vida, 2012 

1.1.2.2. Marhahústermelés és húsmarha ágazat 

A világ szarvasmarha-állománya 2000 és 2010 között évről évre átlagosan 1%-kal nőtt  

(1.5. ábra). A vizsgált időszakban (2000 és 2010 között) összesen mintegy 9%-kal 

gyarapodott a szarvasmarha-állomány. 2010-ben a világon a legnagyobb szarvasmarha-

állománnyal rendelkező országok: India (210,2 millió darab); Brazília (209,5 millió darab); az 

Egyesült Államok (93,9 millió darab); az Európai Unió (89,4 millió darab); Kína (83,8 millió 

darab). 

 

Az Európai Unióban tartják a világ szarvasmarha-állományának 6,3%-át. Amint azt az 1.5. 

ábrán is láthatjuk az elmúlt 10 évben a globális szinten növekvő állománnyal szemben az 

Európai Unióban csökkenő állománymérettel kell számolnunk. A vizsgált időszakban az 

EU(27) állománya 8,4%-kal csökkent. Az Unió tagországai közül a legnagyobb állományi 

mérettel rendelkezik Franciaország (19,6 millió darab); Németország (12,8 millió darab); az 

Egyesült Királyság (10,1 millió darab); Írország (6,6 millió darab); Olaszország  

(6,1 millió darab). 

 

Világátlag 
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1.5. ábra: A világ és az Európai Unió szarvasmarha-állományának alakulása 

Forrás: FAO-OECD, 2012a alapján saját szerkesztés 

 

A világ marhahústermelése közel 23%-át adta a globális hústermelésnek 2011-ben. A 

világon megtermelt marhahús 67,5 millió tonna volt 2011-ben, s változatlan értéket képviselt 

2012-ben is (1.6. ábra). A világon 2011-ben megtermelt marhahús 18%-át az Egyesült 

Államok, 14%-át Brazília, 12%-át az Európai Unió, 10%-át Kína, míg 5%-át India adta. A 

marhahústermelés kapcsán növekedés tapasztalható Ázsiában, Latin-Amerikában és a Karibi 

térségben, eközben Észak-Amerikában és Európában várhatóan csökken majd az megtermelt 

marhahús mennyisége.  
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1.6. ábra: A világ és az Európai Unió marhahústermelésének alakulása 

Forrás: FAO-OECD, 2012b alapján saját szerkesztés 

 

Az Európai Unió a világ harmadik legjelentősebb marhahústermelője, az itt megtermelt 

marhahús mennyisége 2010-ben 8,1 millió tonna volt, ami némi növekedés mellett 2011-ben 

elérte a 8,3 millió tonnát. A FAO-OECD (2012b) előrejelzése szerint az EU(27) 
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marhahústermelése 2012-ben csökken, értéke várhatóan 7,9 millió tonna lesz (1.6. ábra). Az 

Európai Unió tagországai közül a legnagyobb marhahústermelők között kell megemlíteni 

Franciaországot (19,1%); Németországot (14,9%); Olaszországot (13,2%); az Egyesült 

Királyságot (11,2%) és Spanyolországot (7,5%). 

 

A globális marhahús-kereskedelem élénkülését a szűk kínálat és a magas árak korlátozták 

2011-ben. A globális export mindössze 1,5%-kal nőtt 2010-hez képest. India kivitele bővült a 

legnagyobb mértékben, a többi versenytárshoz képest alacsony exportárak, a bőséges kínálat, 

az élénk délkelet-ázsiai és közel-keleti kereslet miatt. A világon előállított marhahúsból  

2011-ben 7,8 millió tonna került világkereskedelmi forgalomba. Marhahús importőrök közül 

jelentős az Egyesült Államok, Oroszország, Japán és Kína szerepe. Az export tekintetében 

kiemelkedő Brazília, az Egyesült Államok, Ausztrália és India. Az Európai Unió 2011-ben 

320 ezer tonna marhahúst importált és 327 ezer tonnát exportált. 2012-ben várhatóan az 

exportált mennyiség jelentősen lecsökken, mintegy 100 ezer tonnával, míg az importált 

mennyiségben növekedés várható, meghaladva a 350 ezer tonnát.  

1.1.2.3. Baromfi ágazat 

A világ összes baromfiállománya 2010-ben közel 22 milliárd darabra tehető (1.7. ábra), ez 

az ezredfordulót követő tíz évben mintegy 35%-os bővülést jelent. A világon 2010-ben a 

legnagyobb baromfiállománnyal rendelkező országok: Kína, az Egyesült Államok, Indonézia, 

az Európai Unió és Brazília. A baromfiállomány 90,3%-át a csirkeállomány; 5,7%-át a 

kacsaállomány; 2,1%-át a pulykaállomány; 1,7%-át a liba és gyöngytyúkállomány; 0,1%-át 

pedig a galamb és egyéb szárnyasok állománya adja. 

 

16,1 16,7 17,6 17,8 18,3 18,8 19,3 19,5 20,0 20,7 21,7

1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Évek

B
a

ro
m

fi
á

ll
o

m
á

n
y

(m
il
li
á

rd
 d

a
ra

b
)

Világ Európai Unió
 

1.7. ábra: A világ és az Európai Unió baromfiállományának alakulása 

Forrás: FAO-OECD, 2012a alapján saját szerkesztés 

 

Az Európai Unió baromfiállománya a globális állomány 8,4%-át adta 2010-ben. Az Unión 

belül a legnagyobb baromfiállománnyal rendelkező tagországok között kell megemlíteni 

Franciaországot (12,5%), az Egyesült Királyságot (12,3%), Olaszországot (11,1%), 

Spanyolországot (10,0%) és Lengyelországot (9,5%); akik együtt valamivel több, mint  

55%-át birtokolják az EU(27) baromfiállományának. 
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A világgazdasági válság hatására a globális baromfihús termelés 2008-ban és 2009-ben 

stagnált, majd 2010-hez képest 2011-ben 3%-kal bővült és ez a tendencia úgy tűnik, hogy a 

jövőben sem változik. A baromfihús termelés globális növekedését jelenleg jelentősen 

meghatározzák a magas takarmányárak, a kedvezőtlen ázsiai hírek a madárinfluenza újbóli 

feléledéséről és a folyamatos kereskedelmi viták (FAO-OECD, 2012b). A világon megtermelt 

baromfihús mennyisége 2012-ben 103,5 millió tonna (1.8. ábra). A legjelentősebb termelő 

országok között kell megemlíteni: az Egyesült Államokat, Kínát, az Európai Uniót, Brazíliát 

és Indiát. A 2011-hez viszonyított várható 2% körüli globális termelésbővülés elsősorban az 

ázsiai térségnek köszönhető, azon belül is Kínának, Indiának, Japánnak, a Koreai 

Köztársaságnak és Törökországnak, alapvetően a fogyasztásban bekövetkezett növekedés 

hatására. Ahogyan azt Zoltán (2011) is megfogalmazza, a világ baromfihús termelése a 

következő évtized során 29%-kal fog nőni és eléri a 118 millió tonnát. Ez egyértelműen 

mutatja, hogy a korábbi trend folytatódik és a baromfihús termelés és fogyasztás 

dinamikusabban nő, fenntartja az évi 3-4%-os növekedését. A tartós növekedés 

fenntartásában szerepet játszik a népesség gyors ütemű növekedése, a gazdasági viszonyok 

rendeződése, a növekedés „helyreállása”, a fogyasztói szokások változása és a baromfihús 

relatív olcsósága is. A baromfihús termelés a rövidebb termelési ciklusnak köszönhetően 

gyorsabban alkalmazkodik a piaci és a fogyasztói szokások változásához (Zoltán, 2011). 

 

Az Európai Unió a világon előállított baromfihús 12%-át adta 2011-ben (12,1 millió tonna). 

Az EU(27) tagországok által megtermelt mennyiség várhatóan 2012-ben sem változik, ám 

mivel a globális termelés ezzel párhuzamosan növekszik, így az EU(27) termelésben betöltött 

szerepe és részaránya csökken (1.8. ábra). Az EU(27) baromfihús termelése elsősorban a 

következő tagországokban koncentrálódik: Franciaország (14,9%); az Egyesült Királyság 

(13,0%); Németország (11,4%); Lengyelország (10,4%) és Olaszország (9,8%). A 

baromfitermelést a klimatikus adottságok (gazdaságos takarmányalapanyag-termelés, istálló 

fűtés és szellőztetés kedvező költsége) mellett az olcsó tengeri szállítási lehetőségek 

(alapanyag import), a nagyobb lakosság és belső vásárlóerő határozzák meg (Zoltán, 2011). 

 

68,6 71,0 73,8 75,5 78,3 80,8 83,0 88,1 92,5 94,3 98,5 101,6 103,5

10,6 11,1 11,5 10,8 11,0 10,9 10,4 10,9 11,1 11,8 12,1 12,1 12,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Évek

B
a
ro

m
fi

h
ú

s 
te

rm
el

és

(m
il
li
ó
 t

o
n

n
a

)

Világ Európai Unió
 

*2012. év előrejelzés 

1.8. ábra: A világ és az Európai Unió baromfihús termelésének alakulása 

Forrás: FAO-OECD, 2012b alapján saját szerkesztés 
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A világkereskedelmi forgalomba kerülő baromfihús mennyisége 2011-ben 12,6 millió tonna 

volt, ami 12,4%-át jelenti a globálisan megtermelt baromfihúsnak. A FAO-OECD (2012b) 

előrejelzése szerint 2012-ben eléri a külkereskedelmi forgalom a 13 millió tonnát. A 

legjelentősebb exportőrök: Brazília, az Egyesült Államok, Kína, az Európai Unió és Thaiföld. 

Az importőrök közül ki kell emelni Kínát, Japánt, az Európai Uniót, Szaúd-Arábiát és 

Mexikót. Az Európai Unió 2011-ben valamivel több, mint 0,8 millió tonna baromfihúst 

importált, míg az exportja meghaladta az 1,3 millió tonnát.  

1.1.2.4. Juhágazat 

A világ juhállománya az 1960-as évektől az 1990-es évek elejéig folyamatosan növekedett, 

majd az 1991-2003 közötti időszakban mintegy 180 millió egyeddel csökkent, így visszaesett 

az 1973-as szintre. 2003-tól ismét enyhe növekedés figyelhető meg a létszám tekintetében 

(Lapis-Nábrádi, 2007). A világ és az Európai Unió juhállománya a vizsgált időszakban 

globális szinten 1,7%-kal emelkedett (1.9. ábra). Globális szinten a legnagyobb 

juhállománnyal rendelkezik: Kína (134,0 millió darab), az Európai Unió (99,9 millió darab), 

India (74 millió darab), Ausztrália (68,1 millió darab) és Irán (54 millió darab). 

 

Az Európai Unió juhállománya a globális állomány 9,3%-át adta 2010-ben, ami közel 

100 millió darab juhot jelent (1.9. ábra). Jelentős állománnyal rendelkezik az EU(27) 

tagországok közül az Egyesült Királyság (31,1%), Spanyolország (18,6%), Románia (9,2%), 

Görögország (9,0%) és Olaszország (8,0%). 
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1.9. ábra: A világ és az Európai Unió juhállományának alakulása (millió darab) 

Forrás: FAO-OECD, 2012a alapján saját szerkesztés  

 

A világ összes hústermelésének 4,5%-át, azaz 13,5 millió tonnát a juhhús adta 2011-ben 

(1.10. ábra). A világ juhhústermelése nőtt az elmúlt néhány évben, melyhez döntően az 

ázsiai országok termelésnövekedése járult hozzá. A legfontosabb juhhústermelők Kína 

(2,1 millió tonna), az Európai Unió (0,9 millió tonna), Ausztrália (0,6 millió tonna),  

Új-Zéland (0,5 millió tonna) és Irán (0,4 millió tonna). 

 

Az Európai Unió 2009 óta változatlanul 0,9 millió tonna juhhúst állít elő, ami a globális 

termelés 6,6%-a volt 2011-ben. Az Unió tagországai közül jelentős termelőnek számít az 

Egyesült Királyság (31,0%), Spanyolország (14,7%), Franciaország (13,7%), Görögország 

(10,0%), Románia (7,0%).  
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1.10. ábra: A világ és az Európai Unió juhhústermelésének alakulása (millió tonna) 

Forrás: FAO-OECD, 2012b alapján saját szerkesztés 

 

A globális szinten megtermelt juhhús 5,2%-a került világkereskedelmi forgalomba 

2011-ben. Az exportőrök közül Ausztrália és Új-Zéland adja a világkereskedelmi forgalom 

84%-át, míg az import tekintetében az ázsiai országok (Kína, Szaúdi-Arábia) a 

meghatározóak, őket követi az Európai Unió és az Egyesült Államok. Az Európai Unió 

tagországai 2011-ben 181 ezer tonna juhhúst importáltak, míg az export csupán 14 ezer 

tonnára tehető. Várhatóan 2012-ben az import kis mértékben nő, az export pedig csekély 

mértékben csökken az EU(27) tagországaiban. 
 

A hosszú távú előrejelzések szerint a világ juhhústermelése 2021-re 21%-kal, 15,86 millió 

tonnára emelkedhet a 2009-2011 közötti időszak átlagához viszonyítva. A globális export és 

import 25% körül bővülhet ugyanebben az összehasonlításban. A fő exportőrök, Ausztrália és 

Új-Zéland kivitele 18%-kal, illetve 9%-kal emelkedhet. Az EU(27)-ben a termelés 9%-os 

csökkenése mellett az import 8%-os növekedése várható. 

1.1.2.5. Tejágazat, tejtermelés 

A FAO-OECD (2012b) alapján 2011-ben a világon megtermelt tej mennyisége elérte a 

730 millió tonnát. 2012-ben várhatóan tovább növekszik a globális tejtermelés, az 

előrejelzések szerint mintegy 2,7%-kal bővül, és az előkalkulációkat vizsgálva 2017-re akár a 

794 millió tonnát is meghaladhatja. A növekedés hátterében elsősorban az ázsiai országok 

állnak. 

 

2011-ben a világ legjelentősebb tejtermelője az Európai Unió, amely mintegy egynegyedét 

adja a globálisan előállított tej mennyiségének. Ezt követi az ázsiai országok közül 

kiemelkedve India, mintegy 17%-kal járul hozzá a világ tejtermeléséhez. Az Egyesült 

Államok áll a harmadik helyen a termelés tekintetében valamivel több, mint 12%-kal, majd 

következik Kína közel 6%-os részesedéssel és az ötödik legjelentősebb tejtermelő a világon 

Pakisztán, amely közel 5%-kal vesz részt a globális tejtermelésben. 

 

Az Európai Unió tejtermelése 2011-ben 155 millió tonnára tehető és várhatóan tovább bővül, 

így 2012-ben eléri a 157 millió tonnát. Az Európai Unió tagországai közül az úgynevezett 

„élen járó hatos” - Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország, 
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Lengyelország és Hollandia - adja a megtermelt tej mennyiségének közel 70%-át.  

Az 1.11. ábra a tejtermelés alakulását mutatja be a világon és az Európai Unióban 2000 és 

2012 között. 
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*2012. év előrejelzés 

1.11. ábra: A világ és az Európai Unió tejtermelésének alakulása 

Forrás: FAO-OECD, 2012 alapján saját szerkesztés 

 

2011-ben a világon megtermelt tejmennyiség közel 7%-a került világkereskedelmi 

forgalomba (~51 millió tonna). 2012-ben az előrejelzések alapján 4%-kal bővül a 

világkereskedelmi forgalom és megközelíti az 53 millió tonnát. 2011-ben a legjelentősebb tej 

exportőrök között kell megemlíteni Új-Zélandot (15,6 millió tonna), az Európai Uniót  

(12,2 millió tonna), az Egyesült Államokat (5,1 millió tonna), Ausztráliát 

(3,1 millió tonna) és Argentínát (2,2 millió tonna). Ezzel szemben a 2011-es év legfőbb 

importőr országai között szerepel Kína (5,4 millió tonna), Egyiptom (3,0 millió tonna), 

Szaúdi-Arábia (2,9 millió tonna), Algéria (2,7 millió tonna) és Mexikó (2,5 millió tonna). 

 

Az Európai Unió tejből nettó exportőrnek számít, hiszen 2011-ben exportja meghaladta a  

12 millió tonnát, míg importja csupán 0,8 millió tonnára tehető. E tekintetben az előrejelzések 

értelmében változás nem várható.  

 

A világon a tej- és tejtermékek fogyasztása átlagosan 104,5 kg/fő/év értéken alakult 2011-ben, 

2012-re mintegy 1,6%-os növekedés várható az egy főre jutó fogyasztásban, elérve a 

106,1 kg/fő/év értéket (1.12. ábra). Jelentős azonban a különbség a világ fejlett és fejlődő 

országainak fogyasztása között. Míg a fejlett országokban a fogyasztás szintje jóval 

meghaladja a világátlagot és eléri a 234 kg/fő/év szintet, addig a fejlődő országok jóval alul 

maradnak az átlagon, fogyasztásuk csupán 69,5 kg/fő/év értékre tehető. Az egészségügyi 

szempontból ideális érték 260-270 kg/fő/év lenne, melyet azonban még a fejlett országok 

átlaga sem ér el. A folyadéktej mindemellett inferior terméknek tekinthető, tehát fogyasztása 

erősen jövedelemfüggő, így egy bizonyos jövedelemszint elérését követően a fogyasztó 

szívesebben vásárol magasabb hozzáadott értéket képviselő feldolgozott tejtermékeket, 

amennyiben magasabb jövedelemmel rendelkezik (Blaskó, 2011). 
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Az Európai Unióban az átlagos folyadéktej fogyasztás 64,5 kg/fő/év, az átlagos vajfogyasztás 

3,5 kg/fő/év, az átlagos sajtfogyasztás 16,6 kg/fő/év értéken alakult 2009-ben. 
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*2012. év előrejelzés 

1.12. ábra: Az egy főre jutó átlagos tej- és tejtermékfogyasztás alakulása a világon 

Forrás: Blaskó, 2011 és FAO-OECD, 2012b alapján saját szerkesztés 

 

1.1.2.6. Tojáságazat, tojástermelés 

 

A világ tojástermelése 2010-ben valamivel meghaladta a 69 millió tonnát, ez a korábbi évhez 

tapasztalt növekedés elsősorban az ázsiai országokból származik, azok közül is leginkább 

Kínából (1.13. ábra). A világ legjelentősebb tojástermelői és azok részesedése a globális 

termelésből 2010-ben: Kína (42%), az Európai Unió (10%), az Egyesült Államok (8%), India 

(5%), Japán (4%). 
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1.13. ábra: A világ és az Európai Unió tojástermelésének alakulása 

Forrás: FAO-OECD, 2012a alapján saját szerkesztés 
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Az Európai Unió tojástermelése 2010-ben közel 7 millió tonna volt, ami a világ termelésének 

csaknem 10%-át adta (1.13. ábra). Az EU(27) tagállamai közül a legkiemelkedőbb 

tojástermelők és azok részesedése a termelésből 2010-ben: Franciaország (13,9%), 

Spanyolország (12,3%), Olaszország (10,8%), az Egyesült Királyság (9,8%) és Hollandia 

(9,8%). 

 

Az Európai Unió tojás- és tojástermék-kereskedelme elsősorban a belső piacon bonyolódik. A 

harmadik országokból érkező import csak mintegy 10%-a a belső piacon forgalomba kerülő 

mennyiségnek. A héjas tojáskereskedelem legnagyobb részét az étkezési tojás adta, amelynek 

kereskedelme elsősorban a szomszédos országok között zajlik. Hollandia mellett 

Franciaország, Lengyelország, Németország és Szlovákia a legjelentősebb étkezési tojás-

exportőrök. Közülük Németország és Hollandia jelentős importőr is (Szőllősi, 2011). 

 

Az egy főre jutó tojásfogyasztás a világon 8,57 kg/fő/év volt 2007-ben. Az 1980-as években 

volt némi visszaesés a koleszterin ellenes kampánynak köszönhetően. Azóta azonban kiderült, 

hogy ez a fajta félelem a tojással szemben megalapozatlan. Japánban 19,6 kg/fő/év, az 

USA-ban 14,29 kg/fő/év, míg az EU-ban 12,44 kg/fő/év a tojásfogyasztás. Az egy főre jutó 

éves tojásfogyasztás Dániában a legmagasabb, melynek értéke megközelíti a 20 kg/fő/évet. Ez 

jóval a világátlag felett van. Az EU-27-ben a legalacsonyabb fogyasztást Írország lakossága 

produkálja, ez 7 kg/fő/év alatt van, ami nem sokkal ugyan, de világátlag alatti érték. 

Magyarország közel 16 kg/fő/év értékkel meghaladja az EU átlagos tojásfogyasztását, amely 

12,4 kg/fő/év értéket mutat. Összességében azonban kiemelendő, hogy az EU-27 országainak 

többségében a tojásfogyasztás meghaladja a világátlagot (Szőllősi, 2011). 

 

1.2. Nemzetgazdasági helyzetkép 

1.2.1. A hazai állattenyésztési ágazatok jelentősége, térbeli struktúrája 

A rendszerváltás után az állattenyésztési ágazatok voltak a mezőgazdaság visszaesésének 

legnagyobb vesztesei, és a megerősödés jelei még napjainkban sem mutatkoznak. A KSH 

(2012a) legfrissebb adatai alapján a mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátása folyó alapáron 

2011-ben 2169 milliárd forint volt, ebből a növényi termékek 1306 milliárd, az állatok és 

állati termékek 708 milliárd, a mezőgazdasági szolgáltatások és másodlagos (főként 

mezőgazdasági termékfeldolgozó) tevékenységek 154 milliárd forint értékkel részesedtek 

(1.14. ábra). Az élő (zömmel vágó-) állatok kibocsátása 491 (ezen belül a sertésé 182, a 

baromfié 218) milliárd forintot tett ki. A szerényebb súlyt képviselő szarvasmarha kibocsátási 

értéke 76%-os emelkedésnek köszönhetően mintegy 65 milliárd forinttal járult hozzá az 

ágazat összteljesítményéhez. Az állati termékek kibocsátása 216 (közülük a tejé 145, a 

tyúktojásé 49) milliárd forint volt 2011-ben (KSH, 2012b). 

 

Hazánkban az állattenyésztés az 1980-as években még a mezőgazdaság húzóágazata 

 volt az 55-60%-os termelési érték részesedéssel. Az 1990-es évek végére ez az  

arány megfordult és a növénytermesztés került előtérbe. A bruttó kibocsátásból 2003-ban még 

41%-ot képviselt, majd az Európai Uniós csatlakozást követően 2011-re ez az arány 

mindössze 32,3%-ra zsugorodott, ami az állattenyésztés részarányának folyamatos 

csökkenését jelzi. 

 



 20 

Egyéb növényi 

termékek 

5,9%

Baromfi és tojás

12,2%

Szarvasmarha és 

nyers tej

9,5%

Sertés

8,3%

Egyéb állat és 

állati termék 

2,3%

Szolgáltatás és 

másodlagos 

tevékenység

6,0%

Gyümölcs, szőlő és 

bor 

6,1%

Friss zöldség

7,4%

Ipari növények 

11,4%

Gabonafélék

30,9%

 
1.14. ábra: A magyar mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátásának megoszlása 2011-ben 

(folyó alapáron) 
Forrás: KSH, 2012a 

 

Az állattenyésztés összetételében a baromfi aránya (a tojással együtt) számottevően magasabb 

volt, mint a szarvasmarháé vagy a sertésé. Ez utóbbi visszaesése az elmúlt években 

folyamatos, aránya 2009-ben még 11%, 2011-ben már csak 8% volt, és a szarvasmarha a 

tejjel együtt már megelőzi a kibocsátásban. 
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1.15. ábra: Az élő állat és állati termék kibocsátás megoszlása régiónként 2011-ben 

Forrás: KSH, 2012b alapján saját szerkesztés 
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Az élő állat és állati termék kibocsátásához a Dél-Alföld és Észak-Alföld régió járult hozzá a 

legjelentősebb mértékben. Ezzel szemben a Közép-Magyarország régió kevesebb, mint 6%-át 

adta a kibocsátásnak (1.15. ábra). 

 

Az állatállomány-sűrűség indexe a mezőgazdasági területre vetített számosállat-állományt 

tükrözi (1.16. ábra). A helyes, a környezetet nem terhelő állatsűrűség kialakítása elősegíti a 

társadalom életkörülményeinek javulását a vízbázisok és a levegő minőségének javításán 

keresztül. Az állatállomány csökkenésével párhuzamosan az állatállomány-sűrűség is 

csökkent, 2011-ben értéke 22,5 számosállat/100 hektár volt. 
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1.16. ábra: Állatállomány-sűrűség, számosállat/száz hektár 

Forrás: KSH, 2012c 

 

A tartási intenzitás országos átlaga főbb állatfajok szerint a baromfitartásban nőtt, a 

szarvasmarha és a sertéstartásban nem változott jelentősen 2011-ben. A régiós különbségek a 

baromfi ágazatban növekedtek. 2011-ben Közép-Magyarország szarvasmarha-tartási 

intenzitása megelőzte a korábban első Nyugat-Dunántúlt (1.1. táblázat). 

 

1.1. táblázat: A főbb állatfajok tartási intenzitása régiónként 2011-ben 

(100 hektár szántóra jutó állatállomány, ezer egyed) 
 

Megnevezés 
Országos 

átlag 
Maximum Minimum 

Szarvasmarha 16 Közép-Magyarország 21 Dél-Dunántúl 11 

Sertés 70 Észak-Alföld 92 Észak-Magyarország 32 

Baromfi 966 Közép-Dunántúl  1516 Dél-Dunántúl  462 

 

Forrás: KSH, 2012a 
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Az állatot tartó gazdaságok száma az Alföld megyéiben volt a legnagyobb, ez minden állatfaj 

tartására igaz. Az állomány csökkenése Pest és Nógrád megye kivételével valamennyi megyét 

érintette, ennek mértéke azonban jelentős különbséget mutat Szűcs (2012). 

 

A szarvasmarha-állomány leginkább Heves megyében csökkent, 2010-ben a tíz évvel 

korábbinak még a felét sem érte el. Szám szerint a legtöbb, 319 ezer szarvasmarhát – az 

országos állomány 45%-át – a két alföldi régió megyéiben tartották. A szarvasmarha tartása 

2010-ben is a gazdasági szervezeteknél volt gyakoribb, állományuk közel kétszerese volt az 

egyéni gazdálkodókénak. A gazdasági szervezetek nagyarányú részesedése miatt az állomány 

jelentős hányada 2010-ben is a nagygazdaságokra koncentrálódott. Országosan a gazdasági 

szervezetek szarvasmarha-állományának 82%-a a legalább 500 állatot nevelő gazdaságokban 

volt. Idetartozik a gazdasági szervezetek egyharmada. Az egyéni gazdaságoknál fordított a 

helyzet, a gazdaságok 95%-a kevesebb, mint 50 állatot, de az állomány 55%-át tartja. A 

tehenek száma Hajdú-Bihar megyében a legnagyobb, arányuk viszont Nógrád megyében volt 

átlagot jóval meghaladó, 51%-os. 

 

A sertéstartás visszafogása miatt a 2010-ben összeírt 3,2 millió sertés mintegy 1,8 millió 

darabbal volt kevesebb a 2000. évinél. A gazdaságok közül az egyéniek csökkentették 

nagymértékben az állományukat, amely 2010-ben nem érte el a tíz évvel korábbi négytizedét. 

Az anyakocák aránya 7,1%-a volt a sertésállománynak. Sertést legnagyobb arányban a két 

alföldi régió megyéiben neveltek, itt tartották az országos állomány kissé több mint felét. A 

2000. évihez képest a csökkenés mértéke mind a sertések, mind pedig az anyakocák 

állományában Közép-Dunántúlon volt a legnagyobb, elsősorban a Fejér megyei jelentős 

mértékű állománykivágás miatt. 

 

A gazdaságok 2010-ben 1,2 millió juhot tartottak, ennek 87%-át az egyéni gazdaságok. A 

2000. évihez képest a juhállomány összességében 6,4%-kal csökkent; a gazdasági szervezetek 

több mint egyharmadával kevesebbet, az egyéni gazdaságok viszont közel ugyanannyit 

tartottak. Szám szerint a legtöbb juhot a két alföldi régió gazdái tartották, az országosból való 

részesedésük 2010-ben megközelítette a 65%-ot. A juhtartás sajátossága, hogy a teljes 

állománynak mindössze 5,2%-át gondozták olyan gazdaságban, ahol az állatok száma nem 

érte el a 10 db-ot; valamivel több, mint háromnegyedük viszont a legalább 100 juhot számláló 

gazdaságokban volt. 

 

A 2010. évi összeírás szerint a gazdaságok 36,1 millió tyúkot tartottak, 14%-kal kevesebbet, 

mint a 2000-ben; a tyúkok legnagyobb hányada, 28%-a az Észak-Alföld, 20%-a a Dél-Alföld 

megyéiben található. 

 

Országos átlag tekintetében a gazdasági szervezetek körében az állattartással foglalkozó 

gazdaságok aránya 6% (1.2. táblázat). A Dél-Alföld régió e tekintetben kiemelkedő, az 

állattartó gazdaságok 9% feletti arányával, ezzel szemben az Észak-Magyarország régióban az 

állattartó gazdaságok aránya jóval elmarad az országos átlagtól (3,1%). Az egyéni gazdaságok 

körében országos szinten 22% az állattartó gazdaságok aránya, az átlagtól eltér Közép-

Magyarország (28,0%) és Nyugat-Dunántúl (11,6%). 
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1.2. táblázat: A gazdaságok számának megoszlása termelési típusuk szerint 2010-ben 

Me.: % 

Terület 

Növény-

termesztő 
Állattartó Vegyes 

Növény-

termesztő 
Állattartó Vegyes 

Gazdasági szervezetek Egyéni gazdaságok 

Közép-

Magyarország 
59,2 6,1 34,7 48,5 28,0 23,5 

Közép-

Dunántúl 
26,2 6,3 37,5 55,8 18,3 25,9 

Nyugat-

Dunántúl 
56,8 6,0 37,2 60,6 11,6 27,8 

Dél-Dunántúl 54,7 5,5 39,8 53,1 16,4 30,5 

Észak-

Magyarország 
63,9 3,1 33,0 53,0 24,4 22,6 

Észak-Alföld 48,2 4,9 46,9 46,0 23,0 31,0 

Dél-Alföld 45,8 9,4 44,8 38,2 27,0 34,8 

Országos 54,1 6,0 39,9 48,8 22,0 29,3 

 

Forrás: KSH és Szűcs, 2012 alapján saját szerkesztés 

1.2.1.1. Külkereskedelem 

A KSH (2012a) adatai alapján a nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában a 

mezőgazdasági eredetű import aránya az előző évtized elejétől (főként az EU-tagságot 

követően) bővült, a hosszú távú trendben azonban jelentős éves eltérések is vannak. A 

mezőgazdasági termékcsoport kivitele 2006-ig csökkenő, azt követően azonban növekvő 

aránnyal részesedett a külkereskedelemből. A mezőgazdasági eredetű áruk külkereskedelmi 

aktívuma az elmúlt öt évben jelentősen meghaladta a korábbi értékeket, 2011-ben közel 30%-

kal nőtt az előző évihez képest, ami több mint két és félszeresére a 2004. évinek. A 

növekedést főként a növényi termékek exporttöbblete eredményezte, amely 24%-kal volt 

magasabb, mint előző évben (1.17. ábra). 
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1.17. ábra: A mezőgazdasági eredetű áruk külkereskedelme Magyarországon 

2004-2011 között 
 

Forrás: KSH, 2012a alapján saját szerkesztés 
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Az élő állatok és állati termékek közül a nagyobb súlyt képviselő hús- és húskészítmények 

külkereskedelmi többlete volt a jelentősebb (2011-ben 175, az előző évben 157 milliárd 

forint), az élő állatoké 51 milliárd forint, az előző évi érték több mint kétszerese. 

Tejtermékekből és tojásból a 2010. évi 24 milliárdnál közel harmadával kisebb, 15 milliárd 

forint behozatali többlet származott. A magyar kivitel több országba, kiegyenlítettebben 

irányul, miközben a behozatal kevesebb országból és koncentráltabban érkezik. 

 

A mezőgazdasági termelés szempontjából fontos állatok és állati termékek behozatalának és 

kivitelének 2011. évi alakulását szemlélteti az 1.18. ábra. Ami egyértelműen kiderül, hogy 

sertés tekintetében a behozatal meghaladja a kivitel mennyiségét, így egyenlegünk negatív, 

pozíciónk pedig importőri szerep. Ugyanez mondható el a tyúktojás kapcsán is, amiből 

6600 tonnával haladja meg a behozatal a kiviteli mennyiséget. Folyadéktej, szarvasmarha, juh 

és tyúk esetén egyenlegünk pozitív maradt a 2011. évben. 
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1.18. ábra: Élő állatok és állati termékek külkereskedelme Magyarországon 2011-ben 

Forrás: KSH, 2012c alapján saját szerkesztés 

1.2.2. A hazai állattenyésztési ágazatok termelési alapjai 

Az állattenyésztési ágazatokban a legfontosabb termelési alapot maga az állat jelenti, ilyen 

tekintetben meghatározó az állományi létszám és a genetikai alapok. Az 1.19. ábra a hazai 

állattenyésztés szempontjából fontos állatfajok állományának alakulását szemlélteti 2004 és 

2011 között.  

 

Az Európai Unió országaiban több mint 100 szarvasmarhafajtát tartanak és tenyésztenek, de 

csak mintegy 10 fajtának, illetve fajtacsoportnak van gazdasági jelentősége. A legnagyobb 

jelentőségű tejtermelő fajta az Unióban és világviszonylatban is a Holstein-fríz. Az Uniós 

tejtermelés legnagyobb részét e fajta termelése adja. Meg kell még említeni a Jersey fajtát is, 

mely igen nagy népszerűségnek örvend a koncentrált tejet termelők körében, de a teljes 

közösségi tejtermeléshez való hozzájárulása csekély. Itt kell még beszélni a Szimentáli és a 

Borzderes fajtacsoportról is, mely fajtáknak a jelenléte a különösen a német, osztrák és 

szlovén területeken jelentős. Hazánkban az Európai Unióhoz hasonlóan a Holstein-fríz 

állomány a legjelentősebb, emellett a Magyar tarka állomány számottevő még. 
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1.19. ábra: A hazai állatállomány alakulása 1990 és 2011 között 

Forrás: KSH, 2012c alapján saját szerkesztés 

 

A sertéstenyésztés genetikai alapjait a különböző országokban a fajtatiszta tenyésztésre 

alapozott keresztezési programok, vagy a hibrid előállító vállalkozások biztosítják, 

Magyarországon mindkét forma megtalálható. A fajtatiszta tenyésztés és a hazai hibridek 

mellett az 1990-es évek elején megjelentek a külföldi tulajdonú hibrid előállító vállalkozások, 

és volt időszak, amikor tíz különböző tenyésztő szervezet tevékenykedett az egyre szűkülő 

tenyészállat piacon. A későbbiekben az alkalmazott fajták köre stabilizálódott, és jelenleg két 

magyar és három külföldi szervezet biztosítja a termelés genetikai alapjait. 

 

A Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete (FSE) által tenyésztett fajták a 

következők: Magyar nagyfehér hússertés, Magyar lapály sertés, Duroc sertés, Hamshire 

sertés, Pietrain sertés. Az öt fajta a megfelelő keresztezési kombinációban az árutermelés 

minden területén biztosítja a genetikai alapokat. A fajták körének változása, a nemzetközi 

tendenciákat is figyelembe véve, nem várható (Radnóczi et al., 2009). 
 

A hazai baromfitenyésztés – a világ más országaihoz hasonlóan – az 1970-es évektől kezdve 

iparszerű termelési rendszerek keretében, multinacionális nagyvállalatok (Aviagen csoport, 

Tyson Foods, Hybro, Avian, ISA Shaver) előírásai szerint, meghatározott hibridek 

felhasználásával és azokhoz kidolgozott tartástechnológiával folyik, mely előírások betartása 

nélkül nem lehet gazdaságos termelésről beszélni. A hazai tenyésztésben megtalálható 

valamennyi baromfi fajtái és hibridjei világszínvonalat vagy világszínvonalhoz közeli szintet 

képviselnek. A fajtaválaszték alkalmas a különböző tartási technológiák eltérő igényeinek 

kielégítésére, így a biológiai alapok színvonala nem akadálya a hatékony, versenyképes 

termelésnek, csupán az a kérdés, hogy a bennük lévő képességek milyen mértékben 

realizálódnak. A hazai baromfihús termelésben két hibridnek jut jelentős szerep, a ROSS 308 

és a COBB 500 (Szőllősi, 2008). 
 

A szarvasmarha-, sertés- és tyúkállomány esetén az állomány körülbelül kétharmada a 

gazdasági szervezetek birtokában volt található 2011-ben. Ezzel szemben a juhállomány 

jelentősebb részét, közel 90%-át az egyéni gazdaságok birtokolják (1.3. táblázat).  
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1.3. táblázat: Az állatállomány megoszlása a gazdasági szervezetek és az egyéni 

gazdaságok között (2011) 

Me.: ezer egyed 

Megnevezés Gazdasági szervezet Egyéni gazdaság Összesen 

Szarvasmarha 450 244 694 

Ebből: tehén 209 118 327 

Sertés 2158 867 3025 

Ebből: anyakoca 152 58 210 

Juh 137 944 1081 

Ebből: anyajuh 96 725 821 

Tyúk 21530 11335 32865 

Ebből: tojó 5013 6730 11743 
 

Forrás: KSH, 2012c 

1.2.3. A hazai állattenyésztési ágazatok teljesítményének alakulása 

1.2.3.1. Az állatállomány alakulása 

A mezőgazdaság átalakításának negatív hatásai leginkább az állattartásra hatottak, ennek 

következménye lett, hogy a legtöbb állatfaj tartása visszaszorult. Az utóbbi évtizedben az 

állattartás jövedelmezőségének a romlása, az értékesítési gondok az állattartó gazdaságok és 

ezzel együtt az állatállomány jelentős csökkenését eredményezték. 

 

Az állatállomány nagysága a 2011. évben elmaradt az előző évitől, csak a szarvasmarha 

állomány gyarapodott mérsékelten (2%), így 698 ezer darab szarvasmarhával rendelkezett 

Magyarország 2011-ben (1.4. táblázat). Az elmúlt két évtized erőteljes fogyatkozása után a 

szarvasmarha állomány nagysága 2011-ben valamelyest stabilizálódott, a tej- és 

marhahúsárak kedvező alakulásával összefüggésben. Emellett a külföldi - főként törökországi 

– tenyész- és vágóállat kereslet kedvezett az állatlétszám növekedésének. A szarvasmarha-

állomány 64%-át gazdasági szervezetek, 36%-át egyéni gazdaságok tartják. Elsősorban az 

egyéni gazdaságok állománya bővült (6%-kal), a gazdasági szervezeteké lényegében nem 

változott. A tehénállomány 328 ezer darab volt 2011-ben, ami 6%-kal több mint egy évvel 

korábban (KSH, 2012a). Hazánk az Európai Unió szarvasmarha állományának kevesebb, mint 

1%-át adja (0,8%) (FAO-OECD, 2012a). 

 

A sertésállomány az elmúlt évek tendenciáját követve tovább csökkent, az állomány éppen 

meghaladta a 3 millió darabot, ez 4%-kal kevesebb az előző évinél. A 2006-2010. évek átlagát 

tekintve az állomány csökkenése 10%-nál is nagyobb. A kisüzemi sertéstartás romló 

jövedelmezőségére utal, hogy az egyéni gazdaságokban az állomány drasztikusan lecsökkent 

az elmúlt évtizedben. A 2002-ben megfigyelt állomány 36%-ára esett vissza az állatlétszám 

2011-ben, miközben a gazdasági társaságok a jelentős ingadozások mellett is közelítik a 

2000-es évek elején mért adatokat. Az egyéni gazdaságok az EU-csatlakozás előtt, 2003 

decemberében még az ország sertésállományának 46%-ával, 2011 telén már csupán 29%-ával 

rendelkeztek. A 210 ezres kocaállomány 4%-kal maradt el az egy évvel korábbitól  

(1.4. táblázat) (KSH, 2012a). A sertéstartás jövőképét az is árnyalja, hogy míg a korábbi 

évtizedekben a kedvező keresleti és árhatások következtében megélénkült a sertéstartási kedv, 

addig az elmúlt 6-8 évben már nem voltak megfigyelhetők élénkülő szakaszok, a kedvezőbb 
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piaci és árhatásokra a termelők legfeljebb a kivágások elhalasztásával válaszoltak. Ez 

figyelhető meg 2011-ben is, az év utolsó felében tapasztalt rendkívüli áremelkedés  

csupán a takarmányárak emelkedését követte, a sertéslétszámra nem gyakorolt kedvező hatást 

(VM, 2012). 

 

1.4. táblázat: Az állatállomány alakulása Magyarországon 2004 és 2011 között 

Me.: ezer egyed 

Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Szarvasmarha 723 708 702 705 701 700 681 698 

Ebből: tehén 345 334 322 322 324 312 309 328 

Sertés 4059 3853 3987 3871 3383 3247 3168 3032 

Ebből: anyakoca 296 277 290 259 230 226 219 210 

Juh 1397 1405 1298 1232 1236 1223 1181 1095 

Ebből: anyajuh 1088 1082 1030 977 964 968 844 833 

Baromfi 41330 41076 39677 38281 39716 40264 42075 41747 

Ebből: tyúkféle 32814 31902 30303 29866 31165 32128 31710 33066 

           pulyka 3592 4415 4087 4368 3527 3018 3168 3053 

           liba 2127 1370 2708 1817 2120 1405 1384 1244 

           kacsa 2797 3389 2579 2230 2904 3713 5813 4444 
 

Forrás: KSH, 2012a 

 

A juhállomány közel 1,1 millió darab volt, összességében 7%-kal, ezen belül az anyajuhok 

száma 1%-kal csökkent 2010-hez képest (1.4. táblázat). Az állatlétszám az elmúlt évtized 

közepéig növekedett, 2006 óta viszont folyamatosan visszaesett. A juhállomány 87%-át 

egyéni gazdaságok, 13%-át gazdasági szervezetek tartják. A hazai mérsékelt kereslet mellett 

az ágazat jelentős kivitellel bír (KSH, 2012a). 
 

A baromfiágazatot a 2011. évben rossz jövedelmi viszonyok jellemezték, viszont év végére a 

tendenciákban pozitív változások figyelhetők meg az ágazatok többségében. A 

baromfiállomány 1%-kal volt kisebb, mint 2010-ben, azaz 41,7 millió darab volt, az előző öt 

év átlagát viszont 5%-kal meghaladta (1.4. táblázat). A baromfiállomány 79%-át kitevő 

tyúkfélék száma 4%-kal nőtt, így elérve a 33 millió darabot, az állományuk mérsékelt 

növekedése figyelhető meg az elmúlt években. A közel 11,4 milliós tojóállomány az egy 

évvel korábbinál 9%-kal kevesebb volt, a tartási feltételek szigorodása miatt. Pulykából 4, 

libából 10, kacsából 24%-kal tartottak kevesebbet a gazdaságok, mint 2010 decemberében. A 

baromfiállomány közel kétharmada vágóállat, amely évente többször cserélődik, gyorsan 

követve a jövedelmezőség változását. A kacsaállomány az elmúlt években számottevően nőtt, 

2011-ben azonban jelentős visszaesés volt tapasztalható. Az állomány korábbi gyarapodása 

részben összefügg a libamáj exportkeresletének csökkenésével, valamint a lúdtartás 

visszaesésével, ami a kacsatartóknak kedvezett, egyúttal a kacsafogyasztás növekedését 

segítette elő (KSH, 2012a). A baromfifélék közül a tyúkfélék 35%-a, a lúdállomány 60%-a, a 

kacsaállomány 40%-a, míg a pulykák mindösszesen 13%-a tartozott az egyéni gazdaságokhoz 

2011-ben (VM, 2012). 
 

A legfőbb állattenyésztési ágazatok mellett említést kell tenni arról, hogy az egyéb állatok 

számában jelentős emelkedés történt. A lóállomány nagysága az elmúlt években folyamatosan 

emelkedett. A lóállomány Magyarországon alapvetően szabadidős tevékenységet, valamint 

génmegőrzési célokat szolgál. A kecskeállomány 2011. december elején 81 ezer darab volt, a 

967 ezres házinyúl-állomány 141 ezerrel több az egy évvel korábbinál. A vágógalambok 

száma 185 ezer, a méhcsaládoké 743 ezer volt (VM, 2012). 



 28 

1.2.3.2. A főbb állattenyésztési ágazatokat jellemző fajlagos mutatószámok 

A 1.20. ábra a 100 hektár mezőgazdasági területre jutó állatitermék-termelést szemlélteti 

Magyarországon 2000 és 2010 között. A vágómarha termelés 10 év alatt 24,5%-kal csökkent, 

ehhez hasonlóan a vágósertés termelés az évtized elejéhez képest közel 24%-kal esett vissza. 

Ebben a két ágazatban tapasztalható a legjelentősebb csökkenés. Ezzel szemben a vágójuh és 

vágóbaromfi termelés változása 100 hektár mezőgazdasági területre vetítve kedvező képet 

mutat. 100 hektár mezőgazdasági területre jutó vágójuh termelés közel 30%-kal növekedett a 

2000. évi adathoz viszonyítva, míg a vágóbaromfi termelésben mintegy 16%-os emelkedést 

tapasztalható az évtized eleji értékekhez viszonyítva.  
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1.20. ábra: 100 hektár mezőgazdasági területre jutó vágóállat-termelés Magyarországon 

2000 és 2010 között 
 

Forrás: KSH, 2012c alapján sajátszerkesztés 

 

1.5. táblázat: Átlagos tej-, tojás- és gyapjútermelés Magyarországon 

Évek 

Egy tehén Egy tyúk Egy juh 

évi átlagos termelése 

tej (liter) tojás (darab) nyers gyapjú (kg) 

2000 5 732 217 3,8 

2001 5 892 213 3,7 

2002 5 994 212 3,9 

2003 5 992 210 4,1 

2004 5 970 212 4,0 

2005 6 260 208 3,9 

2006 6 529 205 3,6 

2007 6 693 218 3,8 

2008 6 788 215 3,9 

2009 6 636 215 4,0 

2010 6 696 218 3,6 
 

Forrás: KSH, 2012c 
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A fajlagos tejhozam kapcsán megállapítható, hogy az egy tehénre vetített tejtermelés  

2010-ben megközelítette a 6700 liter/tehén/év értéket, ami közel 17%-os növekedést mutat a 

2000. évi adathoz képest. A növekedés hátterében áll az állományi méret csökkenése mellett 

bekövetkező fajlagos hozamnövekedés (kedvező tartás- és takarmányozástechnológia). A 

fajlagos mutató az Európai Unió átlagánál 15%-kal kedvezőbb. A fajlagos tyúktojástermelés 

némi ingadozás mellett nem változott a 10 évvel ezelőtti adathoz képest, értéke 2010-ben 217 

darab tojás/tyúk/év volt. A fajlagos nyersgyapjú termelésben sem látható kiugró mértékű 

változás (2010-ben 3,6 kg nyersgyapjú/juh/év) (1.5. táblázat). 

1.2.3.3. A vágóállat- és állatitermék-termelés alakulása Magyarországon 

A vágóállat-termelés 2011-ben Magyarországon összesen valamivel több, mint 1,36 millió 

tonna volt, mely mintegy 2,5%-kal haladja meg az előző évi termelést. Szerkezetét  

tekintve megállapítható, hogy a vágóbaromfi termelés több mint 6%-kal nőtt, míg a 

vágósertés termelés majdnem 1%-kal, a vágójuh termelés valamivel több, mint 5%-kal, a 

vágómarha termelés pedig közel 4%-kal esett vissza 2011-ben a 2010. évi adatokhoz 

viszonyítva (1.6. táblázat). 
 

1.6. táblázat: Vágóállat- és állatitermék-termelés alakulása 

Megnevezés Mértékegység 2007 2008 2009 2010 2011 

Vágóállat összesen ezer tonna 1396 1400 1356 1329 1361 

Ebből: vágómarha ezer tonna 89 88 80 81 78 

           Vágósertés ezer tonna 643 620 570 553 548 

           Vágójuh ezer tonna 21 20 19 19 18 

           Vágóbaromfi ezer tonna 616 646 660 650 691 

Áruhal ezer tonna 21 20 20 19 19 

Tehéntej millió liter 1794 1792 1712 1641 1690 

Tyúktojás millió darab 2843 2879 2741 2732 2487 

Gyapjú tonna 4603 4535 4483 4070 3989 
 

Forrás: VM, 2012 

 

Az állati termékek közül a tehéntej 2011-ben közel 1,7 millió tonna volt, ami az előző évinél 

mintegy 3%-kal nagyobb mennyiséget jelent. Emellett tyúktojásból közel 2,5 milliárd darabot 

termeltek a gazdaságok, aki 9%-kal kevesebb a 2010. évben előállított mennyiségnél. 

 

Az állattenyésztési ágazatok visszaesése több tényezővel is magyarázható, így például a belső 

fogyasztás erőteljesen visszaesése, az e termékkörökben jelentkező nagy mennyiségű és 

gyakran ellenőrizhetetlen import termékek árleszorító hatása miatti termelési visszaesés, a 

hazai piacvédelem korábbi kormányzati elhanyagolása és az Európai Unió ezen ágazatokat 

érintő támogatási gyakorlata (VM, 2012). 

1.2.3.4. Állati termékek fogyasztása 

Hazánkban az elmúlt évtizedekben fokozatosan csökkent az egy főre eső éves húsfogyasztás 

mennyisége. Ebben több tényező is szerepet játszhat, például a húsfogyasztás eltúlzott negatív 

szerepe az elhízásban vagy a szív-érrendszeri és egyéb betegségek kialakulásában, illetve az 

egyes országokban időnként fellépő különböző járványos állatbetegségek. Ahogyan azt a 

KSH (2012d) adatai is mutatják, az egy főre jutó hazai húsfogyasztás – 2010-ben ötéves 
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mélypontjára – 57 kg/fő/év-re csökkent, ami az előző évinél 5 kg-mal, az előző öt év 

átlagához képest pedig 6 kg-mal alacsonyabb. A sertéshús aránya az összes húsfogyasztásból 

2008-tól fokozatosan nőtt, és 2010-re alig érzékelhetően, de megelőzte a baromfihúst. A 

sertéshús részesedése tízéves viszonylatban 5 százalékponttal emelkedett, miközben a 

baromfihúsé ugyanennyivel csökkent (KSH, 2012d). A 1.21. ábra az egy főre jutó éves 

átlagos húsfogyasztását megoszlását mutatja be Magyarországon, majd a 1.22. ábrán látható a 

2010. évi húsfogyasztás megoszlása az egyes húsféleségek között. 
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1.21. ábra: Az egy főre jutó éves átlagos húsfogyasztás megoszlása 

Forrás: KSH, 2012d alapján saját szerkesztés 

 

A sertéshúsfogyasztás 2010-ben az összes húsfogyasztás 45%-át adta, ami 25,3 kg/fő/év 

értéknek felel meg. A sertéshúsfogyasztás részesedése növekedett az összes húsfogyasztáson 

belül, ám mennyisége csökkent a 2009. évhez képest mintegy 2 kg-mal. 
 

A baromfihús-fogyasztás nem sokkal marad el a sertéshúsfogyasztás mögött, 

2010-ben 24,6 kg/fő/év értéken alakult, de mennyisége 2009-hez képest 3 kg-mal volt 

kevesebb 2010-ben. A belsőség és az egyéb húsfélék együttesen mindössze az összes 

húsfogyasztás 12 százalékát tették ki. Ezen belül a marhahúsfogyasztás egy főre vetítve 

némileg csökkent, 2,6 kg-ról 2,5 kg-ra, viszont részesedése 4,2 százalékról 4,4 százalékra 

nőtt. Ez az arány azonban lényegesen alacsonyabb a 2000. évi 6,1 százaléknál. 
 

Baromfihús; 

24,6 kg/fő/év;

43%

Sertéshús; 

25,3 kg/fő/év;

45%

Marha- és 

borjúhús;

2,5 kg/fő/év;

4%

Egyéb hús;

1,6 kg/fő/év; 

3%

Belsőség;

2,7 kg/fő/év; 

5%

 
1.22. ábra: Az egy főre jutó éves húsfogyasztás megoszlása 2010-ben 

Forrás: KSH, 2012d 
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Az egy főre jutó halfogyasztás éves viszonylatban 5,4%-kal, 3,5 kg-ra csökkent, és 

ugyanilyen mértékben volt alacsonyabb a 2005–2009. évek átlagánál is. A korszerű 

táplálkozáshoz nélkülözhetetlen halfogyasztás ennek ellenére 17%-kal magasabb a tíz évvel 

korábbinál. Jelenleg mintegy 4 kg/fő/év a hazai halfogyasztás színvonala. 
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1.23. ábra: A tej- és tojásfogyasztás alakulása Magyarországon 

Forrás: KSH, 2012d alapján saját szerkesztés 

 

Az egy főre jutó tej- és tejtermékfogyasztás 2000 és 2010 között hullámzóan alakult, 

mélypontját 2003-ban (138 kg), maximumát az évtized közepén érte el (167 kg). Ennek 

megfelelően a 2010. évi fogyasztás (157 kg/fő) – az előző két évhez hasonlóan – közepesnek 

tekinthető (1.23. ábra). A magyar lakosság tejfogyasztási szokását (a tejfogyasztás 

mennyiségét és szerkezetét) alapvetően a rendelkezésre álló jövedelem határozza meg (a világ 

gazdag országaiban a sajtfogyasztás, szegény országaiban a folyadéktej fogyasztása 

növekszik). Magyarországon főleg a sajtfogyasztás emelkedésére lehet számítani. A 

statisztikák szerint a tejfogyasztáson belül a folyadéktej fogyasztása csökken,  

feldolgozott termékeké növekszik, mely bíztató jel lehet az tejágazat túlélése szempontjából 

(Blaskó et al. 2011). 

 

A tojásfogyasztás a 2011. évben egy főre vetítve 235 darabot tett ki (14 kg), ami egy tucattal 

volt kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez a mennyiség egyaránt egytizedével marad el a 

2000. évitől és a 2005–2009. évek átlagától (1.23. ábra). Ennek a csökkenésnek egyik oka, a 

„koleszterin - hisztéria”, mely a fogyasztókat téveszti meg, a tojásfogyasztás csökkentését 

hirdetve. Prognózisok szerint a tojásfogyasztás továbbra is csökkenő tendenciát fog mutatni a 

tésztagyártásból való fokozatos kiszorulása miatt (Szőllősi, 2011). 

1.3. Jelenlegi helyzet, kihívások, kilátások 

A magyar állattenyésztés helyzetéről és legfontosabb mutatószámairól átfogó képet ad az 1.2. 

fejezet, mely az ágazat jelentőségéről, teljesítményéről és a meghatározó termelési alapokról 

tájékoztatja az olvasót. Jelen fejezetrészben a magyarországi állattenyésztés és a kapcsolódó 

termékpályák számára kihívást jelentő tényezőket gyűjtjük össze felhasználva az Aliczki et al. 

(2009) által hasonló struktúrában megfogalmazott gondolatokat. 
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1.3.1. A tejtermelés kihívásai és versenyesélyei 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat követően Magyarországon a tejtermelés 

visszaesett. A hazai gazdaságok tehénállománya más tagországokkal való összehasonlításban 

koncentráltnak tekinthető, ám az állomány földrajzi elhelyezkedése sok esetben nincs 

összhangban a feldolgozó-kapacitásokkal. A tejtermelés költségszerkezetét tekintve 

leggyengébb pontnak a takarmányköltség mutatkozik, a termelők többsége 

takarmányhasznosítás, zöldtakarmány-felhasználás terén elmarad a versenytársaktól. A 

takarmányköltség mellett a munkabérköltség szintje is viszonylag magas, ami egyértelmű jele 

annak, hogy szervezettség, munkatermelékenység terén ugyancsak versenyhátrányban 

vagyunk, hiszen a versenyképesség semmi esetre sem választható el a költséghatékonyságtól. 

A tej- és tejtermékek külkereskedelmében Magyarország az Európai Unióhoz való 

csatlakozásunk óta nettó importőri pozíciót tölt be. Elsősorban a nagyobb hozzáadott értéket 

képviselő feldolgozott tejtermékek érkeznek be az országba, míg az export alapvetően az 

alacsonyabb értéket megtestesítő folyadéktej kivitelére épül. Emellett a hazánkba érkező 

import termékek a hazai termékeknél általában olcsóbbak, ami az ár-érzékeny fogyasztókat a 

külföldi termékek vásárlásának irányába tereli. Alapvető probléma tehát, hogy a hazai 

tejtermelést alacsony jövedelmezőség jellemzi, ami egyrészt a hazai fogyasztás alacsony 

szintjével, az olcsóbb import termékek növekvő jelenlétével magyarázható, másrészt 

megnöveli a magas takarmányköltség, a relatíve magas munkabérköltség a termelés 

önköltségét és sok esetben a termelők a talpon maradás érdekében és az erős alkupozíciója 

hiányában kénytelenek önköltségi vagy az önköltségnél alacsonyabb áron értékesíteni a 

megtermelt tejet.  
 

A tejpiacot szabályozó kvótarendszer fokozatos kivezetése (2015-ben várható megszűnése) a 

hazai tejágazatot közvetett módon érinti, mert ugyan jelenleg sem használjuk ki a 

rendelkezésünkre álló kvótát, ám a Magyarország szempontjából fontos exportpiacokon – 

elsősorban Olaszországban – a hatékonyabban termelő tagállamok kerülhetnek előnybe. 

Ennek következményeként pedig a hazai lehetőségek az ágazat számára tovább szűkülhetnek, 

ami pedig kedvezőtlenül hat majd a hazai árakra.  
 

A hazai tejtermelők mellett a feldolgozók helyzete sem kedvezőbb. A termékpálya mindkét 

szereplőjéről elmondható, hogy a piaci változásokra nem tudnak kellő gyorsasággal és időben 

reagálni. Abszolút hiányzik a termékpályán az együttműködés, hiszen a feldolgozók körében 

is szükséges lenne a kooperációra elsősorban a kapacitásaik jobb kihasználása érdekében. 

Megfigyelhető versenyhátrány a hazai feldolgozók körében az innováció hiánya, hiszen a 

boltok polcain még ma is a rendszerváltás előtti márkákat találjuk. Szükség lenne a 

termékfejlesztésre, új kiszerelések, modernebb csomagolás bevezetésére, ezzel is ösztönözve 

a fogyasztót a hazai termékek megvásárlására. A hazai feldolgozók technológiai, 

hatékonysági szempontból lemaradnak a versenytársaktól, így a növekvő import hatására 

tovább csökkenhet a hazai feldolgozók piaci részesedése, ami elkerülhetetlenné teszi egyes 

feldolgozó vállalatok megszűnését és valószínűsíti a külföldi tőke további térnyerését.  

1.3.2. A sertéstartás és vágósertés termelés kihívásai és versenyesélyei 

A magyar sertéságazat szereplőinek felkészülése az uniós csatlakozásra nem volt teljeskörű és 

éppen ezért a húságazat első három éve az Unióban sajnos nem mondható eredményesnek. 

Magyarország megnyitotta kapuit az uniós országok előtt, miközben más tagállamok közel 

nem tárták olyan szélesre Magyarország előtt ajtóikat, mint amilyen a mi fogadókészségünk 

volt. Mára megállapítható, hogy nettó sertésexportőr országból nettó sertésimportőr országgá 

vált Magyarország. A hústermékek importja mellett jelentősen megnőtt a külföldi élősertés 

behozatal (Dúl, 2007). 
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Hazánkban a fejlett sertéstartással rendelkező nyugat-európai országokkal szemben 

többségükben nem specializálódtak a gazdaságok, holott más tartástechnológiát igényel a 

tenyészállat és mást a hízósertés. Az üzemi szerkezetre egyaránt jellemző a koncentráltság és 

a szétaprózottság. A sertéstartók jelentős része kiszolgáltatott helyzetben van abból a 

szempontból is, hogy nem tudják saját maguk megtermelni a szükséges takarmányt, nem 

rendelkeznek ehhez szükséges termőfölddel, emellett sok esetben a keletkező hígtrágya 

biztonságos elhelyezéséről sem tudnak megfelelően gondoskodni. A hatékonyság terén 

legsúlyosabb gond a kisebb szaporulat, a lassú tömeggyarapodás és gyenge 

takarmányhasznosítás, a hosszú hízlalási idő, az elnyújtott kocaforgó, valamint a jelentős 

élőmunka-ráfordítás. Mindemellett a hazai sertéstartó telepek földrajzi okok miatt sem tudják 

felvenni a versenyt a fejlett sertéshústermelő országokkal. Magyarország földrajzi fekvése 

miatt a fehérjeforrások beszerzése, és a sertéshús harmadik országokba irányuló kivitele a 

magasabb szállítási költségek miatt egyaránt jelentősen drágább, mint versenytársainknál. 

Megnőtt az állattartó telepeken a vagyon elleni bűncselekmények száma, ezért az őrzés-védés 

megszervezése szintén növeli a termelési költségeket. További problémát jelent a hazai 

sertéstartók számára az idegen tőke magas kamata, a szervezetlen termékpálya, a 

szaktanácsadás hiánya.  

 

Csonka (2011) alapján összegezve a magyarországi sertéstartás legjelentősebb kihívásait, 

megállapítható, hogy az egyik legnagyobb probléma a naturális hatékonyság nem megfelelő 

színvonala (takarmányértékesítés), ami alapvetően megnöveli a hízlalás önköltségét. Ezzel 

összefüggésben a sertéstartók versenyképessége erőteljesen függ a saját takarmánytermő 

terület meglététől. A hatékonysági problémák hátterében meghúzódó egyik legfőbb ok a 

sertéstelepeken használt épületek és technológia korszerűtlensége, illetve heterogenitása, 

amivel összefüggésbe hozható a munkatermelékenységben mutatkozó hátrány is.  

1.3.3. A baromfitartás és vágóbaromfi termelés kihívásai és versenyesélyei 

A baromfiágazat a húsiparon belül is nehéz helyzetben van. A tenyésztők és a feldolgozók 

nem tudják áthárítani a fogyasztókra az emelkedő takarmányárakat, ezért a nyereség a teljes 

vertikumban csökken vagy veszteségbe fordul. Jellemző, hogy a tartástechnológia elmarad 

attól a színvonaltól, ami a genetikai potenciál optimális kihasználásához szükséges. Az 

említett elmaradás kiküszöbölésére azonban nem rendelkeznek a termelők elegendő forrással. 

Sajnálatos tény, hogy az ágazatban a lopáskár komoly költségtényező. Az istállók 

kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az őrzés minél egyszerűbben megoldható legyen. 

A hazai baromfihús-előállítás visszaesése tapasztalható az elmúlt évtizedben, háztáji 

baromfitartás visszaszorult és megszűnt a közepes méretű gazdaságok jelentős része is. Ennek 

következménye, hogy jelenleg kevés számú nagytermelő irányítja a piacot.  

 

A tojólétszám csökkenése ellenére Magyarország hozzávetőleg önellátó étkezési tojásból. 

Problémát a külföldről behozott tojás okoz, számos tagállam Magyarországon vezeti le 

tojásfeleslegét. Mivel gyorsan romló áruról van szó, már 1-2% többlet is felboríthatja a piacot. 

 

A késztermék-értékesítésben az üzletláncok dominálnak, szerepük a friss hús eladásában 

folyamatosan nő. A nagyobb feldolgozók helyzetét többek között az illegálisan működő 

üzemek árversenye nehezíti. A feketegazdaság komoly méreteket ölt a baromfiszektorban is, 

jelenléte gátolja a koncentrációt. A kis vágóhidak az illegális alapanyagot drágábban szerzik 

be, mint a nagy feldolgozók, de olcsóbban értékesítik az élelmiszerláncoknak. Óriási kihívást 

jelent emellett, hogy azon új és régi tagállamokból, ahol a magas árszinten eladható mellfilére 

van igény, az olcsó comb és szárny folyamatosan áramlik más tagállamokba, közöttük 

Magyarországra. A nagyobb feldolgozóknak célszerű lenne értékesítési csoportokat 
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létrehozniuk, noha ennek alapvető akadálya, hogy a kölcsönös bizalmatlanság miatt még 

hétköznapi szinten sincs köztük hajlandóság az együttműködésre és információcserére. 

 

A hazai víziszárnyas-fogyasztást elsősorban a vásárlók árérzékenysége korlátozza. A fiatalabb 

korosztály számára a vízi szárnyasok magas kalória- és zsírtartalmuk miatt sem vonzóak. Az 

ágazatban a legfőbb gondot a szigorodó állatvédelmi szabályok okozzák, ami az utóbbi 

időben jelentős korlátok közé szorította a hízott áru termelését, mindamellett, hogy 

csökkentette a jövedelmezőséget.  

 

A termékpálya egyes szereplői a tartástechnológia általános színvonalát nem tartják 

megfelelőnek. A pályázatok kiírásánál a döntéshozók nem részesítették előnyben az épületek 

korszerűsítését, az elavult istállók a szigorodó állategészségügyi követelményeknek nem 

képesek megfelelni. A pályázati rendszernek a felújított zártrendszerű telepek kialakítását és a 

hagyományos tenyésztés visszaszorítását kellene elősegítenie. A hatékonyság szempontjából 

nagyon előnyös a víziszárnyas-termékpályán megvalósult vertikális integráció. A pecsenye- 

és húsáru-feldolgozásban az egyes feldolgozók mögött álló külföldi tőke sokat segít a hazai és 

nyugat-európai vágóhidak, feldolgozók közötti különbségek enyhítésében. Probléma, hogy az 

egycsatornás értékesítés és a tőkehiány miatt a termelők erősen kiszolgáltatottak a 

vágóhidaknak. 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mutassa be a világ és az Európai Unió hústermelését jellemző legfontosabb 

tendenciákat! 

2. Hogyan alakul a húsfogyasztás a világon? 

3. Mutassa be a sertéságazat jelentőségét a világon és az Európai Unióban! 

4. Mutassa be a húsmarha/marhahús ágazat jelentőségét a világon és az Európai 

Unióban! 

5. Mutassa be a baromfiágazat jelentőségét a világon és az Európai Unióban! 

6. Mutassa be a juhágazat jelentőségét a világon és az Európai Unióban! 

7. Mutassa be a tejágazat jelentőségét a világon és az Európai Unióban! 

8. Mutassa be a tojáságazat jelentőségét a világon és az Európai Unióban! 

9. Hogyan alakult 2011-ben a magyar mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátása és azon 

belül az állatok és állati termékek részaránya? 

10. Mely régiók élő állat és állati termék kibocsátása a legjelentősebb hazánkban  

2011-ben? 

11. Foglalja össze a hazai állattenyésztés területi jellemvonásait! 

12. Hogyan alakult az élő állatok és állati termékek külkereskedelme Magyarországon 

2011-ben? 

13. Mutassa be a mezőgazdasági termelés szempontjából legfontosabb állatfajok 

(szarvasmarha, sertés, baromfi és juh) állományának alakulását a rendszerváltástól 

napjainkig! Fogalmazza meg az esetleges változások mögött húzódó okokat! 

14. Mutassa be a mezőgazdasági termelés szempontjából legfontosabb állatfajokat 

(szarvasmarha, sertés, baromfi, juh) jellemző genetikai alapokat! 
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15. Mutassa be a főbb állattenyésztési ágazatokat jellemző legfontosabb fajlagos 

mutatószámokat! 

16. Hogyan alakult a vágóállat és állati termék termelés hazánkban 2007 és 2011 között?  

17. Mi jellemzi Magyarországon az állati termékek fogyasztását? 

18. Mutassa be a tejtermelés hazai kihívásait és versenyesélyeit! 

19. Mutassa be a sertéstartás és vágósertés termelés hazai kihívásait és versenyesélyeit! 

20. Mutassa be a baromfitartás és vágóbaromfi termelés hazai kihívásait és 

versenyesélyeit! 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1. Megítélése szerint milyen okok vezettek oda, hogy uniós csatlakozásunkat követően 

csökkent a hazai szarvasmarha-állomány? 

2. Megítélése szerint milyen okok vezettek oda, hogy uniós csatlakozásunkat követően 

csökkent a hazai sertésállomány? 

3. Hogyan hatott a globális bioetanol termelés felfutása a világ állattenyésztési 

ágazatára? 
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2. A növényi termék-előállítás és a kapcsolódó termékpályák gazdasági 

jelentősége 

2.1. A növényi termék-előállítás világgazdasági jelentősége 

2.1.1. A szántóföldi növénytermesztés teljesítményének alakulása a világon 

A legfontosabb és a legnagyobb területen termesztett szántóföldi növények a világon és 

hazánkban is a gabonanövények, melyek géncentruma a Fekete-tenger medencéje és Elő-

Ázsia, de a növény kiváló adaptációs képességének köszönhetően minden földrészen 

termeszthető. A gabonanövények mellett az olajos növények szerepe sem elhanyagolható, 

melyeket elsősorban olajukért termesztenek, de emellett a feldolgozásuk során keletkező 

melléktermékek további felhasználása is lehetséges az iparban és a takarmányozásban 

egyaránt. A fejezet célja a szántóföldi növényi termék előállítás teljesítményének bemutatása 

a világon, mely keretén belül a gabonafélékkel, az olajos növényekkel, a cukortermeléssel 

és az egyre nagyobb jelentőségű biomassza termeléssel foglalkozunk. 

2.1.1.1. Gabonafélék 

2010-ben a világ gabona termelése 2 254 millió tonna volt, majd 2011-re 2 344 millió tonnára 

emelkedett. 2011-ben a világ gabona piacán a keresleti és kínálati viszonyok jelentősen 

javultak az előző évhez képest, amely annak köszönhető, hogy több térségben is jóval 

kedvezőbben alakult a termés. A FAO-OECD (2012) előrejelzései szerint a világ gabona 

termelése 2012-ben 1%-kal nő (27 millió tonna) és a 2 371 millió tonna termeléssel az elmúlt 

évek legmagasabb eredményét produkálja. A legjelentősebb gabonatermelők a világon Kína 

(20%), USA (16%) és EU (27) (12%), együtt a világ gabonatermelésének csaknem a felét 

(48%) adják. Jelentős a termelése még Indiának (10%) és Oroszországnak (4%) (2.1. ábra). 

2011-ben a világkereskedelmi forgalomba 293 millió tonna gabona került, az összes termelés 

12,5%-a. A legnagyobb exportőrök: USA, Argentína, Oroszország, a legnagyobb importőrök: 

Japán, Egyiptom és Mexikó.  

 

 
2.1. ábra: A legjelentősebb gabonatermelő országok a világon (2011) 

Forrás: FAO-OECD, 2012 alapján saját szerkesztés 

 

A legfontosabb gabonafélék közé a kukorica (34%), a rizs (28%) és a búza (27%) tartozik, 

így a továbbiakban ezen növények gazdasági teljesítményét ismertetjük. (2.2. ábra) 
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2.2. ábra: A legfontosabb gabonafélék termelésének megoszlása a világon (2011) 

Forrás: FAO-OECD, 2012 alapján saját szerkesztés 

 

Az EU (27) tagországok gabonából 2010-ben 283,3 millió tonnát takarítottak be. A termelés 

eltérő képet mutat a tagállamok között. A legjelentősebb gabonatermelő országok 2010-ben: 

Franciaország (68 millió tonna), Németország (44 millió tonna), Lengyelország (27 millió 

tonna), Egyesült Királyság (21 millió tonna) és Spanyolország (19 millió tonna). Kiemelkedő 

termelő még Olaszország (19 millió tonna), Romána (17 millió tonna), Magyarország  

(12 millió tonna), Dánia (9 millió tonna) és Bulgária (7 millió tonna) (2.3. ábra). A tíz 

legnagyobb (Top 10) gabonatermelő ország az összes termelés 86%-át adja. A jelentős súllyal 

bíró Németországban, Egyesült Királyságban, Olaszországba és Lengyelországban csökkent a 

termelés, miközben a szintén számottevő részesedéssel rendelkező Spanyolországban és 

Romániában növekedés tapasztalható az előző évhez képest. 2011-ben a termelés 1,8%-kal 

nőtt, így ebben az évben 288,3 milliót tonna termést takaríthattak be. 2012-ben 285,9 millió 

tonna terméssel számolnak. 2011-ben az export mennyisége 21,5 millió tonna volt, az importé 

pedig 13,6 millió tonna. A 2012-es évben az export csökkenése (-6 millió tonna) és az import 

növekedése (1 millió tonna) várható.  A legfontosabb gabonafélék az EU-ban: búza (49,1%), 

kukorica (20,2%), árpa (18,8%) és tritikálé (3,6) 
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2.3. ábra: Az EU (27) gabona termelése 2010-ben 

Forrás: FAO-OECD, 2012 alapján saját szerkesztés 
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BÚZA: az AKI (2012) jelentései alapján a búza globális vetésterülete 2011-ben 3 millió 

hektárral haladta meg az előző évit, így megközelítette a 221 millió hektárt. Számos 

országban a magas terményárak ösztönözték a vetésterület növelésére a gazdákat, de 

emelkedés mutatkozott ott is, ahol az előző szezon kedvezőtlen időjárása miatt jelentős volt a 

terméskiesés. (FÁK országok, Európa és Észak-Amerika). A világ búzatermése 2010-ben 

összesen 656 millió tonna volt, amely 2011-re 44 millió tonnával nőtt (700 millió tonnára). 

Az előrejelzések szerint a 2012-es évben a termelés csökkenése várható (-3,6%), így a 

betakarított búza mennyisége 675 millió tonna lesz. A legnagyobb termésvisszaesés 

Ukrajnában, Marokkóban, Kínában és az EU-ban várható. 2011-ben a legjelentősebb 

búzatermelők a világon az Európai Unió (137,9 millió tonna) és Kína (117,9 millió tonna), 

melyek termelése 2012-re várhatóan 2%-kal csökken (2.4. ábra). Kiemelkedő búzatermelő 

még India (86,9 millió tonna), Oroszország (56,2 millió tonna), USA (54,4 millió tonna), és 

Ausztrália (29,5 millió tonna) (2.4. ábra). Az Európai Unió (20%), Kína (17%) és India (12%) 

együttesen a világ összes búzatermésének közel 50%-át adják. 2011-ben a világkereskedelmi 

forgalomba 137 millió tonna búza került.  Ebben az évben a legfontosabb búza exportőrök: 

USA (29 millió tonna), Oroszország (22 millió tonna), Ausztrália (19 millió tonna), Kanada 

(18 millió tonna) és EU (27) (15 millió tonna). A legfontosabb importőrök: Ázsia (59 millió 

tonna), Afrika (40 millió tonna) Dél-Amerika (18 millió tonna). 

 

 
2.4. ábra: A világ legjelentősebb búzatermelő országai (2011) 

Forrás: FAO-OECD, 2012 alapján saját szerkesztés 

 

2011-ben az EU (27) országaiban 26 millió hektáron folyt búzatermelés, a gabonatermés 

közel 46%-át a búza tette ki. A búzatermés 2010-ben az EU-ban összesen 139,1 millió tonna 

volt, majd 2011-ben 0,9%-os csökkenés eredményeként 137,9 millió tonnára esett vissza. A 

legjelentősebb búzatermelők az EU-ban: Franciaország (41 millió tonna), Németország  

(24 millió tonna), Egyesült Királyság (15 millió tonna) Lengyelország (9 millió tonna) és 

Olaszország (7 millió tonna) (2.5. ábra ). A tíz legnagyobb búzatermelő országa adja az 

összes termelés 87%-át. A 2012-es év kedvezőtlen időjárása Lengyelországot sújtotta 

legjobban, de Franciaország, Németország, Csehország, Bulgária és Magyarország egy részét 

is érintette. Így 2012-ben az előrejelzések szerint a búza termésmennyiségében marad a 

csökkenő tendencia (135 millió tonna). 2011-ben 16 millió tonna volt az export mennyisége, 

az importé pedig 7,5 millió tonna. Az előrejelzések szerint 2012-re az export 1 millió tonnával 

esik vissza, az import pedig fél millió tonnával fog nőni.  



 39 

41
24

15
9

7
6
6

5
4
4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Fanciaország
Németország

Egyesült Királyság
Lengyelország

Olaszország
Románia

Spanyolország
Dánia

Cseh Köztársaság
Bulgária

millió tonna

 
2.5. ábra: Az EU (27) búza termelése 2010-ben 

Forrás: FAO-OECD, 2012 alapján saját szerkesztés 

 

KUKORICA: a világ kukorica termelése 2011-ben 880 millió tonna volt, az előrejelzések 

szerint 2012-ben 4,1% emelkedéssel a termésmennyiség 916,4 millió tonnára nő. Kínában 

14,5 millió tonna, Ukrajnában 10, 6 millió tonna, Brazíliában 3,5 millió tonna többlettermést 

takarítottak be 2011-ben az előző évhez képest. A legjelentősebb kukoricatermelők: USA 

(35%), Kína (22%) és az Európai Unió (8%) (2.6. ábra). Az USA a világ legnagyobb 

kukorica termelője, a 2012-es évben várhatóan 345 millió tonna termésmennyiséget produkál. 

A másik jelentős kukoricatermelő Kína 2011-ben 190 millió tonnát termelt, amelyet 

várhatóan a 2012-es évben is teljesíteni fog. Az Európai Unió 64 millió tonna terméssel 2011-

ben a harmadik helyet foglalta el. Az USA (35%), Kína (22%) és EU (27) (8%) együtt adják a 

világ kukorica termésének 65%-át. A világkereskedelmi forgalomba 2011-ben 95 millió tonna 

kukorica került, az összes termés 8%-a. A legnagyobb kukorica exportőrök: USA, Argentína, 

Ukrajna. A legnagyobb kukorica importőrök: Japán, Mexikó és Kína. 

 

 
2.6. ábra: A világ legjelentősebb kukoricatermelő országai (2011) 

Forrás: FAO-OECD, 2012 alapján saját szerkesztés 
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2010-ben az EU (27) kukorica termése 57,3 millió tonna volt. 2011-ben a 16%-os 

növekedésnek köszönhetően 66,6 millió tonnára nőtt a betakarított kukorica mennyisége. 

2012-es évre 64 millió tonna termést becsülnek. Az EU (27) tíz legjelentősebb 

kukoricatermelő tagállama adja az EU összes kukorica termésének 94%-át (2.7. ábra).  

2011-ben a legjelentősebb kukoricatermelő tagállam Franciaország volt, ahol 14 millió tonna 

kukoricát takarított be, mellyel a közösség kukoricaterméséből közel egynegyedével 

részesedett.  Románia és Olaszország 9 millió tonnával szintén jelentős kukorica termelőnek 

számítanak. Magyarország 7 millió tonnával az össztermés közel 15%-át adta. Kiemelkedő 

termelők még Németország (4 millió tonna) és Spanyolország (3 millió tonna). Az EU (27) 

importja 2011-ben 4 millió tonna, az exportja pedig 2 millió tonna volt. Az előrejelzések 

szerint 2012-ben az import 1,5%-os növekedése várható, az export pedig nem változik. 

 

14

9

9

7

4

3

2

2

2

2

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Franciaország

Románia

Olaszország

Magyarország

Németország

Spanyolország

Ausztria

Bulgária

Görögország

Lengyelország

millió tonna

2.7. ábra: Az EU (27) kukorica termelése 2010-ben 

Forrás: FAO-OECD, 2012 alapján saját szerkesztés 

 

 

RIZS: 2009-ben a világ összes rizs termése 455 millió tonna volt, amely 2011-re  

468 millió tonnára emelkedett. 2011-ben a 2,6%-os növekedésnek köszönhetően elérte a 480 

millió tonnát. Több rizstermést takarítottak be 2011-ben Kínában, Pakisztánban és 

Vietnámban, de Argentínában, Egyiptomban és Ausztráliában is, mint előző évben. A 

legjelentősebb rizstermelő országok: Kína (28%), India (22%), Indonézia (9%) (2.8. ábra). 

Együttesen a világ rizstermésének csaknem 60%-át adják. 2011-ben a világkereskedelmi 

forgalomba 35 millió tonna rizs került, 4 millió tonnával több, mint előző évben. A 

legnagyobb rizs exportőrök: Thaiföld, Vietnám és India. A legnagyobb rizs importőrök: 

Afrika, Malajzia és Irán. 
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2.8. ábra: A világ 10 legnagyobb rizs termelője 2011-ben 

Forrás: FAO-OECD, 2012 alapján saját szerkesztés 

 

Az EU (27) legjelentősebb rizstermelő tagállamai 2010-ben: Olaszország, Spanyolország és 

Görögország (2.9. ábra). Olaszország kiemelkedő teljesítménnyel szerepelt 2010-ben 1,5 

millió tonnával az összes rizstermés 80%-át adta.  Meghatározó rizstermelő Spanyolország is 

926 ezer tonna és Görögország 230 ezer tonna terméssel. Fontos termelők még Portugália 

(170 ezer tonna), Franciaország (119 ezer tonnával) és Románia (62 ezer tonna). 

Magyarország rizs termése 2010-ben 8 ezer tonna volt. Az EU (27) tagállamai 2011-ben 1,8 

millió tonna rizst termeltek, amelyet az előrejelzések szerint 2012-ben is teljesíteni fognak.  

2010-ben az exportált termés mennyisége 0,3 millió tonna, az import termés mennyisége 

elérte a 1,2 millió tonnát. 
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2.9. ábra: Az EU (27) rizstermelése 2010-ben 

Forrás: FAO-OECD, 2012 alapján saját szerkesztés 

2.1.1.2. Olajos növények 

A világ összes olajos növény termelése 2010-ben meghaladta a 457 millió tonnát, ami 10 

millió tonnával több, mint 2009-ben. 2011-ben viszont 440 millió tonnára csökkent a termés 

mennyisége, a változás mértéke 3,7%. A legjelentősebb olajos növényt termelő országok a 

világon: USA (21%), Brazília (17%), Kína (13%), Argentína (12%), India (8%), EU (27) 

(6%) és Kanada (4%).  Az első három (USA, Brazília és Kína) legnagyobb termelő az összes 

termésmennyiség több mint felét adja (2.10. ábra). 2010-ben a világkereskedelmi forgalomba 

110 millió tonna olajos növény került, amely 23,5%-a a teljes termésmennyiségnek. A 

legnagyobb exportőrök: USA, Brazília, Kanada. A legnagyobb importőrök: Kína, EU (27) és 
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Japán. A legfontosabb olajos növények (2.11. ábra): szójabab (54%),  

repce (14%), gyapotmag (11%), napraforgómag (9%), földimogyoró (8%), pálmamag (3%) 

és a kopra (1%). 

 

 

 
2.10. ábra: A legjelentősebb olajos növényt termelő országok a világban (2011) 

Forrás: FAO-OECD,2012 alapján saját szerkesztés 

 

 

 

 
2.11. ábra: A legfontosabb olajos növények termelésének megoszlása a világon 

Forrás: FAO-OECD, 2012 alapján saját szerkesztés 

 

 

2011-ben az EU (27) tagállamainak olajos növény termelése 29 millió tonna volt, amely az 

előrejelzések szerint a 2012-es évben stagnálni fog. A legjelentősebb olajos növényt termelő 

tagállamok 2010-ben: Franciaország, Németország, Spanyolország, Olaszország, Románia, 

Egyesült Királyság, Bulgária, Lengyelország, Magyarország és Görögország (12. ábra ). A tíz 

legnagyobb olajos növényt termelő ország adja az összes termelés 88%-át. 2010-ben az 

import mennyisége 17,7 millió tonna volt, az exporté pedig 0,9 millió tonna volt. 
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2.12. ábra: Az EU (27) olajos növény termelése 2010-ben 

Forrás: FAO-OECD, 2012 alapján saját szerkesztés 

 

A legfontosabb olajos növények közé tartozik a szójabab, melynek termésmennyisége 

csökkenő tendenciát mutat az elmúlt évekhez viszonyítva. Míg 2009-ben 259,7 millió tonnát 

takarítottak be, addig 2011-re csupán 240 millió tonnát, a csökkenés mértéke 9,5%  

(2.1. táblázat). A kibocsátás az előző szezonhoz képest a legnagyobb mértékben az Egyesült 

Államokban (-7,5 millió tonna) és Kínában (-1,6 millió tonna) csökkent. Kína szójababtól 

való függése jelentősen nőtt, mert a felhasználása ez elmúlt nyolc évben megduplázódott. Az 

ázsiai ország 2011. évi gyenge szójabab termése és a kereslet élénkülése tovább növeli az 

importot. A dél-amerikai országokban a 2011. gazdasági évben aszály sújtotta a 

termőterületeket. A kínálat csökkenése miatt a globális szójababexport 11,7 millió tonna volt 

2011 utolsó negyedévében, szemben az egy évvel korábbi 16,8 millió tonnával. (AKI, 2012) 

Az EU (27) szójabab feldolgozása 2011-ben 11,7 millió tonna volt, szemben a 4 évvel 

korábbi 15 millió tonnával. 

 

A repce termésmennyisége 2011-ben 60,6 millió tonna volt, az előző évhez képest 0,5%-kal 

kevesebb (2.1. táblázat). A kibocsátás csökkenését az EU gyenge termése eredményezte, így 

a piacon lévő hiányt a kiváló ausztráliai és kanadai termés sem tudta ellensúlyozni. Az 

előrejelzések szerint repcemag globális importja három év után ismét rekordot dönthet, vagyis 

11 millió tonnára emelkedhet a 2012. gazdasági évben. A növekedés mögött az EU, Kína és 

az USA intenzív vásárlása áll, az együttes importjuk 4,3 millió tonnáról 5,9 millió tonnára 

nőhet az előző időszakhoz képest. 2011-ben az EU-ban 19,1 millió repcemag termett. A 

legfontosabb termelők: Franciaország (5,2 millió tonna), Németország (3,9 millió tonna) és az 

Egyesült Királyság (2,5 millió tonna). 

 

A napraforgómag termelése 2011-ben elérte a 38 millió tonnát, ezzel 15%-kal nőtt az előző 

évekhez képest (2.1. táblázat). Oroszországban és Ukrajnában is a kimagasló hozamoknak 

köszönhetően rekordmennyiségű napraforgómag termett. Argentínában, a világ harmadik 

legnagyobb napraforgómag termelő országában 1,9 millió hektárra nőtt a vetésterület 2011-

ben. A globális napraforgó-olaj előállítás 13,8 millió tonna volt 2011-ben, amely fedezte a 

12,9 millió tonnás felhasználást. A legnagyobb napraforgómag exportőrök: Oroszország, 

Ukrajna, Románia és Bulgária. Az napraforgómag importőrök között kiemelkedő: 

Törökország, Marokkó, EU, Pakisztán és az Egyesült Arab Emírségek (AKI, 2011). 
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A gyapotmag termésmennyisége növekedést mutat a 2011-es évben az előző évhez képest, 

43,5 millió tonnáról 46,6 millió tonnára változott. A földimogyoró betakarított 

termésmennyisége 2011-ben 36,4 millió tonna volt, 1,6%-os csökkenést mutat a 2009-es 

évhez viszonyítva. A kopra termésmennyisége 2009-ben 5,8 millió tonna volt, amely 2011-re 

5,6 millió tonnára változott. A pálmamag 2011-ben 13 millió tonnával járult hozzá az olajos 

növények összes termésmennyiségéhez (2.1. táblázat). 

 

2.1. táblázat: Olajos növények termés mennyisége a világon 

Me.: millió tonna 

Megnevezés 2009 2010 2011 

Szójabab 259,7 265,3 240,0 

Repce 61,4 60,9 60,6 

Gyapotmag 40,4 43,5 46,6 

Földimogyoró 34,9 36,9 36,4 

Napraforgómag 32,8 33,2 38,0 

Pálma mag 11,7 12,6 13,0 

Kopra 5,8 4,9 5,6 

Összes termelés 446,3 457,3 440,2 
 

Forrás: FAO-OECD,  

 

2.1.1.3. Cukortermelés 

A világ összes cukortermelése 2009-ben 156,7 millió tonna volt. 2011-ben összesen  

172,8 millió tonna cukrot termeltek, amely 4,6%-kal haladta meg az előző év eredményét. 

2011-ben a világ cukorfogyasztása 167,7 millió tonna volt, így ebben az évben a globális 

cukortöbblet 5 millió tonnára tehető (AKI, 2012). 

 

A legnagyobb cukortermelők Ázsia (65,9 millió tonna), Dél-Amerika (44 millió tonna) és 

Európa (27,7 millió tonna) (2.13. ábra). Együtt a világ cukortermelésének 81%-át teszik ki. 

Jelentős termelő még Közép-Amerika (12,4 millió tonna), Afrika (11,2 millió tonna),  

Észak-Amerika (7,3 millió tonna) és Óceánia (4,2 millió tonna). A legnagyobb cukortermelő 

országok Brazília, India, EU (27), Kína és Thaiföld. Dél-Amerikában  

(a legnagyobb mértékben Brazíliában) a 2011/2012-es előrejelzések szerint a termelés 5 

százalékos csökkenése várható. Mexikóban a termelés visszaesésével, Guatemalában pedig a 

hozamok növekedésével számolnak. Afrikában az előrejelzések szerint a cukortermelés 

emelkedni fog a kedvező időjárásnak köszönhetően. Ázsiában szintén emelkedni fog a 

cukortermelés, a legnagyobb mértékű növekedés Indiában várható. 2011-ben a 

világkereskedelmi forgalomba 50 millió tonna cukor került, 8 millió tonnával kevesebb, mint 

2009-ben (FAO-OECD, 2012). 
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2.13. ábra: A világ cukortermelése 2011-ben 

Forrás: FAO-OECD 2012 alapján saját szerkesztés 

 

A világ cukortermelésének 80%-a cukornádból, 20%-a pedig cukorrépából származik. A 

legnagyobb cukorrépa termelő országok 2010-ben Franciaország, USA, Németország, 

Oroszország és Törökország. Jelentős termelő még Ukrajna, Lengyelország és Kína. A 

legnagyobb cukornádtermelő országok 2010-ben Brazília, India, Kína, Thaiföld, Mexikó, 

Pakisztán és Kolumbia. 

 

 
2.14. ábra: A világ cukortermelésének alakulása 

Forrás: FAO-OECD, 2012 

 

Az EU (27) tagállamainak termelése az elmúlt években folyamatosan emelkedett, amely 

nagyrészt a cukorrépa termőterületek bővülésének köszönhető. A tagállamok cukortermelése 

az előrejelzések szerint 2011-ben 18%-kal nő az előző évhez viszonyítva, így értéke 18,1 

millió tonna lesz. A 2011/2012-es évben a fogyasztás 3 százalékkal, az export 5 százalékkal 

fog emelkedni, és az import 18 százalékos csökkenésére lehet számítani az előző évhez 

viszonyítva (AKI, 2012). 
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2.1.1.4. Biomassza 

A Biomassza Termékpálya Szövetség megfogalmazása szerint „a biomassza a szén, a kőolaj 

és a földgáz után a világon jelenleg a negyedik legnagyobb energiaforrás. Világátlagban a 

felhasznált energia 14%-át, fejlődő országokban 35%-át biomassza felhasználásával nyerik. A 

biomassza valamely élettérben egy adott pillanatban jelen levő szerves anyagok és élőlények 

összessége”. (Biomassza Termékpálya Szövetség) A biomassza egyrészt környezetünk 

részeként, másrészt nyersanyagként hasznos számunkra. A környezet elemeként a biomassza 

a tájgazdálkodás, a vidék- és területfejlesztés, a környezet- és természetvédelem révén nyer 

sokirányú hasznosítást. Nyersanyagként a biomassza legfőbbként élelmiszerként hasznos 

számunkra, de a mezőgazdaság és az ipar alapanyagaként is jelentős erőforrás. A biomassza 

öt nemzetgazdasági ágból származik, a növénytermesztésből, állattenyésztésből, 

élelmiszeriparból, erdőgazdaságból és a kommunális szférából (Bai, 2002). 

 

„A biomasszába tartozik: 

- a szárazföldön és vízben található, összes élő és nemrég elhalt szervezetek 

(mikroorganizmusok, növények, állatok) tömege; 

- a mikrobiológiai iparok termékei; 

- a transzformáció után (ember, állat, feldolgozó iparok) keletkező valamennyi biológiai 

eredetű termék, hulladék. 

A biomassza energiatartalma hasznosítható: 

- közvetlen tüzeléssel, előkészítéssel, vagy előkészítés nélkül; 

- kémiai átalakítás (elgázosítással, vagy cseppfolyósítással) után égethető gázként, vagy 

folyékony üzemanyagként; 

- alkohollá erjesztéssel üzemanyagként; 

- növényi olajok észterezésével biodízelként; 

- anaerob fermentálás után biogázként. 

Európában a potenciális biomassza készletek mindössze 15-20%-ának energetikai célú 

hasznosítása révén, az elsődleges élelmiszer-termelés teljes hőenergia-szükséglete 

kielégíthető, és a potenciális készletek további 20-25%-nak hasznosításával a vidéki lakosság 

teljes hőenergia-szükséglete biztosítható. 

 

Csoportosítás a biomassza keletkezése alapján: 

 

- elsődleges biomassza: a természetes vegetáció (mezőgazdasági növények, erdő, rét, 

legelő, kertészeti növények, a vízben élő növények); 

- másodlagos biomassza: állatvilág, illetve állattenyésztés fő- és melléktermékei, 

hulladékai; 

- harmadlagos biomassza: a feldolgozó iparok gyártási mellékterméke, az emberi 

életműködés mellékterméke” (Biomassza Termékpálya Szövetség). 

A világon a biomassza részesedése a megújuló energiaforrásokból igen jelentős, összesen 

77% (víz 17,7%, geotermikus 3,3%, szél 1%, nap, árapály 0,6%), viszont a világ összes 

energiafelhasználásának csak a 9,6%-át teszi ki. A fejlődő országok energiafelhasználásában 

jelentős szerepet játszanak a megújuló energiaforrások, melyek között a biomassza dominál 

(Afrikában 48%, Latin-Amerikában 30%, Ázsiában 27%). Az OECD országok 

megújuló energia hasznosítása mindössze 6,5% a teljes 
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energiafelhasználásukból, melyből a biomassza részesedése 56,6% (víz 30,2%, 

egyéb megújuló 13,2%) (Pappné, 2010). 

Az EU összes biomassza termelése 78,7 Mtoe (millió tonna olajegység). 2000 

óta a termelés évről-évre emelkedett, 10 év alatt csaknem 30 Mtoe-t. 2010-

ben 81,1 Mtoe biomasszát termeltek, 2011-ben pedig kisebb csökkenés 

figyelhető meg, a termelés értéke 78,7 Mtoe. A legnagyobb biomassza 

termelők: Németország (15%), Franciaország (12%), Finnország (10%) és 

Lengyelország (9%). A felsorolt országok az EU összes termelésének csaknem 

felét teszik ki. Jelentős termelő még: Spanyolország (6%), Ausztria (6%), 

Románia (5%) és Olaszország (4%). Magyarország biomassza termelése 2010-ben 

1,524 Mtoe volt, amely 2011-ben alig változott (1,525 Mtoe). 

 
„Az EU-ban a teljes megújuló energia és azon belül a biomassza legnagyobb része 

Németországban és Franciaországban hasznosul, azonban ezek az energiaforrások a két 

ország teljes energiafelhasználásából még így is csupán 6, illetve 6,4%-kal részesednek. 

Találunk olyan országokat is (Svédország és Finnország), ahol az unióban szinte egyedülálló 

módon a megújuló energiaforrások, köztük a biomassza hasznosítása arányában is, 

volumenében is jelentős (24, és 30% a teljes energiafelhasználásból). Valamint több országra 

jellemző, hogy bár a teljes uniós megújuló energia hasznosításából csak kevéssé részesednek, 

arányában mégis magas a megújuló energiaforrások és a biomassza hasznosítása, ezek 

általában kis alapterületű és népességű, országok (Ausztria, Dánia, Litvánia).  

Az EU tagállamaiban Olaszországot és Ciprust kivéve egyetlen olyan országot sem találunk, 

ahol a biomassza részesedése a megújuló energiaforrásokból 50% alatt lenne.”  

(Pappné, 2010). 

 

 

 
2.15. ábra: Biomassza termelés az Európai Unióban (Mtoe) 

Forrás: EurObserv’er, 2012 
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2.16. ábra 

Biomassza termelés az Európai Unióban (%) 

Forrás: EurObserv’er, 2012 

 

 

2.2. Nemzetgazdasági helyzetkép 

2.2.1. A hazai növénytermesztési ágazatok jelentősége, térbeli struktúrája 

2.2.1.1. Termelési alapok: termőföld 

Magyarország földterülete 9 millió 303 ezer hektár összesen, melynek 81,2%-a termőterület  

(2.2. táblázat). 2011-ben a 7 millió 360 ezer termőterületből a mezőgazdasági terület 5 millió 

337 ezer hektár volt, amely 9%-al csökkent a 2007-es évhez viszonyítva. A mezőgazdasági 

terület 81%-át jelentő szántóföldi terület 2010-re jelentősen csökkenésnek indult, míg  

2007-ben 4 millió 506 ezer hektár volt, addig 2010-re 4 millió 322 ezer hektárra esett vissza. 

A gyep területe 2007-ben még 1 millió 17 ezer hektár volt, viszont 2011-re már 760 ezer 

hektárra csökkent. 2011-ben a mezőgazdasági területen belül a gyümölcsös részaránya 92 

ezer hektár, a kert és a szőlő részaránya 82 ezer hektár. A termőterülethez tartozó erdő, nádas 

és halastó együttes értéke több mint 2 millió hektár. 2011-re a művelés alól kivett területek 

nagysága 1 millió 552 ezer hektárról 1 millió 944 ezer hektárra változott. A növénytermesztés 

jelentősége egyértelműen kiderül a földterület művelési ágak szerinti megoszlásából, hiszen a 

mezőgazdasági területek több mint 80%-át, az összes földterületnek pedig több mint 46%-t 

teszi ki. 

 

Magyarország mezőgazdasági területét regionális szinten vizsgálva elmondható, hogy a 

mezőgazdasági terület csaknem fele (45%) a Dél-Alföldön (1 millió 215 ezer hektár) és az 

Észak-Alföldön található (1 millió177 ezer hektár).  Észak-Magyarországon 613 ezer hektár, 

Dél-Dunántúlon 787 ezer hektár, Közép-Dunántúlon 598 ezer hektár, Nyugat-Dunántúlon 

pedig 572 ezer hektár a mezőgazdasági terület. 
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2.2. táblázat: Magyarország földterületének művelési ágak szerinti megoszlása 

M.e.: ezer hektár 

Művelési ág 2007 2008 2009 2010 2011 

Szántó 4 506 4 503 4 502 4 322 4 322 

Kert 96 96 96 82 82 

Gyümölcsös 102 99 99 94 92 

Szőlő 86 83 83 83 82 

Gyep 1 017 1 010 1 004 763 759 

Mezőgazdasági terület 5 807 5 790 5 783 5 343 5 337 

Erdő 1 853 1 891 1 903 1 913 1 922 

Nádas 57 59 61 65 66 

Halastó 34 35 36 36 35 

Termőterület 7 752 7 775 7 783 7 356 7 360 

Művelés alól kivett terület 1 552 1 529 1 520 1 947 1 944 

Földterület összesen 9 303 9 303 9 303 9 303 9 303 
 

Forrás: KSH, 2012 

 

A szántóterületek 44%-a a Dél-Alföldön (996,7 ezer hektár) és az Észak-Alföldön (908,5 ezer 

hektár) található. Kiemelkedő a Dél-Dunántúl szántóterülete is 691 ezer hektárral. Észak-

Magyarország, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl egyenként 11%-kal részesednek az 

összes szántóterületből. A legkevesebb szántóterület Közép-Magyarországon található (290 

ezer hektár) mindösszesen 7% (2.17. ábra) 
 

A régiók között a mezőgazdasági termelők gazdálkodás célja szerint is különbség tehető. A 

kizárólag csak saját fogyasztásra termelők a legnagyobb arányban a Közép-Dunántúlon 

(73%), a legkisebb arányban pedig a Dél-Alföldön (51%) találhatók. Azok, akik a saját 

fogyasztáson túl a felesleget értékesítik a legnagyobb arányban a Dél-Alföld (23%), a 

legkisebb arányban pedig a Közép-Dunántúl régióban (14%) találhatók. Az elsősorban 

értékesítésre termelők a legnagyobb gyakorisággal a Dél-Alföldön (25%), míg a legkisebb 

gyakorisággal a Közép-Dunántúl (12%) régióban fordulnak elő. 
 

 

2.17. ábra: A szántóterület regionális megoszlása (2010) 

Forrás: KSH, 2010 alapján saját szerkesztés 
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2.2.1.2. Hazai szántóföldi növénytermesztés vetésszerkezete 

A szántóföldi vetésszerkezet elemzésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a gabonafélékre 

(búza, rozs, árpa, kukorica), hiszen Magyarország hasznosított szántóterületének 

kétharmadán termesztik. Nem elhanyagolható az ipari növények (cukorrépa, napraforgó, 

repce) és a takarmánynövények (silókukorica, lucerna) szerepe sem, így a következőkben 

ezen struktúra mentén történik a hazai szántóföldi növénytermesztés jellemzése. 

 

GABONAFÉLÉK: a szántóföldi növénytermesztést évek óta a gabonafélék túlsúlya jellemzi 

(2.3 és 2.4. táblázat). A gabonafélék vetésterülete 2007-ben az összes vetésterület 68,9%-át 

tette ki majd 2011-re 66,7%-ra esett vissza. A legnagyobb gabonatermesztő régiók az 

Alföldön és Dél-Dunántúlon találhatók, de míg az előbbi esetében az elmúlt években a 

betakarított területek csökkenése tapasztalható, addig a Dél-Dunántúlon növekedés figyelhető 

meg. 

 

A búza betakarított területe 2009-ben 1 millió 146 ezer hektár volt, amely 2010-re 1 millió 10 

ezer hektárra esett vissza. A változás az értékesítési problémákkal magyarázható. 2011-ben 

987 ezer hektárra csökkent a vetésterülete, majd 2012-re 1 063 ezer hektárra emelkedett.  

 

A kukorica vetésterülete 2007-ben a teljes vetésterület 29,5%-a volt, majd 2008-tól 2010-ig 

stagnálást mutatott, míg 2011-re vetésterülete több mint 1%-kal nőtt. Míg 2009-ben 1 millió 

177 ezer hektár volt a betakarított terület, 2011-re 1 millió 256 ezer hektárra emelkedett. 

2012-ben 1 280 ezer hektár volt a vetésterülete. 

 

Az árpa vetésterülete az összes vetésterület arányában 2007-ben még 7,7%-ot tett ki, majd 

2011-re pedig 6,4%-ra esett vissza. A 2009-2011-es évek átlaga 310 ezer hektár, de a 2011-es 

év csupán 263 ezer hektár betakarított területet eredményezett.  

 

A rozs vetésterülete a 2007-2011-es év átlagához képest jelentősen csökkent, 2009-ben 40 

ezer hektár, 2011-ben már csak 33 ezer hektár volt a betakarított terület nagysága. 2012-ben 

kis emelkedés figyelhető meg, a betakarított terület 36 ezer hektárra emelkedett. 

 

IPARI NÖVÉNYEK: az ipari növények vetésterülete 2007 óta évről évre folyamatosan 

emelkedik, 19,4%-ról 2011-re 22,5%-ra nőtt. Fontos, hogy az ipari növények belső 

szerkezetében jelentős változások történtek az elmúlt években. Az Unió cukorreformját 

követően a cukorrépa elvesztette jelentőségét, a repce viszont előtérbe került a biodízel 

gyártás térnyerésének köszönhetően.  

 

A cukorrépa betakarított területe 2007-ben még az összes vetésterület 0,9%-át jelentette, 

majd drasztikus csökkenés következtében 0,4%-ra esett vissza 2011-re. A napraforgó 

vetésterülete viszont jelentősen megnőtt, betakarított területe a 2007-2011-es év átlagát 

jelentő 550 ezer hektárról 2011-re 580 ezer hektárra emelkedett. A repce vetésterülete a 

vizsgált időszakban 5,2%-ról 5,9%-ra nőtt.  

 

TAKARMÁNYNÖVÉNYEK: a takarmánynövények vetésterülete az elmúlt öt évben 

emelkedett, 5,7%-ról 7,2%-ra. A silókukorica betakarított területe a 2007-2011-es év 

átlagához viszonyítva 2011-ben csaknem 10 ezer hektárral emelkedett, a növekedés mértéke 

0,5%. A lucerna vetésterülete 0,3%-kal nőtt 2011-re a 2007-2010-es évekhez viszonyítva. 
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2.3. táblázat: A fontosabb növények vetésterülete a szántóterületen 

Megnevezés 

2007-2011 

átlaga 
2011 2012 

A 2012. év a 

2007-2011 

átlagának 
2011. évi 

hektár százalékában 

Gabonafélék 

Búza 1 089 943 987 161 1 063 658 97,6 107,7 

Rozs 39 530 33 276 36 527 92,4 109,8 

Árpa 310 127 262 946 279 011 88,6 104,8 

Kukorica 1 217 312 1 256 563 1 279 873 105,1 101,9 

Ipari növények 

Cukorrépa 19 375 15 480 17 930 92,5 115,8 

Repce  249 578 240 018 167 408 67,1 69,7 

Napraforgó 549 249 579 302 620 548 113,0 107,1 

Takarmánynövények 

Silókukorica 79 820 89 178 88 545 110,9 99,3 

Lucerna 136 633 141 421 141 742 103,7 100,2 
 

Forrás: KSH, 2012 

 

2.4. táblázat: A hazai szántóföldi vetésszerkezet alakulása 

Me.: % 

Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011 

Gabonafélék 

Ebből: búza, rozs 

            árpa 

            kukorica 

68,9 68,7 69,0 67,8 66,7 

27,0 27,4 28,2 27,0 25,0 

7,7 7,8 7,7 7,4 6,4 

29,5 28,3 28,3 28,4 30,8 

Hüvelyesek 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 

Ipari növények 

Ebből: napraforgó 

           repce 

           cukorrépa 

19,4 20,9 21,7 21,7 22,5 

12,3 13,1 13,2 12,8 14,2 

5,2 5,9 6,3 6,5 5,9 

0,9 0,3 0,3 0,4 0,4 

Burgonya 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 

Takarmánynövények 

Ebből: silókukorica 

            lucerna 

5,7 6,7 6,0 6,6 7,2 

1,8 2,0 1,7 1,9 2,3 

3,2 3,2 3,2 3,3 3,5 

Zöldségfélék 2,1 1,9 1,9 1,9 1,8 

Egyéb növények 2,8 0,8 0,4 0.8 0,7 

Vetésterület összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Forrás: KSH, 2012 

2.3. A hazai növénytermesztési ágazatok termelési alapjai 

A mezőgazdasági termelés alapvető erőforrásai a termőföld, a víz és a munkaerő számos 

kiaknázható komparatív előnyt jelent a nemzetgazdaság egésze és így a vidéken élők számára 

is. Komparatív hátrányt jelent, hogy néhány más erőforrás tekintetében (mint a tőke és az 

eszközök) alacsony az ellátottság valamint hatékonysági problémák merülnek fel. 

Mindemellett számolnunk kell a kontinentális éghajlattal járó szélsőséges időjárással is, amely 

nyáron aszállyal télen pedig akár -20 fokkal sújtja a termelőket (AKI, 2010). 
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2.3.1. Termőföld 

A termelés színhelyeként a termőföld a növénytermesztés legfontosabb természetes 

erőforrása. Magyarország számára a kedvező talajadottságok az európai átlagnál magasabb 

szintű mezőgazdasági termelést biztosítanak. „Az ország területének 80-85%-át mező- és 

erdőgazdasági művelésre alkalmas talajok fedik, ezért a termőföld az ország kiemelkedően 

fontos erőforrása, nemzeti vagyona”(Gazdálkodás, 2012). A termőföld sajátos tulajdonságai: 

(1) helyhez kötött; (2) kiterjedése számottevően nem növelhető; (3) racionális hasznosítással 

megújítható; (4) a növényi alapanyagok erőforráshelye (Dömsödi, 2012). 
 

Hazánk termőterületének minősége jelentős eltéréseket mutat az ország egyes területei között  

(2.5. táblázat). A leggyakoribb talajtípus a barna erdőtalaj, amely a felszín 35%-át fedi. 

Kiemelkedően magas a részesedése Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon. A 

csernozjom talaj, a legjobb természetes termékenységű talaj, a Dél-Alföldön a legjellemzőbb, 

de Közép-Dunántúlon és az Észak–Alföldön is magas az aránya. „A korábban rendszeresen 

vízjárta területeken korlátozottabb termőképességű réti talajok alakultak ki, amelyek az ország 

területének egyötödét borítják. Ilyenek mindegyik régióban megtalálhatók, a legnagyobb 

arányban Észak-Alföldön, majd a Dél-Alföldön, ahol a mélyebb fekvésű folyóvölgyeket fedik 

ezek a talajok” (KSH, 2008a). A homoktalaj területi kiterjedése 9%, tápanyagszolgáltató 

képességük igen gyenge. Szántóföldi növénytermesztésre nem alkalmas, de szőlő- és 

gyümölcsültetvények számára megfelelő. A szikes talajok kialakulásában és egyben 

tulajdonságaiban is a vízben oldódó sók kimagasló szerepet játszanak. Tápanyagszolgáltató 

képességük jelentéktelen, előfordulásuk az Észak-Alföldre jellemző. A láptalajok területi 

kiterjedése csupán 4%, leggyakrabban az Észak-Alföldön fordulnak elő. A termőképességük 

alacsony, de telkesítéssel mezőgazdasági művelésre alkalmasság tehetők. Az öntéstalajok 

szerves anyag tartalma 1-2%, közepes termőképességgel jellemezhető. 

 

2.5. táblázat: A talajok összetétele genetikai talajtípusok szerint 

Régió 
Váz- és 

kőzethatású 

Barna 

erdő- 

Csernoz-

jom 
Szikes Réti- 

Láp- és 

öntés- Összesen 
talaj 

Közép-

Magyarország 
22 39 17 4 16 3 100 

Közép-

Dunántúl 
7 46 31 1 12 3 100 

Nyugat- 

Dunántúl 
12 53 7 0 20 7 100 

Dél-Dunántúl 2 59 16 - 20 3 100 

Észak-

Magyarország 
7 61 4 3 20 4 100 

Észak-Alföld 11 10 26 17 28 8 100 

Dél-Alföld 23 0 40 10 25 2 100 

Összesen 12 35 21 6 21 4 100 
 

Forrás: KSH, 2008 

 

„A termőföld minőségének mértékegysége az aranykorona, amit Magyarországon még a XIX. 

században vezettek be, és azóta is használatban van. A földminőség a termőföld-ingatlan 

termőhelyi adottságait felölelő adatbázisra támaszkodik, amely a természetes vagy javított 

talaj minőségét (talaj, klíma, kitettség) fejezi ki a legjobb és legrosszabb termőhelyek 

viszonylatában. Megjegyzendő, hogy az „Aranykorona” (AK) érték is részben talajtani, 
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részben ökonómiai (jövedelemszámítási) adatokból épült fel, de a bevezetése óta eltelt 150 év 

alatt az ökonómiai adatai (hozadékértéke) elavultak, ezért csak néhány becsült talajadatra 

támaszkodik, így valójában nem „értéket”, hanem „minőséget”, a becsült földminőséget fejezi 

ki (Dömsödi, 2012). 

 

A 2.6. táblázat a hazai földek átalagos aranykorona- értékét mutatja művelési ágak szerint. Az 

értékek egy átlagot mutatnak, hiszen a régiók terültén is változó arányban fordulnak elő 

gyengébb és jobb értékkel rendelkező talajok. A 15 aranykorona-érték alatti föld a gyenge, 

15-25 aranykorona-érték között a jó, 25-35 aranykorona-érték között a nagyon jó, 35 

aranykorona-érték felett pedig az extra földminőséghez sorolható. Magyarországon a 

mezőgazdasági területek átlagos aranykorona értéke közel 20 aranykorona. Észak-

Magyarország szikes és lápos szántóföldjei igen alacsony, 7,7 aranykorona-értékű, a Dél- és 

Közép-Dunántúlon már magasabb, több mint 22 aranykorona-értékű földjein zajlik a 

termelés, a kiterjedt jó minőségű szántóterületeknek köszönhetően. 
 

2.6. táblázat: A hazai termőföldterületek átlagos aranykorona-értéke 

Me.: AK/ha 

Régió 
Szántó 

Konyha-

kert 
Gyümölcs Szőlő Gyep 

Mező-

gazdasági 

terület átlagos aranykorona-értéke 

Közép-

Magyarország 
19,7 18,9 30,3 36,0 11,3 18,9 

Közép-

Dunántúl 
21,5 23,3 33,4 48,9 12,9 20,6 

Nyugat-

Dunántúl 
20,6 27,3 34,7 45,7 12,9 20,1 

Dél-Dunántúl 21,4 25,4 29,1 42,8 13,8 20,9 

Észak-

Magyarország 
7,7 18,8 22,8 45,2 9,2 16,3 

Észak-Alföld 18,7 29,2 40,1 25,5 9,0 17,8 

Dél-Alföld 24,4 31,0 30,5 23,3 8,5 21,9 

Összesen 20,9 24,9 33,8 40,0 10,3 19,6 
 

Forrás: KSH, 2008 

 

Magyarországon a rendszerváltást követően a mezőgazdasági tulajdonviszonyok, a 

földhasználati módok és az üzemformák radikálisan átalakultak. A kárpótlás, a 

résztulajdonarányú földkiadás, illetve a termelőszövetkezetek átalakulása és az állami 

gazdaságok privatizációja a magántulajdon térhódítását eredményezte. A 2011-es adatok 

szerint a gazdálkodók 96%-a magánszemély, 2,7%-a gazdasági társaság és csak 0,3%-a 

szövetkezet. A területek 52%-át a magánszemélyek, 39%-át a gazdálkodó szervezetek, 4,5%-

át a szövetkezetek művelték. A földhasználat szerkezete hazánkban vegyes képet mutat. 

Megtalálható egymás mellett mind a tömeges egyéni kisbirtokok, mind a nagygazdaságok 

köre. 

 

A 2.7.-es táblázatban látható, hogy a magánszemélyek használatában lévő földterületek 

átlagos nagysága kevesebb, mint 10 hektár, míg a szövetkezetek és gazdasági társaságok már 

átlagosan már több mint 300 hektáron gazdálkodnak. A magánszemélyek használatában lévő 

földterület nagysága 2007-óta lassú növekedést mutat, 9,17 hektárról 2011-re 9,93 hektárra 

emelkedett. A szövetkezetek használatában lévő földterületek átlagos nagysága 2008-ban 24 
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hektárral csökkent a 2007-es évhez viszonyítva, majd 2011-re ismét megközelítette a 330 

hektárt. A gazdasági társaságok használatában lévő földterület évről-évre fokozatosan 

csökkent, míg 2007-ben átlagosan 305 hektáron, addig 2011-re már csak 269 hektáron 

gazdálkodtak. A csökkenés mértéke 12%-os. 
 

2.7. táblázat: A magánszemélyek, szövetkezetek, gazdasági társaságok használatában 

lévő földterület átlagos nagysága 

Me.: ha 

Földhasználók Me. 2007 2008 2009 2010 2011 

Magánszemélyek ha/fő 9,17 9,38 9,54 9,73 9,93 

Szövetkezetek ha/szöv. 331,50 307,46 315,48 314,30 329,77 

Gazdasági társaságok ha/gazd. 305,19 302,53 294,10 283,43 269,19 

Egyéb ha/db 106,86 102,06 109,34 83,57 78,13 
 

Forrás: VM, 2012 

2.3.2. Öntözés 

A mezőgazdasági termelés sajátossága közé tartozik a természetnek való kitettség. Az elmúlt 

évek tapasztalatai jól tükrözik a gazdálkodók kiszolgáltatott helyzetét. A mezőgazdasági 

termelés egyik legjelentősebb kockázatát az időjárás jelenti. A termelőknek meg kell 

birkózniuk az aszállyal, a faggyal, a jégesővel és még számtalan természeti katasztrófa miatt 

bekövetkezet kárral. Magyarország évi átlagos csapadékmennyisége 550 mm, amely elegendő 

lenne a legtöbb növénykultúra számára. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy mennyisége 

a tenyészidőszakban kevés, és a területi eloszlása is változó. A 2012-es évi termés jól tükrözi, 

hogy milyen károkat okoz az aszály, amely mértékének csökkentésére a legjobb eszköz az 

öntözés. „Évtizedek tapasztalatai igazolják, hogy hazánk klimatikus viszonyai 

miatt az öntözés, mint agrotechnikai tényező a hozamok alakulásában közvetlenül 

és közvetve kiemelt szerepet tölt be. A növénytermesztés hozamainak 

nagysága, előállításuk hatékonysága sok, egymással kölcsönhatásban lévő 

termelési tényező, ráfordítás függvénye. Az öntözés, mint ráfordítás 

egyrészt hozamfokozó, másrészt hozam-bizonytalanságot csökkentő hatással 

bír. A termésátlag növelése mellett kiegyenlítetté teszi a termésminőséget 

és a többi agrotechnikai tényező hatékonyságát is növeli. 

(Tápanyaghasznosulás, jobb kelési arány, nagyobb tőszám stb.)” (Lengyel, 

2007). 
 

„Magyarországon az öntözésre berendezett terület már az 1970-es években megközelítette a 

400 ezer hektárt. Az 1990-es évek birtokszerkezet váltását követően a korábban végrehajtott 

meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások jó része amortizálódott, gazdátlanná vált, az 

infrastruktúra elhanyagolt állapotba került. Az összefogás hiánya ezen a területen is 

megmutatkozott, márpedig az öntözőberendezések karbantartása, a széttagolt parcellák 

öntözése csak összefogással lehetne megvalósítható. Mindezek hatására 2009-re a vízjogi 

engedéllyel rendelkező terület 179 ezer hektárra csökkent, amely az összes terület 2,3%-át 

tette ki” (Kapronczai et al, 2010a). 
 

Az öntözött területek nagyságát és arányát 2002-től 2009-ig terjedő időszakra a 2.8. táblázat 

mutatja. 2002-ben a mezőgazdasági területek 2,1%-a volt öntözött, melynek mértéke évről-

évre folyamatos ingadozást mutat. A 2005-ben a megöntözött terület 50 593 hektárra 

csökkent. 2006-tól növekedés tapasztalható, de még így is 2009-re csak 1,5%-os a 
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megöntözött területek aránya. Ez a tendencia figyelhető meg a szántó területek öntözésében 

is. Míg 2002-ben 112 122 hektár volt a megöntözött területek mennyisége, 2009-re már csak 

76 323 hektár. A csökkenés mértéke az évek alatt 0,8%. 

2.8. táblázat: Öntözött területek nagysága és aránya 

Év 

Szántó Mezőgazdasági terület 

Földterület 

(ezer ha) 
Megöntözött 

terület (ha) 
Arány 

(%) 
Földterület 

(ezer ha) 
Megöntözött 

terület (ha) 
Arány 

(%) 

2002 4 516 112 112 2,5 5 867 122 079 2,1 

2003 4 516 116 292 2,6 5 865 124 927 2,1 

2004 4 510 87 451 1,9 5 864 93 190 1,6 

2005 4 513 43 834 1,0 5 862 50 593 0,9 

2006 4 510 50 540 1,1 5 817 54 514 0,9 

2007 4 506 72 837 1,6 5 807 78 955 1,4 

2008 4 503 59 278 1,3 5 790 67 199 1,2 

2009 4 502 76 323 1,7 5 783 84 244 1,5 
 

Forrás: Kaproczai et al, 2010. 

 

Ahhoz, hogy a magyar mezőgazdaság versenyképes legyen a mezőgazdasági területek 5-10%-

át szükséges öntözni. Ez azt jelenti, hogy 300-500 ezer hektár önözését kellene megoldani. Ez 

megoldható lenne, hiszen hazánknak nincs vízkészlet gondjai, a jövőben pedig olcsóbb lesz az 

öntözővíz biztosítása, mint a konkurens országokban. Az öntözővíz minősége is megfelelő és 

a víztársulatok is kellő vízszétosztó kapacitással rendelkeznek (Kapronczai et al, 2010). 

2.3.3. Beruházások 

„A beruházás tárgyi eszköz létesítését jelenti hozam (megtérülés) céljából. A beruházások 

fogalmi meghatározására számos definíció létezik, leggyakrabban a következő értelmezésben 

használják: minden megtérülési lehetőséggel kecsegtető befektetés beruházásnak minősül. A 

beruházások alapvetően három területen befolyásolják a gazdálkodás eredményességét. 

Elsősorban közvetlenül a vállalkozás nyereségére gyakorolt hatáson, a többleteredmény vagy 

a hatékony termelés révén. A második terület a likviditási helyzet alakítása, amely a 

kivitelezési időszak kiadástöbbletét, a beruházásokkal kapcsolatos hitelek törlesztését 

valamint a működtetés során jelentkező bevételeket foglalja magába. Végül a vállalkozások 

vagyoni helyzetének (a vagyon nagyságának és összetételének) megváltozása révén hat a 

gazdálkodás eredményességére” (Szűcs et al., 2007). A mezőgazdasági beruházásokat 

számtalan tényező befolyásolja. Kiemelkedő szerepe van az eszközérték alakulásnak, a 

világkereskedelem fejlődésének, az alternatív hasznosítási irányoknak, a hozamoknak, a 

támogatásoknak és szabályzásoknak. 

 

A mezőgazdasági beruházásokat elősegítik a támogatások. „Abban az évben, amikor a hazai 

és uniós költségvetés jelentősebb összegeket fordított a beruházások támogatására, bővült, 

korszerűsödött az eszköz és a berendezésállomány. Amikor nem voltak pályázatok, a 

gazdálkodók igyekeztek addig halasztani fejlesztéseiket, míg azokra újra támogatás került 

meghirdetésre. Ennek következménye volt az, hogy az ágazatban egyszerre volt jelen az 

elmúlt évtizedben a „túlberuházás” és a beruházási igény (Kapronczai, 2010b). 

 

A 2.9. táblázat jól tükrözi a mezőgazdasági beruházásokban évek közötti lezajló változásokat.  

Az Európai Uniós csatlakozást megelőzően, 2003-ban a beruházások értéke a mezőgazdaság, 
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a vad- és erdőgazdálkodás területén több mint 226 000 millió forint volt. A csatlakozást 

követően a beruházások csökkenésének mértéke több mint 20%-os volt. A 2005-ben kisebb 

növekedés figyelhető meg, míg a 2006 és 2007-es évekre a stagnálás volt a jellemző. A 2008-

as év beruházásának alakulása a 228 713 millió forinttal már- igaz csekély mértékben -, de 

meghaladja a csatlakozás előtti beruházások értékét. 

 

2.9. táblázat: A mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás beruházásának alakulása 

Év 

A beruházások 

Folyó áron 

(millió Ft) 
Árindex 

(előző év=100%) 

Változatlan 

áron (2002) 

(millió Ft) 

Volumenindex 
(előző év=100%) 

Mezőgazdaság, vad - és erdőgazdálkodás 

2002 193 587 107,0 193 587 103,7 

2003 226 280  102,6 220 496 113,9 

2004 180 307 103,1 170 443 77,3 

2005 196 863 103,0 180 670 106,0 

2006 195 755 106,3 168 926 93,5 

2007 191 570 104,2 158 622 93,7 

2008 228 713 106,5 177 815 112,1 
 

Forrás: Kapronczai, 2010 

 

A mezőgazdaságban működő vállalkozások tárgyi eszközei az uniós csatlakozást követően 

jelentősen bővültek. 2004-re csaknem 50%-kal nőtt az egy hektárra jutó tárgyi eszközérték a 

2002-es évhez viszonyítva. Ezzel szemben a csatlakozást követő években csökkent a folyó 

áron számított eszközérték bővülésének üteme. 2009-ben a 2004. évhez viszonyítva már 

csupán 12,4%-kal volt nagyobb az egy hektárra jutó eszközállomány. 

 

A 2002. évet követő időszakban mindössze egyetlenegy olyan év volt (2006), amikor az 

épületberuházások aránya meghaladta a gépberuházásokét. (2.10. táblázat) A gép-épület 

beruházási arányt közvetlenül és közvetve befolyásolják a meghirdetett fejlesztési támogatási 

lehetőségek. Közvetlenül úgy, hogy éppen milyen jellegű fejlesztéseket preferált adott évben 

a gazdaságpolitika. A közvetett hatást pedig az jelentette, hogy 2003 után beszűkültek 

fejlesztési lehetőségek és emiatt a gazdaságok nemigen kezdhettek bele nagyobb volumenű 

szükségképpen építőipari tevékenységgel járó beruházásokba. Ha új tevékenységet akartak 

indítani, akkor inkább arra törekedtek, hogy a már meglévő régi épületekben helyezzék el az 

új gépeket, berendezéseket (Kapronczai, 2010). 

 

2.10. táblázat: A mezőgazdasági beruházások megoszlása a beruházások anyagi-műszaki 

összetétele szerint 

Me.: folyó árak alapján, % 

Megnevezés 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Épület 28,8 21,7 30,2 33,0 52,8 23,0 32,3 35,9 

Gép 38,7 52,8 38,4 41,1 19,6 48,1 46,9 46,6 

Egyéb 32,5 25,6 31,3 26,0 27,6 28,8 20,7 17,5 
 

Forrás: Kapronczai, 2010 
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A mezőgazdaságban mind a gépek, mind pedig az épületek jelentős része régi és elavult, nem 

felel meg a mai kor követelményeinek. Az egyéni gazdaságok térnyerésével a korábbi 

nagyüzemi eszközállomány szétaprózódott, sok esetben nem is tudják kihasználni, s a 

megfelelő tőkeerő hiányában korszerűbbre cserélésükre szélesebb körben nemigen van esély. 

(KSH, 2008) 

2.3.4. Munkaerő 

A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma az 1990-es évekhez viszonyítva folyamatosan 

csökken. Míg a kilencvenes években a mezőgazdaság még több mint 11 százalékát adta a 

foglalkoztatottaknak, addig mára ez az érték 4,5%-ra csökkent. Ez alatt az idő alatt a 

főállásban dolgozók száma megfeleződött. A mezőgazdaságban dolgozók körében lényegesen 

nagyobb az idős és kisebb a fiatalabb korosztályhoz tartozók aránya. A nemek szerinti 

összetételének vizsgálatakor egyértelműen a férfidominancia jellemző, köszönhetően a munka 

fizikai jellegének. Az ágazat átlagosnál kedvezőtlenebb korösszetétele az elmúlt másfél 

évtized alatt – a népesség öregedését követve – még inkább romlott. A 40 évesnél fiatalabbak 

1990. évi 54 százalékos aránya ugyanis az évek alatt 38 százalékra csökkent, míg az ennél 

idősebbeké valamennyi korcsoportban emelkedett. Közülük is a 60 év felettiek aránya nőtt 

kiugróan, az 1990. évi érték 8-szorosára. (KSH, 2008) Az iskolai végzettséget vizsgálva 

pozitív változást figyelhető meg, ugyanis 7,4%-ról 9,2%-ra nőtt azoknak a mezőgazdasági 

dolgozóknak aránya, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek és jelentősen csökkent azoké, 

akik csak a 8 általánost végezték el. 

 

„A mezőgazdasági munkák szezonális jellegéből adódó alkalmi munkavégzés árnyalja a 

foglalkoztatottságról kialakított képet. A gazdasági szervezetekben foglalkoztatottak, 

alkalmazottak többnyire napi 8 órában végzik tevékenységüket, az egyéni gazdaságokban 

jelentős a részmunkaidős és az időszakos munkát végzők aránya. Ahhoz, hogy a gazdasági 

szervezeteknél és az egyéni gazdaságoknál végzett munka nagysága összehasonlítható legyen, 

az összes munkaerő-ráfordítást évi 1800 munkaórával egyenértékű éves munkaerőegységgel 

(ÉME) szükséges kifejezni, amelynek segítségével a töredékidejű (néhány órás  

illetve időszakos) munkavégzés teljes munkaidőre számítható át. Emellett figyelembe kell 

venni az egyéni gazdaságokban a háztartások tagjai által végzett nem fizetett tevékenységet.” 

(VM, 2012) 

 

A mezőgazdasági munkaerő-felhasználást a 2.11. táblázat mutatja. A mezőgazdasági 

vállalkozások 2007-ben csaknem 460 000 éves munkaerőegységet használtak fel, amely 

2008-ra 430 000 éves munkaerőegységre csökkent.  Ezután az évek között jelentős ingadozás 

figyelhető meg, így 2011-re 437 000 éves munkaerőegységet igényelt a mezőgazdaság. A 

csökkenés mértéke a 2007-es évhez viszonyítva 5%, amely az egyéni gazdaságok számának 

csökkenésével magyarázható. A fizetett és a nem fizetett munkaerő-felhasználás közötti arány 

az évek között nem változott, az utóbbi több mint 75%-át jelenti a munkaerő-ráfordításnak.  

 

2.11. táblázat: Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás 

M.e.: éves munkaerőegység 

Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011 

Nem fizetett 348 046 325 358 336 482 331 938 332 360 

Fizetett 111 245 104 750 105 793 104 718 104 851 
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Összetett 459 291 430 107 442 275 436 656 437 211 
 

Forrás: VM, 2012 

2.3.5. Tőkeszükséglet 

A mezőgazdaság a tőkeigényes ágazatok közé tartozik és a tőkeigény nagy részét csak 

hitelekből képes fedezni. „A termelésben jelentkező kockázat az árbevétel illetve a jövedelem 

alakulásán keresztül a termelőt kedvezőtlenül érintheti. A mezőgazdasági termelők közül 

általában kevesen tehetik meg azt, hogy saját tőkéből finanszírozzák jelentősebb 

beruházásaikat, így az ágazatra a világon mindenhol jellemző, hogy a termelők nagyobb 

mértékű hiteleket vesznek fel s meglévő vagyontárgyaikat jelzáloggal terhelik. Ennek 

eredménye, hogy kedvezőtlen ökonómiai körülmények hatására nemcsak a gazdaság megy 

tönkre, hanem a termelő (gazdálkodó) is egzisztenciálisan veszélyeztetett pozícióba kerül. A 

bankok hitelkihelyezési hajlandóságát is jelentősen befolyásolja az, hogy mekkora a kérdéses 

tevékenységhez kapcsolódó bizonytalanság. A tőkeigényesség nem volt mindig jellemző az 

ágazatra, hiszen az extenzív termelés idejében egy-egy kellemetlen év hatását a gazdálkodó ki 

tudta védeni azzal, hogy saját fogyasztását csökkentette”(Fogarassy, 2004). Viszont a 

kemizáció és a gépesítés hatására a gazdálkodó fogyasztása a gazdaság teljes költségei közül 

szinte a legjelentéktelenebbé vált. „A hetvenes években végbement modernizáció 

következtében a mezőgazdasági termelés egyre iparszerűbbé vált, a nem mezőgazdasági 

eredetű anyagok és eszközök a termelési költségek döntő hányadát jelentik. Mindezek 

következtében a növekvő eszközigény, a termelésben viszonylag hosszú ideig lekötött, 

jelentős tőke nem viseli el a nagy termék-előállítási illetve értékesítési kockázatot sem” 

(Fogarassy, 2004). 

2.4. A hazai növénytermesztési ágazatok teljesítményének alakulása 

Az elmúlt évek egyik legkimagaslóbb eredményét a 2008-as év produkálta. A 2011-es év bár 

csak megközelíti az említett évet, de még mindig átlagon felülinek nevezhető az eredménye 

(2.12-2.13. táblázat) „A kedvezően alakuló termésátlagok mellett a fontosabb szántóföldi 

növények esetében a belvíz- és árvízkárok mérséklődésével a 2010. évihez képest nagyobb 

betakarított terület is hozzájárult a termésmennyiség emelkedéséhez 2011-ben” (VM, 2012). 

 

2.12. táblázat: A fontosabb növények éves hazai termelése 

Me.: 1000 tonna 

Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011* 

Gabonafélék 

Búza 3 987 5 631 4 419 3 745 4 107 

Rozs 81 112 73 78 75 

Árpa 1 018 1 467 1 064 944 988 

Kukorica 4 027 8 897 7 528 6 985 7 992 

Ipari növények 

Repce 496 655 579 560 527 

Cukorrépa 1 693 573 737 819 856 

Napraforgó 1 060 1 468 1 256 970 1 375 

Takarmánynövények 

Silókukorica és 

csalamádé 
2 562 2 777 2 202 2 254 2 390 
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Lucerna 581 769 613 587 556 
 

Forrás: VM, 2012   *előzetes adatok 
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2.13. táblázat: A fontosabb növények termésátlagai 

Me.: kg/ha 

Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011* 

Gabonafélék 

Búza 3 590 4 980 3 850 3 710 4 200 

Rozs 2 040 2 580 1 810 2 110 2 300 

Árpa 3 170 4 450 3 320 3 360 3 780 

Kukorica 3 730 7 470 6 390 6 470 6 500 

Ipari növények 

Cukorrépa 41 040 59 670 53 600 59 090 56 510 

Repce 2 200 2 170 2 220 2 050 2 260 

Napraforgó 2 070 2 670 2 350 1 930 2 370 

Takarmánynövények 

Silókukorica 

és csalamádé 
18 180 29 420 25 290 26 600 25 050 

Lucerna 4 340 5 380 4 870 4 260 4 480 
 

Forrás: VM, 2012  *előzetes adatok 

 

2.4.1. Gabonafélék összes termelése és termésátlaga 

2011-ben valamivel több, mint 2,6 millió hektárról összesen 13 800 ezer tonna termést 

takarítottak be. A termésmennyiség 12%-kal nőtt a 2010-es évhez viszonyítva, a termésátlag 

viszont 5%-kal csökkent. 

 

A búza betakarított mennyisége 2007-ben 3 987 ezer tonna volt, melynek csaknem negyede a 

Dél-Alföld régióból származott. Az évek közötti ingadozás jelentős, amely növeli a piaci 

kockázatot. Kimagasló értékkel szerepel a 2008-as év 5 631 ezer tonnával és a legalacsonyabb 

értékkel a 2010-es év 3 745 ezer tonnával. A 2011-ben megközelítőleg 400 ezer tonnával volt 

több a búzatermés az előző évhez viszonyítva (4 107 ezer tonnát). Az összes búzatermelés 

22%-át a Dél-Alföldön takarították be, 17%-át pedig az Észak-Alföldön. Kiemelkedő még a 

Dél-Dunántúl eredménye 16%-kal és a Nyugat-Dunántúlé 15%-kal. A legkisebb értékkel 

Közép-Magyarország szerepel, mindössze 5%-kal. A búza termésátlaga 2011-ben 4,2 t/ha, 

amely a 2008-as évhez viszonyítva alacsony, de a többi év átlagát jelentősen meghaladja. 

2010-es adatok alapján a búza termésátlaga a Nyugat-Dunántúlon volt a legmagasabb  

(4,2 t/ha), a legszerényebb termésátlaggal pedig az Észak-Alföld (3,2 t/ha) és  

Közép-Magyarország (3,2 t/ha) szerepelt (2.18. ábra.) A 2011-es év eredményesnek 

mondható, annak a ténynek ismeretében, hogy ebben az évben rendkívüli szárazság sújtotta az 

ország termelőit. „A búza hozama 2011-ben minden régióban emelkedett az ötéves átlaghoz 

képest, legnagyobb mértékben a szerényebb súlyt képviselő Közép-Magyarországon, 

valamint Nyugat-Dunántúlon és Észak-Alföldön, a legkevésbé Dél-Dunántúlon”  

(KSH, 2012). 
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2.18. ábra: Az összes betakarított búzatermelés regionális megoszlása 2010-ben 

Forrás: KSH alapján, saját szerkesztés 

 

 

Az árpa betakarított mennyisége 2007-ben 1 018 ezer tonna volt, majd a kedvező 

időjárásának köszönhetően 2009-re 1 467 ezer tonnára emelkedett. 2011-re drasztikus 

csökkenés volt tapasztalható, a betakarított termésmennyiség csupán 988 ezer tonna volt. A 

legtöbb árpa a Dél-Alföldön (226 ezer tonna) és a Nyugat-Dunántúlon (201 ezer tonna) került 

betakarításra. A legkevesebb árpatermés az Észak-Magyarország (92 ezer tonna) és a Közép-

Magyarország (49 ezer tonna) régiókban volt. Az árpa termésátlaga 2008-ban 4,4 tonna volt 

hektáronként, amely 2009-re 3,3 t/ha-ra csökkent. A 2011-es év 3,8 t/ha termésátlagot 

eredményezett.  Régiónként lebontva elmondható, hogy a legmagasabb termésátlaggal a Dél-

Dunántúl (3,8 t/ha) és a Nyugat-Dunántúl (3,7 t/ha) szerepel. A legalacsonyabb a termésátlag 

az Észak-Alföld (2,8 t/ha) régióban. 

 

A betakarított kukorica termésmennyisége folyamatosan emelkedik, míg 2007-ben 4 027 ezer 

tonna termést takarítottak be, addig 2011-re 7 992 ezer tonnára nőtt. A legkiemelkedőbb 

termésmennyiséget a Dél-Dunántúl (2 066 ezer tonna) régió produkálta, csaknem 700 ezer 

tonnával többet, mint a Dél-Alföld (1 381 ezer tonna).  A legkevesebb kukoricát Közép-

Magyarországon (351 ezer tonna) és Észak-Magyarországon (225 ezer tonna) takarították be. 

A kukorica termésátlaga radikálisan megemelkedett a vizsgált időszakban. 2007-ben 3,7 

tonna volt hektáronként, majd 2008-ban megduplázódott. 2009-ben 6,4 tonnára csökkent 

hektáronként a kukorica termésátlaga, de a következő években megmaradt ezen a szinten, sőt 

bár csekély mértékben, de emelkedett. 2010-ben a kukorica termésátlaga a Dél-Dunántúlon 

volt a legmagasabb 7,2 t/ha eredménnyel, a legkisebb termésátlaggal pedig Észak-

Magyarország (5 t/ha) és Észak-Alföldön (5,5, t/ha) szerepel (2. 19. ábra). 

 

A rozs termésmennyisége 2007-óta folyamatosan csökken. 2007-ben 81 ezer tonnát termeltek, 

addig 2011-re 75 ezer tonnára csökkent a mennyisége. A rozs termésátlaga jelentősen 

ingadozott a 2007-2011-es évek között. A legalacsonyabb értékkel a 2009-es év szerepel  

1,8 t/ha-ral, a legmagasabbal pedig a 2008-as év 2,6 t/ha-ral. 
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2.19. ábra: A kalászosok és a kukorica országos termésmennyiségének alakulása 

Forrás: KSH alapján, saját szerkesztés 

 

2.4.2. Ipari növények összes termelése és termésátlaga 

A főbb olajos magvakból (napraforgó, repce) 2011-ben 26%-kal több termést takarítottak be a 

termelők, mint a 2010-es évben, ami az előző öt év átlagát is 11%-kal felülmúlta. Az ipari 

növények a szántóföldi növénytermesztés másik kulcsfontosságú összetevői. A napraforgó 

betakarított mennyisége 2007 óta évről évre ingadozást mutat. A 2008-as év sikere a 

napraforgó termésmennyiségében is megmutatkozott, hiszen ebben az évben 1 468 ezer tonna 

termést takarítottak be. A legalacsonyabb termésmennyiséggel a 2010-es év szerepel 970 ezer 

tonnával. A napraforgó átlagtermése 2007-ben 2 tonna volt hektáronként, majd az évek 

közötti ingadozást követően 2011-ben 2,3 tonnára nőtt hektáronként. 

 

„Az ipari növények közül a cukorrépa térvesztése az 1990-es évek elején és 1995-től az 

évtized végéig folyamatos volt. A feldolgozó háttér beszűkülésével a szántóföldi termelésben 

is elvesztette korábbi szerepét.” (KSH, 2008) A cukorrépa összes termésmennyisége 2007 óta 

felére csökkent, 1 693 ezer tonnáról 856 ezer tonnára. A legtöbb cukorrépát 2010-ben a Dél-

Dunántúlon (294 ezer tonna) takarították be, a legkevesebbet pedig Észak-Magyarországon  

(4 ezer tonna). A cukorrépa termésátlaga 2007-ben 41 tonna volt hektáronként, ami 2011-re  

56 tonnára változott hektáronként. A legmagasabb termésátlaggal 2010-ben Közép-

Magyarország szerepelt (63 tonna/hektár) a legalacsonyabbal pedig Észak-Magyarország  

(40 tonna/hektár) (2.20. ábra). 
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2.20. ábra: Az összes betakarított cukorrépa termelés megoszlása régiónként 2010-ben 

Forrás: KSH alapján, saját szerkesztés 

 

A repce betakarított termésmennyisége emelkedett, 2007-ben 496 ezer tonna volt 

hektáronként majd 2011-re 527 ezerre nőtt hektáronként. A repce termésátlaga a vizsgált 

időszakban 2-2,2 tonna között mozgott hektáronként (2.21. ábra). 

 
2.21. ábra: A főbb ipari növények termésmennyisége (2007-2011) 

Forrás: KSH alapján, saját szerkesztés 

 

2.4.3. Takarmánynövények összes termelése és termésátlaga 

A silókukorica és csalamádé termésmennyisége 2007-ben 2 562 ezer tonna volt, de 

mennyisége a 2008-as évtől eltekintve folyamatosan csökkent, 2011-re 2 390 tonnára.  

Az átlagtermés tekintetében viszont növekedést figyelhetünk meg, 18 tonna/hektárról  

25 tonna/hektárra emelkedett (2.22. ábra). 

 

A lucerna termésmennyise esetén is csökkenést tapasztalhatunk, 2007-es év 581 ezer tonna 

termése 2011-re 556 ezer tonnára esett vissza. Az átlagtermés pedig- akárcsak a silókukorica 

és a csalamádé esetében-nőtt, 4,3 tonnáról 4,5 tonnára hektáronként. 
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2.22. ábra: A főbb takarmánynövények termésmennyisége 

Forrás: KSH alapján, saját szerkesztés 

Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a legfontosabb gabonafélék termelésének megoszlását a világon! 

2. Jellemezze a világ és az EU (27) gabona termelését! 

3. Ismertesse a világ búza termelését (2011) a következő szempontok alapján: 

 vetésterület nagysága; 

 összes búzatermés mennyisége és változása az előző évhez viszonyítva; 

 legjelentősebb búzatermelő országok; 

 világkereskedelmi forgalomba kerülő búza mennyisége; 

 legfontosabb búza exportőrök; 

 legfontosabb búza importőrök! 

4. Jellemezze a világ kukorica termelésének alakulását! 

5. Ismertesse a világ és az EU (27) rizs termelésének alakulását! 

6. Jellemezze a világ olajos növény termelését a következő szempontok alapján: 

 összes olajos növény termés mennyisége és változása az előző évhez 

viszonyítva; 

 legjelentősebb olajos növényt termelő országok; 

 világkereskedelmi forgalomba kerülő olajos növény mennyisége; 

 legfontosabb olajos növényt exportáló országok; 

 legfontosabb olajos növényt importáló országok! 

7. Mutassa be a legfontosabb olajos növények (szójabab, repce, napraforgómag, 

gyapotmag, földimogyoró, kopra és pálmamag) termelésének alakulását! 

8. Mutassa be, hogyan változott a cukortermelés az elmúlt években a világon és az 

Európai Unióban? 

9. Határozza meg a biomassza fogalmát és csoportosítsa keletkezése alapján! 

10. Hogyan változott a biomassza termelés az Európai Unióban 2000-2011 között? 

11. Mutassa be hazánk földterületének megoszlását művelési ágak szerint! 

12. Jellemezze a hazai szántóföldi növénytermesztés vetésszerkezetét! 

13. Ismertesse az aranykorona fogalmát és mutassa be, hogyan alakul a hazai földterületek 

átlagos aranykorona-értéke művelési ágak szerint! 

14. Jellemezze a mezőgazdaság munkaerő felhasználását és tőkeszükségletét! 

15. Ismertesse a beruházás fogalmát és mutassa be megoszlását anyagi-műszaki 

összetétele szerint! 
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16. Mutassa be, hogyan változott a gabonafélék (búza, rozs, árpa és kukorica) termelése és 

termésátlaga 2007-2011 között hazánkban? 

17. Mutassa be, hogyan változott az ipari növények (repce, napraforgó, cukorrépa) 

termelése és termésátlaga 2007-2011 között hazánkban? 

18. Mutassa be, hogyan változott a takarmánynövények (silókukorica és csalamádé és 

lucerna) termelése és termésátlaga 2007-2011 között hazánkban? 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1. Milyen okokra vezethető vissza hazánkban a cukorrépa térvesztése? 

2. Milyen tényezők határozzák meg a szántóföldi növények vetésszerkezetének 

alakulását? 

3. Magyarország mely régiójában találhatók a legmagasabb és a legalacsonyabb 

aranykorona-értékű földterületek? Ez hogyan befolyásolja a vetésszerkezetet? 

4. A termőföldek aranykorona értéke mit fejez ki és hogyan befolyásolja a földbérletet és 

föld adásvételt? 
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3. A kertészet és a kapcsolódó termékpályák gazdasági jelentősége 

A kertészeti termelés fontos szerepet tölt be Magyarország mezőgazdaságában, melyet 

bizonyít, hogy a mezőgazdaság bruttó termelési értékének 15-18%-át adja, az 

exportbevételekből pedig mintegy 20-25%-kal részesül. A főbb mezőgazdasági szektorok 

között – magas fajlagos munkaerőigényénél fogva – a legjelentősebb foglalkoztató ágazatnak 

tekinthető, így jelentős szerepe van a munkaerő lekötésében, ami a vidékfejlesztés egyik 

központi kérdése. A kertészeti ágazatokhoz számos ágazatcsoportot sorolunk, melyek 

alapvetően a következőek: (1) zöldség; (2) gyümölcs; (3) szőlő (borszőlő és étkezési szőlő); 

(4) dísznövény; (5) aroma-, fűszer- és gyógynövények. 

 

Jelen fejezetben részletesen csak a zöldség-gyümölcs ágazat bemutatására térünk ki, 

ismertetjük az ágazat mezőgazdaságon belüli jelentőségét, termelési alapjait, teljesítményét, 

valamint értékeljük a jelenlegi versenyhelyzetet és a várható jövőbeni tendenciákat. 

3.1. Nemzetközi kitekintés 

3.1.1. A termelés és kereskedelem nemzetközi alakulása 

A világ zöldség-gyümölcs termése 2010-ben valamivel meghaladta az 1,3 milliárd tonnát, 

ebből mintegy 840 millió tonna volt a zöldség és 480 millió tonna a gyümölcs, ez utóbbinak 

felét a citrusfélék és trópusi gyümölcsök teszik ki. Ezt a termést mintegy 100 millió hektáron 

állítják elő, ami közel fele-fele arányban oszlik meg a zöldség és a gyümölcs között. A 

termelés az elmúlt évtizedben növekvő tendenciát mutat, ami évi 3-4%-os növekedést jelent. 

 

A mérsékelt égövi gyümölcsöket termesztő legfontosabb országok az északi féltekén 

helyezkednek el. Az utóbbi évtizedben jelentőssé vált a déli féltekén termelő országok 

(Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika, Chile) mérsékelt égövi gyümölcs exportja az északi 

féltekére, főként az európai piacokra. A termelés a népesség és az életszínvonal 

növekedésével együtt folyamatosan emelkedik. A fejlett országokban, illetve földrészeken 

már ma is magas szintű a gyümölcsfogyasztás, a gyümölcstermesztés növekedése viszont 

lassú, illetve csökkenés tapasztalható (Európai Unió országai). Legintenzívebb a növekedés a 

fejlődő országokban, elsősorban Ázsiában (például: Kína).  

 

Európa adja a világ összes termelésének mintegy 13-15%-át (az EU közel 10%-ot) 

zöldségtermelése 100 millió tonna, gyümölcstermelése pedig 80 millió tonna körül alakul. Az 

európai országok kiemelkednek az alma és a csonthéjas gyümölcsök termesztésében, itt 

állítják elő a világ kajszitermésének egyharmadát, a szilvának és az őszibaracknak közel 40%-

át. A meggy (60%) és a cseresznye (55%) többsége is Európában terem, míg a bogyós 

gyümölcsűek viszonylag szerény részarányt képviselnek.  

 

Az Európai Unió zöldség-gyümölcs termelése sokszínű és változatos. Az egységes piac és a 

közös agrárpolitika létezése ellenére az egyes tagországok – immár 40 éve – őrzik nemzeti 

sajátosságuk jórészét. A fő termelő országok a déli tagállamok, elsősorban Olaszország, 

Spanyolország és Franciaország, melyek együttesen a zöldség-gyümölcstermelés több, mint 

60%-át adják. Németország ugyan a negyedik legnagyobb termelő, nagy lélekszáma miatt 

ennek ellenére az EU legnagyobb zöldség-gyümölcs importőre. Görögországban és 

Portugáliában az ágazat részesedése a teljes mezőgazdasági termelésből meghaladja a 20%-ot, 

de az országok mérete és részben az árviszonyok, a termékek kisebb értéke miatt a termelés 

összértéke alacsonyabb.  
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Az északi országok közül Hollandiában és Belgiumban jelentős a mezőgazdaságon belül a 

zöldség-gyümölcs ágazat. Az északi tagállamokban inkább üvegházi zöldségféléket 

termelnek, délen pedig a gyümölcs dominál. Franciaországban fekvése miatt mindkét 

termékkör nagy területen megtalálható. Az utóbbi egy-két évtizedben jelentős mértékben 

fejlődött egy-két déli területen (különösen Dél-Spanyolországban) a zöldségtermesztés is.  

 

Az EU gyümölcstermelése az utóbbi években átlagosan 30-35 millió tonna volt, a 

citrusfélékkel együtt pedig 55-60 millió tonna. Az önellátás foka 85%. Az önellátás foka 

tagországonként erősen differenciált, a déli államokban 150-200%, az északi tagállamokban 

10-40%. A fő gyümölcsök az alma (7-9 millió tonna), a körte (2 millió tonna), az 

őszibarack/nektarin (4 millió tonna), a csemegeszőlő (2 millió tonna) és a citrusfélék  

(10 millió tonna). 

 

Az Európai Unióban előállított zöldség mennyisége 50-55 millió tonna között változik évente, 

ami EU átlagban 107 százalékos önellátást jelent, de Németországban, Svédországban csak 

40, Ausztriában 60 százalék az önellátás foka. A zöldségek között a legfontosabb a 

paradicsom (14-16 millió tonna), a karfiol (2 millió tonna), az uborka, a saláta és az articsóka. 

 

Az Európai Unió piaca időről-időre túltermeléssel küzd több zöldség- és gyümölcsfajból, 

mégpedig azokból a gyümölcsökből vannak feleslegeik, amelyekből Magyarország is nagy 

mennyiséget termel (például: alma, őszibarack). Az európai integráció a világ legnagyobb 

zöldség-, illetve gyümölcsimportőre, ugyanakkor exportja is tetemes. Az évi export-import 

adatok szerint 11 millió tonnás negatív egyenleggel az unió nettó importőre az ágazatnak. 

Németország után Anglia, Hollandia, Franciaország, Belgium a legnagyobb importőrök. 

 

Az ágazat jelentős szerepet tölt be a foglalkoztatásban, mivel kézimunka igényes növényekről 

van szó és az elvárható jövedelem is magasabb más mezőgazdasági ágazatokhoz viszonyítva. 

Az EU 130 millió hektáros mezőgazdasági területén 7 millió gazdaság működik. A zöldség-

gyümölcs ágazat összes területe 3-4 millió hektár, amely területen 400 000 (zöldség-

gyümölcsre specializált, kifejezetten árutermelő) gazdaság működik. Ezek negyede zöldségre 

specializált, 4 hektár átlagos mérettel, a fennmaradó rész gyümölcs, 8-9 hektáros átlagos 

mérettel. Más források szerint ugyanakkor a nem specializált gazdaságokat is beleszámítva 

1,4 millió gazdaság (2,5 millió hektáron) foglalkozik gyümölccsel, illetve 0,8 millió  

(1,3 millió hektár) zöldséggel. Utóbbi forrás szerint a zöldség-gyümölcsre specializált 

gazdaságok száma a fenti adat közel kétszerese, 750 000 (a gyümölcs-zöldség 3:1 területi 

aránya eszerint is fennáll). Az elmúlt évekre – más ágazatokhoz hasonlóan – a specializált 

gazdaságok számának csökkenése, ugyanakkor méretük növekedése jellemző (Erdészné, 

2009.). 

 

A zöldség- és gyümölcstermesztés az EU-ban mintegy 2 millió fő számára biztosít munkát, 

továbbá kb. ugyanennyi embernek ad munkát az áru válogatása, csomagolása, szállítása.  

 

Az évek során egyre erőteljesebben két jelenség figyelhető meg. Az egyik az, hogy az átlagos 

üzemnagyság évről évre nő, a másik irányzat az összefogás erősödése. A gazdák – a 

legkülönbözőbb formában, de egyesítik erőfeszítéseiket a beszerzés, az értékesítés, néha a 

feldolgozás megszervezése érdekében. Az EU-15-ök mezőgazdasága technikailag magas 

színvonalú, magasak a hozamok, fontos a minőség, és a piaci kapcsolatok kiépítése, 

megőrzése. 
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3.1.2. A zöldség-gyümölcs piacszabályozása 

Az Európai Unió a Közös Agrárpolitika keretében a fő mezőgazdasági termékek termelését és 

értékesítését egységesen alkalmazott eszközrendszerrel szabályozza az úgynevezett “közös 

piaci szervezetek” (CMO = Common Market Organisation) keretében. A közös piaci 

szervezetek (piaci rendtartások) egy vertikális (termékpályás) szabályozást testesítenek meg, 

amelynek lényege, hogy minden szektorra az adott szektor piaci sajátosságaihoz illeszkedő és 

egységes szabályozórendszert alakítanak ki. Ezek mellett azonban a piacszabályozás fontos 

részét képezik a horizontális szabályozók is. Ide sorolandók többek között az állat- és növény-

egészségügyi, élelmiszer-minőségi és -higiéniai, környezetvédelmi szabályozások, vagy 

maguk az agrár- és vidékfejlesztési támogatások is. Ezek közös jellemzője, hogy közvetlenül 

vagy közvetve, de minden termékpályára egyaránt hatással vannak, befolyásolják azok 

működését. 

 

A zöldség-gyümölcs közös piaci szervezet kialakítására 1972-ben került sor, alapját az 

1035/72/EGK Tanácsi rendelet teremtette meg. Ezen alaprendelet, illetve a hozzá kapcsolódó 

végrehajtási rendeletek a piaci feltételek változásának megfelelően folyamatosan módosultak. 

 

A zöldség-gyümölcs piac az 1980-90-es években folyamatos átalakuláson ment keresztül, ami 

elsősorban a piaci szereplők erőviszonyainak átrendeződését jelentette. Ennek lényege, hogy 

az élelmiszer-, és ezen belül a zöldség- és gyümölcs-kiskereskedelem az áruházláncok 

irányába tolódott el, azaz a forgalom egyre nagyobb hányadát (50-70%) a szuper- és 

hipermarket hálózatok bonyolították. Ez alkupozíciójuk erőteljes javulását és a termelőkkel 

szembeni koncentrált kereslet kialakulását eredményezte. A folyamat természetszerűen 

hátrányosan érintette a termelő vállalkozásokat, hiszen megfelelő gazdasági súly hiányában e 

piacokról vagy teljesen kiszorultak, vagy pedig az áralkuban maradtak alul.  

 

A szabadpiaci verseny feltételeit már-már torzító közgazdasági környezetben egy idő után 

elkerülhetetlenné vált a zöldség-gyümölcs szektor szabályozásának teljes reformja is, így a 

Tanács – többéves egyeztetés és vita után – 1996. október 28-án új alaprendeleteket fogadott 

el: a 2200/96/EK rendelet a friss gyümölcs- és zöldségpiac, a 2201/96/EK rendelet a 

feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek szabályozását foglalja magába. Az 1997. január 

1-én életbe lépett szabályozás újszerűsége – az 1972-1996 közötti szabályozással szemben – 

abban rejlik, hogy a termelői értékesítő szervezeteket tette a piaci rendtartás alappillérévé, 

deklaráltan is segítve a kínálat koncentrálását, vagyis a termelők piaci alkupozíciójának 

javulását. Ezzel együtt alakult át a piaci zavarok enyhítésére fordítható támogatások 

(árukivonás, feldolgozóipari alapanyagok, export-visszatérítés) rendszere is, hiszen az évi 

mintegy másfél milliárd euró címzettje ezek után is a termelő maradt, de már csak az elismert 

termelői szervezeteken keresztül juthat hozzá. E szervezetek jelentőségét tovább növeli, hogy 

az értékesítés módja is átalakulóban van, hiszen az aukciós értékesítés helyett a hálózatok 

közvetlen beszerzéseinek irányába történt nagy elmozdulás. 

 

Az új alapokra helyezett szabályozás átalakítása sem váratott sokáig magára. Ezt jelzi, hogy a 

2200/96/EK alaprendelethez kapcsolódó – és nagyobbrészt 1996 és 1997 folyamán alkotott – 

végrehajtási rendeleteket 2003-ban új rendeletek váltották fel, és az elmúlt közel 10 évben 

maga az alaprendelet is többször módosult, jóllehet ezek lényegi változtatásokat nem 

tartalmaztak. A reformok napjainkban is folyamatban vannak, melyek fő iránya a szabályozás 

egyszerűsítése, a termelői szervezetek tevékenységének bővítése, a kínálat koncentrálása, a 

környezetvédelem, valamint a vidékfejlesztés és a CMO közötti koherencia növelése. 
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A friss zöldség-gyümölcs szektor szabályozása jelentősen eltér más mezőgazdasági 

ágazatokétól, aminek több oka is van. Egyik a szektor azon sajátossága, hogy sok ágazatból 

tevődik össze. Míg ugyanis a rizs vagy a sertéshús közös piaci szervezete egy ágazatot foglal 

magába, addig itt negyvennél is több, jellemzőiben gyakran erőteljes eltéréseket mutató 

ágazat működését kell egységes keretbe önteni. Másik fontos tényező az áruk jellege: a piacra 

kerülő termékek ugyanis sokfélék, általában gyorsan romlanak, nehezen tárolhatók, 

termelésük (így fogyasztásuk is) idényjellegű, a kereslet és kínálat változásaira érzékenyen 

reagálnak, az árak az idényen belül is hektikusan változnak. Ezen sajátosságok miatt nagyon 

sok, más termékpályán alkalmazott szabályozóelem (pl. hosszú idejű magántárolás) 

működtetése itt szóba sem jöhet. Harmadrészt, nincs olyan mértékű túltermelés, ami radikális 

korlátozást, beavatkozást, vagy intézményi árak bevezetését tenné szükségessé.  

 

A zöldség-gyümölcs a könnyű piacszabályozású ágazatok közé tartozik, ami azt jelenti, hogy 

– néhány kivételtől eltekintve – nincsenek sem a termelést szigorúan korlátozó elemek (pl. 

kvóták), sem „durva” és széles hatókörű piaci beavatkozások (intervenció), sem pedig 

közvetlen termelői támogatások. Ennek megfelelően a szabadpiaci verseny feltételei 

érvényesülnek, melyben az ár és a minőség jut a legfontosabb szerephez.  

 

A 2200/96/EK rendelet hatálya alá tartozik gyakorlatilag minden fontosabb, élelmezési célra 

termesztett zöldség- és gyümölcsfaj (beleértve a termesztett gombát, a csemegeszőlőt és a 

déligyümölcsöket is), kivételt képez azonban ez alól – többek között – a burgonya és a 

csemegekukorica. 

 

A friss zöldség-gyümölcs közös piacszervezését létrehozó alaprendelet öt fő elemet nevez 

meg a szabályozás területeként, melyeket még szükséges kiegészíteni a 2201/96/EK 

rendeletnek a termelést közvetlenül érintő részével, azaz a feldolgozóipari alapanyagok 

támogatásával. Így a zöldség-gyümölcs piaci rendtartása alapvetően a következő hat terület 

szabályozására terjed ki: 

 

1. minőségi előírások 

2. termelői szerveződések (termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ) és zöldség-gyümölcs 

termelői csoportok) 

3. szakmaközi szervezetek 

4. intervenciós intézkedések 

5. harmadik országokkal folytatott kereskedelem 

6. feldolgozóipari alapanyagok támogatása 

 

Ezek közül legnagyobb gyakorlati jelentőséggel a minőségi előírásokra és a termelői 

szerveződésekre vonatkozó szabályozások bírnak, ezek tekinthetők a szabályozás két 

alappillérének.  

3.2. Nemzetgazdasági helyzetkép 

3.2.1. A hazai kertészeti ágazatok jelentősége, térbeli struktúrája 

A mezőgazdaságilag művelt közel 6,0 millió hektár területnek mindössze 4-5%-át foglalják el 

a kertészeti kultúrák. Évenként kis mértékben ingadozóan 70-90 ezer ha-on termesztünk 

zöldséget, melynek döntő része szántóföldi zöldség, és mindössze 4-5 ezer ha-t foglal el a 

hajtatott (fóliás, üvegházi) termesztés. A gyümölcs termőterülete közelít a 100 ezer ha-hoz, de 

a korábban kb. ugyanekkora területen művelt szőlő mára 70-80 ezer ha közé zsugorodott. A 

gyógy-, aroma- és fűszernövények néhány ezer hektáros területükkel csak elenyésző 
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jelentőséggel bírnak. A kertészeti termékek mennyisége évjárattól függően 2,0-3,0 millió 

tonna között mozgott az elmúlt években, melynek 50-60%-át a zöldség, 20-30%-át a 

gyümölcs és 10-15%-át a szőlő teszi ki (3.1. táblázat). 

 

3.1. táblázat: A kertészeti ágazatok termőterülete és termésmennyisége 2008-2011. között 

Termék megnevezése 
Terület  

(ezer ha) 
Termésmennyiség 

(ezer t) 

Zöldség 70-90 1 500 - 2 000 

Gyümölcs 90-100 700 – 1 000 

Szőlő 70-80 300 – 500 

Gyógy-, aroma és fűszernövények 5-10 40 - 50 

Összesen 250-300 2 000 – 3 000 
 

Forrás: Fruitveb 2011. 

 

A mezőgazdasági területből elfoglalt szerény részaránya nem tükrözi hűen a kertészet 

nemzetgazdaságon, illetve mezőgazdaságon belüli súlyát. Tekintettel arra, hogy az ide 

sorolható ágazatok potenciálisan nagy fajlagos termelési értékű kultúrák (hektáronkénti 

termelési értékük a szántóföldi növénytermesztési kultúrákénak a 3-6-szorosa), az 

értéktermelésből és a külkereskedelemből már jóval nagyobb a részarányuk. A bruttó 

termelési értékből a kertészeti ágazatok mintegy 15-20%-os részarányt képviselnek  

(3.2. táblázat), melynek döntő részét a zöldség és a gyümölcs szektor, valamint a borászat 

adja (3.3. táblázat). A mezőgazdaság külkereskedelmi forgalmából, tehát exportárbevételéből 

20-25%-ot tesz ki (3.1. ábra).  

 

3.2. táblázat: A mezőgazdasági termékek kibocsátása folyó áron 

Megnevezés 
2009-2011. évek 

(milliárd Ft) 
Megoszlás 

(%) 

Szántóföldi növénytermesztés 600-980 40-45 

Kertészeti termelés 300-320 15-20 

Növénytermesztés és kertészeti termékek együtt 900-1 300 60-65 

Állattenyésztés 600-700 35-40 

Mezőgazdasági termékek összesen 1 500-2 000 100 
 

Forrás: Fruitveb 2008-2011. 

 

3.3. táblázat: A kertészeti ágazatok részesedése a kertészet bruttó termelési értékéből 

Termék megnevezése 
Megoszlás 

(%) 

Zöldség 40-45 

Gyümölcs 20-25 

Étkezési szőlő 1-2 

Bor 20-30 

Egyéb (gyógy-, aroma- fűszer-, dísznöv.) 5-10 

Összesen 100 
 

Forrás: Fruitveb 2008-2011. 
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3.1. ábra: A zöldség-gyümölcs ágazat export- és importforgalma 

(a teljes mezőgazdasági export: 800-1 000 milliárd Ft) 

Forrás: Fruitveb, 2001. 

 

Jelentőségét tovább növeli, hogy nagyon magas a fajlagos munkaerőigénye (a szántóföldi 

növénytermesztési ágazatokénak a 10-20-szorosa), így jelentős foglalkoztató, amivel más 

mezőgazdasági ágazatok megelőzve kiemelkedő szerepe van a vidéki foglalkoztatásban és a 

vidéki lakosság helyben tartásában. A vonatkozó adatokból látható, hogy egy nagyon 

intenzív, kis területen nagy termelési értéket előállító, sok élőmunkát lekötő ágazatról van szó. 
 

Magyarországon a gyümölcs- és zöldségágazat sokoldalú szerepet tölt be a 

nemzetgazdaságban. Alapvető sajátosságaik az alábbiak: 
 

 rendszerint nagy biológiai értékű termékeket állít elő, melyek jelentős része frissen 

fogyasztható; 

 termékei korlátozottan tárolhatók és szállíthatók, igényesek a tárolási, szállítási 

feltételekkel szemben; 

 egyes ágazatai tartó kultúrák (ültetvények) hosszú idejű területlekötéssel és 

megtérüléssel; 

 többnyire nagyon magas fajlagos tőkeigény; 

 termesztésüknek általában nagy az élőmunkaigénye; 

 relatíve nagy termelési kockázat, magasabb szaktudásigény; 

 egységnyi területen nagy termelési értéket produkálnak, és magas ráfordításokat 

igényelnek; 

 komplex felhasználási területek: frisspiaci és ipari (konzervipar, hűtőipar, szárítóipar, 

szeszipar stb.); 

 a termelés és feldolgozás koncentrációja az ország egyes területein magas szintű. 
 

Természeti adottságaink alapvetően lehetőséget adnak jó minőségű zöldség és gyümölcs 

termesztésére, mely termékekkel nemcsak a hazai fogyasztási igényeket elégíthetjük ki, de a 

nemzetközi piacokon több faj sikeresen értékesíthető. Friss és feldolgozott kertészeti 

termékeinkkel most is jelen vagyunk az Európai Unió – több faj esetén telített – piacain, ahol, 

nagy az árukínálat és ebből következően erős a termelők versenye.  
 

A piaci folyamatok azt bizonyítják, hogy csak a legszigorúbb minőségi követelményeket is 

kielégítő termékekkel, és megfelelő árral lehetünk versenyképesek a nemzetközi mezőnyben. 

A munkaigényes kertészeti termékek közül is elsősorban a magyar specialitások, 

különlegességek piacbővítése kaphat elsőbbséget, kihasználva a tágan értelmezett minőséget 

(beltartalom, szín, íz, zamat stb.) és egyéb előnyeinket.  
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A 3.2. ábra alapján látható, hogy kertészeti termelésünk az ország keleti régióira koncentrál. 

Legjelentősebb a zöldségtermelésünk a kiváló minőségű talajokkal rendelkező békési és 

hajdúsági tájakon. A megtermelt gyümölcs mintegy fele az észak-keleti régióból kerül ki, de 

jelentős termesztőkörzetek alakultak Bács-Kiskun, Pest és Zala megyében is. 

 

 
3.2. ábra: A zöldség-gyümölcs termelésünk területi elhelyezkedése 

Forrás: Fruitveb, 2001. 

3.2.2. A hazai kertészeti ágazatok termelési alapjai 

3.2.2.1. Ökológiai és termőhelyi adottságok 

Magyarország kertészeti termesztésének ökológiai adottságai Európában átlagosnak, illetve 

közepesnek tekinthetők, ha a tőlünk különböző égtáji irányokban található országok 

adottságait hasonlítjuk össze. A jó minősítésnél gyengébb adottságunk egyrészt a 

csapadékmennyiség hiányából (700-800 mm kellene) és az ebből adódó alacsony relatív 

páratartalomból, másrészt a negatív hőmérsékleti hatások (őszi, tavaszi, téli fagykárosodások, 

nyári légköri aszály stb.) eredményeként adódik. Az elmúlt egy-másfél évtizedben egyre 

nagyobb területen termesztett intenzív, nagy biológiai teljesítményű kultúrák magas 

terméshozamai csak az optimális, minden tekintetben kedvező termőhelyeken realizálódnak. 

 

Nyugat-európai fő versenytársaink az időjárási károk kisebb gyakoriságával jellemezhető 

termőtájainak folyamatosan évről-évre megtermelt, magas hektáronkénti 

termésmennyiségével és kiegyenlítetten jó minőségével szemben csak hasonló eredményeket 

elérve vagyunk mi is versenyképesek. A magas biológiai teljesítményekhez hozzájárul 

jelentős mértékben a legalább egy hónappal hosszabb vegetáció (korábbi vegetációs kezdet és 

annak későbbi befejeződése) igen jelentős hatása, amely a kritikus nyári időszakokban egy 

lényegesen magasabb relatív páratartalommal párosul. Kisebbek tehát a stresszhatások miatti 

mennyiségi és minőségi veszteségek, amelyek a technikai lehetőségeikkel, előnyeikkel is 

tovább mérsékelhetők (Gonda, 2012). 
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A globális klímaváltozás sajnos egyre inkább érzékelhető hatásai eredményeként már az 

utóbbi néhány évben is megnövekedett az elemi károk (aszály, jégesők, fagykárok) 

gyakorisága, ami igen komoly rentabilitást veszélyeztető tényező. Ez felveti a védekezési 

lehetőségek (öntözés, fagyvédelem, jégvédelem) minél hamarabbi és minél nagyobb 

felületeken történő alkalmazásának szükségességét.  

 

A termőföldjeink többsége kifejezetten alkalmas kertészeti termelésre. A gyümölcskultúráink 

nagy része relatíve gyengébb talajokon is eredményesen termeszthetők, így a szerényebb 

talajadottságú területek is jól hasznosíthatók. Zöldségnövényeink többsége viszont csak a jó 

minőségű talajokon képes biztosítani a gazdaságos termeléshez szükséges hozamokat. Ennél 

fogva zöldségtermesztésünk főleg a kiváló talajokkal rendelkező (pl. hajdúsági, békési) 

területeken koncentrálódik.  

3.2.2.2. Ágazati szervezettség 

A kertészeti szektor egyik nagy versenyhátránya a hazai termelők társulási képtelensége, 

szervezetlensége, ami a termelői értékesítői szervezetek (TÉSZ) szinte nem is értékelhető 

tevékenységében mutatkozik meg. Gyakorlatilag nincs egyetlen TÉSZ sem abban a 

helyzetben, hogy folyamatosan egységesen jó minőségű, nagy tömegű árualapokkal lépjen a 

piacra. Ennek oka részben a TÉSZ-ek nagy számának, így szétforgácsolódásának, árualapok, 

azaz beszállítók hiányának (gyakran még a TÉSZ-tag is a szervezetet kikerülve adja el 

termését), és nem utolsó sorban a tőkehiánynak tulajdonítható (Gonda, 2012). 

 

A hazai TÉSZ-ek erőtlenségének egyik bizonyítéka, hogy a kívánatosnak tartható 50-60% 

helyett a zöldség-gyümölcs forgalomnak mindössze 18-20%-át bonyolítják le. A termelői 

szervezetek néhány ezer, esetleg páran közülük néhány tízezer tonna árualappal rendelkeznek. 

Ezzel szemben Nyugat-Európában legalább 100-200 ezer tonna forgalom kötődik egy 

szervezethez, sőt a nagyobbak több millió tonna zöldség-gyümölcs termést visznek piacra. Az 

elmúlt néhány év krízishelyzetei is nagyrészt a közös termelői fellépés elmaradásával 

hozhatók összefüggésbe.  

3.2.2.3. Termelőt támogató tevékenységek, kutatás-fejlesztés, szaktanácsadás 

A több, mint fél évszázada létrehozott, a kertészet fejlesztését szolgáló kutatóintézeteink az 

utóbbi évtizedben kilátástalan helyzetbe kerültek. Az állam szinte teljes mértékben kivonult 

ezen intézményeknek a részbeni fenntartásából is. Fiatal, az utánpótlást jelentő kutatók 

kerültek reménytelen helyzetbe, és a nagy értékű biológiai alapok (törzsültetvények, 

fajtagyűjtemények) fenntartásának lehetősége is bizonytalanná vált. Amikor a világon 

rendkívüli módon kiéleződött a verseny az új fajták előállítása és adaptálása, valamint a 

technológia fejlesztése területén, a termelési költségek csökkentése és terméshozamok 

növelése érdekében, akkor az ilyen lépés alaposan megkérdőjelezi a racionalitás alapjait is 

(Gonda, 2012). 
 

Számtalan szervezet (minisztérium, kutatóintézetek, oktatási intézmények, falugazda hálózat 

stb.) szándékozott létrehozni egy országos, vagy akár regionális hatáskörű szaktanácsadási 

rendszert. A próbálkozásokból egyetlen sikeresnek nevezhető eredmény sem született. Ez 

egyértelműen hátrányt jelent azon országok termesztéséhez képest, ahol a termesztők 

naprakész információkkal rendelkeznek. A hazai termelők nagy részének 

magárahagyatottsága csorbítja a termesztés sikerét, melyet pedig a mennyiségi és minőségi 

áru-előállítás kényszere határoz meg (Gonda, 2012). 
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Mindezek mellett a versenyképesség fontos része a termelőt támogató tevékenységek, melyek 

alatt elsősorban a naprakész piaci információs rendszer, árinformációs rendszer, 

növényvédelmi és időjárási előrejelző rendszerek értendők. Hazánkban ezek meglehetősen 

kezdetleges szinten állnak, míg nyugat-európai versenytársainknál a termelői döntéshozatal 

mindennapi részei.  

3.2.3. A hazai kertészeti ágazatok teljesítményének alakulása 

A kertészeti ágazatok az 1980-as években rendszerint 3,0-3,5 millió tonna árut állítottak elő. 

Ez a mennyiség az 1990-es években radikálisan csökkent, de ezen évtized végén újra egy 

lassú növekedés indult meg. Az EU csatlakozásunk után azonban a kül- és belpiacokon is 

erősödő verseny miatt számos versenyképtelen, tőkeszegény vállalkozás hagyott fel a 

gazdálkodással, melynek eredményeként azóta egy folyamatos csökkenés figyelhető meg.  

 

Az elmúlt öt évben a problémát tovább súlyosbították az időjárási káresemények (tavaszi fagy 

2007-ben, extrém sok csapadék 2010-ben, extrém aszályos időjárás 2011-ben és 2012-ben), 

melyek a kertészeti ágazatok átlagában 20-25%-os terméskiesést okoztak. Mindezekkel együtt 

az elmúlt évek zöldség-gyümölcs termése 2,0-2,5 millió tonna között mozog (3.3. ábra). 

 

 
 

3.3. ábra: A zöldség- és gyümölcstermés alakulása 

Forrás: Fruitveb, 2011. 

 

Az ágazat teljesítményének értékelését erőteljesen meghatározó export-import mérlegben is 

enyhe negatív tendencia érzékelhető, az export mennyisége stagnál, míg az import egy 

enyhén, de folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Ezzel együtt a kertészet gerincét képező 

zöldség-gyümölcs szektor még így is 60-70 Mrd Ft pozitív külkereskedelmi egyenleget mutat 

fel (3.3. ábra).  

 

Hasonlóan csökkenő tendenciát ír le a kertészeti termőterület is. A korábbi évek 100 ezer 

hektárt is meghaladó zöldségtermő területe folyamatosan zsugorodik, és most már mindössze 

60-80 ezer hektáron folyik a termelés (3.4. ábra).  
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3.4. ábra: A zöldség és gyümölcs termőterületének alakulása 

Forrás: Fruitveb, 2011. 

 

A termő gyümölcsültetvényeink mérete hozzávetőlegesen 80 ezer hektárt tesz ki, melyben az 

elmúlt évtizedben – a rendelkezésre álló statisztikák szerint – jelentősebb változás nem 

következett be. (3.4. ábra) 
 

A zöldségtermesztés mennyisége 1995 óta 1,5-1,8 millió tonna között változik. Ezen belül a 

hajtatott zöldség mennyisége 450-470 ezer tonna, a többi szabadföldön kerül előállításra. A 

mennyiség alapján a legjelentősebb zöldségnövényeink: a csemegekukorica, a zöldborsó, a 

paradicsom, a paprika és a görögdinnye (3.5. és 3.6. ábra). 
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3.5. ábra: A zöldségtermés fajonkénti megoszlása (2007-2011. átlaga) 
Forrás: KSH, 2011. 
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3.6. ábra: A főbb zöldségfajok termésmennyiségeinek alakulása 2003-2010. között 

Forrás: Fruitveb, 2011.  

 

A csemegekukorica-termesztés vetésterülete – mint ahogy maga a zöldségtermesztésé is – az 

elmúlt két évtizedben egész Európában csökkent, átlagosan kb. 20%-kal. Bár az országok 

vetésterülete között jelentős eltérések vannak, a csökkenés mértéke Franciaországban 27, 

Spanyolországban 30, Ukrajnában 27, Szerbiában 37%-os, míg Moldáviában kevesebb, mint 

a felére esett vissza. Oroszországban és Lengyelországban lényegében változatlan a 

termesztés volumene, s az csaknem teljesen belföldi fogyasztásra kerül. Európában a 

vetésterületet tekintve hazánk az élmezőnyben helyezkedik el, mintegy 25 000 hektár körüli 

területen folyik termesztése. A csemegekukorica Magyarország legnagyobb felületen 

termesztett zöldségnövénye. Termőterületének gyors növekedése elsősorban annak volt 

köszönhető, hogy termesztése - a minőségromlás érdemi kockázata nélkül – a vetéstől a 

betakarításig jól gépesíthető (Hodossi-Kovács, 1996). Jelenleg Magyarország a világ második 

exportőre. Csemegekukorica exportunk konzervben meghaladta a 60 000 tonnát, mélyhűtött 

csemegekukorica exportunk is elérte a 30 000 tonnát (Zsombik-Daróczi, 2008.) A 2007-es 

adatokhoz képest a vetésterület 31 ezer hektárra esett vissza. A megtermelt mennyiségnek kb. 

90%-a (29 700 ha) normálédes, és kb. 10%-a (3 300 ha) szuperédes fajta. Az összes 

megtermelt mennyiségből 475 ezer tonna volt a normálédes és 49 ezer tonna volt a szuperédes 

termés aránya. Az előállított érték termelői/átvételi áron számolva 13 266millió Ft-ot tett ki, 

amelyből a normálédes értéke 11 800 millió, a szuperédes 1 386 millió Ft volt. Az átlagos 

átvételi ár a normálédesnél 25 Ft/kg, a szuperédesnél 28 Ft/kg volt (Fruitveb, 2008). 
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Magyarország a világ termeléséből 6,0 százalék körüli mértékben részesedik, ugyanakkor 

hazánk az európai kontinens csemegekukorica termelésének 40-45 százalékát adja. Az elmúlt 

évek aszályai nagyon jól kiemelték versenyképességi előnyünket a legfőbb konkurensünk, 

Franciaországgal szemben. Hazánkban ugyanis csaknem a teljes csemegekukorica terület 

öntözött, míg Franciaországban ez az arány alacsony. Emiatt 2003-ban 30 százalékkal 

kevesebb csemegekukoricát állítottak elő, mint tervezték. Másik versenyelőnyünk, hogy a 

franciákénál sokkal koncentráltabb a termelésük. Az elmúlt két évben a hazai 

csemegekukorica vetésterület 26 000 hektár körül mozgott, a termésátlag pedig 2006-ban 

15,92 t/ha, 2007-ben 14,5 t/ha volt. A feldolgozott csemegekukorica alapvetően két formában 

jelenik meg a kereskedelemben, konzervként és fagyasztott termékként. Adataink szerint a 

feldolgozott mennyiség 30 százaléka fagyasztott, míg a 70 százaléka konzerv 

csemegekukoricaként kerül eladásra. Ezen belül vizsgálva az export és a belföldi 

forgalomarányát, mindkét esetben elmondható az export nagyobb jelentősége. A konzerv 

termékeknél az export 80 százalék, míg a belföld értelemszerűen 20 százalék. A fagyasztott 

termékeknél ugyanez az arány 70-30% (Zsombik-Daróczi, 2008.). 

 

Magyarországon a paradicsom termőterülete az 1996-2000 évek átlagában 10 592 hektár, a 

termésátlag pedig alacsony, mindössze 19,8 tonna volt hektáronként. A termőterület csökkenő 

tendenciát mutat, 2004-ben 5 938 hektáron termesztettük, a termésátlag emelkedik, 35,4 t/ha 

volt. Jelenleg szabadföldön mindössze 2 000 hektáron, de 60-80 t/ha fajlagos terméshozamok 

mellett termesztünk ipari paradicsomot. Az étkezési paradicsom termés (az összes termés kb. 

60%-a) döntően a hajtatott termesztésből származik.  

 

A zöldborsó az egyik olyan szántóföldi zöldségfélénk, amelyből rendkívül magas szintű 

termelési hagyományaink vannak. A nagyüzemi zöldborsótermelés és - feldolgozás az múlt 

rendszerben épült ki nálunk, és célja egyértelműen a keleti blokk ellátása volt. Az elmúlt 

évtizedet ez az ágazat is nagyon megszenvedte, a piacok és termelési rendszerek 

összeomlásának hatása nem kerülte el. 

 

Az utóbbi évek termésátlaga 5-6 t/ha zöldszem hozammal jellemezhető. Évente kb. 80.000 t 

zöldborsó kerül értékesítésre. Ebből több mint 80-85 % a feldolgozóipar alapanyag igényét 

fedezi. Piacokon az összes mennyiség közel 4-5 %-a kerül eladásra. A közvetlen friss export 

kb. 10 t. Az üzemek saját feldolgozása 2-3 %-ot tesz ki. A saját termelésből történő 

fogyasztás mintegy 5-6 %. Az ország teljes zöldborsó exportja közel nyolcszorosa a behozott 

mennyiségnek, értékben viszont csak mintegy háromszorosa az importnak (Csontos, 2008). 

 

A feldolgozott zöldborsó is hasonlóan a csemegekukoricához alapvetően két formában jelenik 

meg a kereskedelemben, konzervként és fagyasztott termékként. Ez a termék is fontos export 

cikkünk, melynek relációt az alábbiakban követhetjük nyomon. Hasonlóan a 

csemegekukoricához, a zöldborsónak is háromnegyede konzerv formájában hagyja el az 

országot. Ennek több mint 70 százaléka hagyományosan Oroszországba kerül. Mögötte a balti 

államok, Ukrajna és Kazahsztán áll. Itt jegyezzük meg, hogy az orosz piacon a négy 

legismertebb konzervipari márka közül három magyar, az EKO, a Globus, a Bonduelle és egy 

hazai. A zöldborsó konzervek többsége a volt KGST országokba kerül. Fagyasztva éppen 

ellenkező az irány. Görögország, Németország, Hollandia, Olaszország a legnagyobb 

partnerünk. 
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3.7. ábra: A gyümölcstermés és -termőterület alakulása Magyarországon 

Forrás: KSH, 2011. 

 

A magyar gyümölcstermesztés összes produktuma az elmúlt 10 év alatt az évi 1,6-1,8 millió 

tonna összes termésről 0,7-0,9 millió tonnára csökkent. Az áruforgalmat a friss export 

volumenének és értékének jelentős csökkenése jellemzi.  

 

Míg korábban az importban szinte kizárólagos volt a déli és trópusi gyümölcs, napjainkban az 

importstruktúra átalakulása tapasztalható. A feldolgozott gyümölcstermékek exportbővülése 

mögött jelentős félkész alapanyag import húzódik meg, eközben rendszeresen számos 

csonthéjas, bogyós és alma termésű fajnál a termés egy része megsemmisül az alacsony 

felvásárlási árak, illetve a felvásárlástól való elzárkózás miatt.  
 

Magyarország gyümölcsöseinek területe mintegy 96 ezer hektárt tesz ki, ebből kb. 73 ezer ha 

a termőterület. Az összes terület az 1980-as évek vége óta nem változott, de a termőterület 

1994-re mintegy 8 000 ha-ral csökkent, azóta viszont lassan növekvő tendenciát mutat. A 

megtermelt gyümölcs mennyisége az 1986-90. évek átlagában 1,5 millió tonnát tett ki, majd a 

rendszerváltás után mélyrepülésbe kezdett, 1995-ben érte el mélypontját (684 ezer t), azóta 

pedig folyamatos emelkedést mutat, de az elmúlt években is csak 0,8-1,0 millió t között 

alakult (3.7. ábra). 

 

Az alma Magyarország gyümölcstermesztésének legjelentősebb ágazata, az összes 

gyümölcstermésnek mintegy 60%-át adja. Az elmúlt két évtizedben a termelés jelentősen 

visszaesett, jelenleg 30 000 hektáron évente mindössze 400-700 ezer tonna almát állítunk elő 

(3.8. ábra). A negatív termelési tendenciánkon túlmenően kedvezőtlen a helyzet abban a 

vonatkozásban is, hogy a két fő felhasználási forma (frisspiaci és ipari) közül erősen az ipari 

feldolgozás felé billent a mérleg nyelve. A megtermelt alma 70-80%-ban a léüzemekbe kerül. 
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3.8. ábra: A gyümölcstermés fajonkénti megoszlása 
Forrás: KSH, 2011. 

 

Egyértelműen meghatározó térség almatermesztésünkben az összes termés bő 2/3-át 

produkáló Észak-Alföld (3.9. ábra), ezen belül is leginkább Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 

ahonnan az országos termés mintegy fele kerül ki. Ez a térség az összes, Magyarországon 

megtermelt gyümölcsből is mintegy 40%-kal részesedik. 
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3.9. ábra: Az almatermés megoszlása régiónkként 
Forrás: KSH, 2010 
 

A termelési tendenciák mellett a fogyasztás alakulása sem mutat túlságosan pozitív képet. 

Jelenleg a hazai almafogyasztás 15-20 kg/fő/év értékre tehető, bár erről teljesen megbízható 

statisztikák nem állnak rendelkezésre. Az viszont bizonyos, hogy messze alulmúljuk azt a 30 

kg/fő/év körüli szintet, ami az 1980-as évek fogyasztását jellemezte. Ennek csak egyik oka az 

életszínvonal romlása, azaz a fizetőképes kereslet csökkenése. Ennél valószínűleg nyomósabb 

ok, hogy az 1970-1980-as évekkel ellentétben ma már szinte mindenféle déligyümölcs az év 

12 hónapjában megtalálható a boltok polcain, melyek egyértelműen helyettesítő termékei és 

ezáltal konkurenciái az almának is. A belföldi alma tehát egy sokkal összetettebb 

versenyhelyzetbe került, és már nemcsak a külföldi almával kell megküzdenie a fogyasztó 

„kegyeiért”, hanem a világ szinte minden égtáján termesztett, más gyümölcsfélékkel is. 
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A magyar alma külkereskedelemben (export-import) betöltött szerepe szintén jelentős 

mértékben csökkent, az 1980-as évek 300-500 ezer tonnás exportja a 2000-es évek elejére 

néhány ezer tonnára csökkent, ami az EU-csatlakozás után valamelyest növekedett, de most 

sem haladja meg a néhány tízezer tonnát. Ez mindenképpen negatívan értékelhető, még akkor 

is, ha a jelenlegi viszonyokat nem szerencsés az 1980-as évekkel összevetni, tekintettel arra, 

hogy teljesen más gazdasági, társadalmi és piaci környezetben működünk ma. A 

kereskedelem és a fogyasztás vonatkozásában ki kell még emelni azt az egyre erősödő 

tendenciát, hogy a zöldség-gyümölcs forgalmazás a kisboltok felől egyre inkább az 

áruházláncok (hiper- és szupermarketek) felé tolódik el. Több nyugat-európai országban 50-

60% körül van ezek piaci részesedése, hazánkban ez még csak 30-40%-ra tehető, de már ezzel 

is erőteljesen meghatározza, átstrukturálja a piacot és az erőviszonyokat. Ez alatt elsősorban 

az értendő, hogy az áruházláncok nagy mennyiséget, egyöntetű minőséget, tetszőleges 

csomagolást-kiszerelést, szinte határtalan faj- és fajtaválasztékot, 24 órás rendelésteljesítést és 

pontos szállítást várnak el beszállítóiktól, mely feltételeknek az egyéni termelők megfelelni 

nem tudnak, de még a hazai termelői szervezetek (TÉSZ-ek) közül is csak néhányan. Mindez 

maga után vonta a nagybani piacok jelentőségének csökkenését (bár ma ez még nálunk közel 

sem elhanyagolható), és a termelői szervezettség igényének felerősödését. Fontos kiemelni, 

hogy ez utóbbi alapvetően nem az áruházláncok, hanem a termelők érdeke, mert belföldi 

beszállítók hiányában – gazdasági erejüknél fogva – könnyedén pótolják az árut külföldről is. 

Tehát folyamatos beszállítási árualapok hiányában lényegesen kisebb arányban jelenik meg a 

nagyáruházak pultjain a magyar alma, annak ellenére, hogy azok képviselőinek törekvései  

– megnyilvánulásaik szerint – ezt szorgalmaznák.  

 

 
 

 
 

 

3.10. ábra: A főbb gyümölcsfajok termésmennyiségeinek alakulása az elmúlt években 

Forrás: Fruitveb, 2011. 
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Az almán kívül másik fontos almatermésű gyümölcsfajunk a körte, melyből az éves 

termésünk mintegy 30-40 ezer tonna. Mindezeken felül előállítunk még 200-250 ezer tonna 

csonthéjas és 10-20 ezer tonna bogyós gyümölcsöt (3.10. ábra). 

3.3. A jelenlegi helyzet, kihívások és kilátások 

A kertészet helyzetértékelésénél jelen fejezetben röviden a kertészeti vállalkozások 

környezetét kívánjuk értékelni. 

3.3.1. Politikai környezet 

Régóta hallható elképzelés, miszerint a kertészet kiemelt ágazat. Az elmúlt 20 évben azonban 

nem valósult meg semmilyen nagy ívű, összehangolt fejlesztés. Csak az egyes részterületek 

különálló, összehangolatlan fejlesztése folyt, ami hosszú távon nem fog kellő eredményre 

vezetni. A kertészetünk jelentős fejlődésének pedig éppen a tettekben is megnyilvánuló, 

kiemelt politikai akarat az egyik alapvető feltétele. Feltételezhető, hogy ez a 2014-2020-as 

fejlesztési ciklusban változik, a kormányzat által is elfogadott kertészeti fejlesztési koncepció 

a zöldség-gyümölcs termelés és értékesítés 1,0 millió tonnával történő növelését célozza meg 

a következő évtizedben. 

3.3.2. Gazdasági környezet 

Ahogyan a legtöbb mezőgazdasági ágazatban, úgy kertészetben is megfigyelhető, hogy az 

EU-csatlakozás utáni piacnyitással a magyar termelőknek a külföldiekkel már nemcsak a 

külföldi piacokon kell versenyezniük, hanem közvetlenül hazánkban is. Ez általánosan a 

verseny éleződését, a piac átrendeződését eredményezi, ami a hatékony termelésre nem képes 

– általában kicsi – vállalkozások megszűnése és a birtokkoncentráció irányába mutat. 

 

A zöldség- és gyümölcsértékesítés szerkezete az EU minden tagállamában változóban van. 

Magyarországon jelenleg a szuper- és hipermarketek forgalmazzák a zöldség-gyümölcs 

termékek kb. 30%-át, ez az érték a nyugat-európai országokban azonban eléri az 50-60%-ot 

is. Ezek az üzletláncok nagyon magas igényeket támasztanak a termelőkkel szemben (az áru 

minőségét, csomagolását és a szállítás pontosságát illetően), amelyeknek az egyéni termelők 

Nyugat-Európában is csak nehezen, illetve egyáltalán nem tudnak megfelelni. 

 

Ebben a környezetben a zöldség-gyümölcs termékek fogyasztásának szezonalitása 

nagyobbrészt megszűnt. Az áruházláncoknak az egész világra kiterjedt kereskedelme lehetővé 

teszi, hogy a különböző termékek hosszabb ideig (megnyújtott szezonban), illetve akár egész 

éven keresztül elérhetővé váljanak a fogyasztók számára.  

 

Mindezek a tényezők abba az irányba hatnak, hogy a – nagy tételben történő értékesítést 

lehetővé tevő – horizontális integráció egyre magasabb fokot ér el. Emellett érvényesül az a 

tendencia is, hogy még a nagy termelői szervezetek közül is csak azok tudnak megmaradni az 

áruházláncok piacán, amelyek széles szortimentet és gyakorlatilag egész éven át képesek 

biztosítani. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha a szervezet nemcsak termel, hanem importál is, 

tehát élénk kereskedelmi tevékenységet folytat. A horizontális integráció kiemelkedő 

jelentősége ellenére Magyarországon még meglehetősen kezdetleges állapotban van, a 

termelés elaprózott szervezetlen jellege a domináns. 

 

A fejlesztéseknek nem kedvez, hogy – különösen agrárvállalkozásoknak – nehéz a hitelhez 

jutás és magasak a kamatok. A kertészeti termelés különösen kockázatos a bankok számára. 
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Nagy reményekkel tekintettünk a 2007-2013-as támogatási időszak elé is, de mára ki kell 

jelenteni, hogy az ÚMVP / EMVA kertészetfejlesztési fejezete 2007-2013. között totális 

kudarcot vallott. Ez a rendszer nehézkesnek, impotensnek és túlbürokratizáltnak bizonyult, és 

nagyon sok gazdálkodót eltántorított a fejlesztési támogatások igénybevételétől.  

 

Jelentős károkat okoz a közvetlen támogatások (elsősorban SAPS, AKG) mindenféle 

kertészeti-szakmai megfontolást nélkülöző, mechanikus kiosztása. Ennek oka, hogy a 

hektáronkénti 200-250 ezer Ft-os támogatás segít életben tartani az egyébként 

versenyképtelen, korszerűtlen gazdaságokat, mert általános termelői gondolkodássá vált, hogy 

közel nulla eredményű, extenzív termelés mellett a támogatások jelentik a nyereséget és a 

teljes vagy részbeni megélhetést. Ilyen gazdaságokból kerül ki aztán sok gyenge minőségű 

termék (ami letöri a jó minőségű árát), és képez növény-egészségügyileg nagyon aggályos 

gócokat, fertőzési forrásokat. Ezen vállalkozások jelentős zavaró hatással vannak a piacra. 

 

A zöldség-gyümölcs piaci szervezet egyébként a „könnyű piacszabályozásúak” közé tartozik, 

ami azt jelenti, hogy – néhány kivételtől eltekintve – nincsenek sem a termelést szigorúan 

korlátozó elemek (pl. kvóták), sem „durva” és széles hatókörű piaci beavatkozások 

(intervenció), sem pedig közvetlen termelői támogatások. Ennek megfelelően a szabad piaci 

verseny feltételei érvényesülnek, melyben az ár és a minőség jut a legfontosabb szerephez. 

Tehát azok a termelők, akik kiváló minőséget és viszonylag olcsón tudnak előállítani, 

valószínűleg sikeresek lesznek a piaci versenyben, jóllehet nem ez az eredményes működés 

egyetlen feltétele. 

3.3.3. Társadalmi környezet 

A társadalmi környezet tekintetében három fontos tényezőt emelünk ki. Az egyik tényező az a 

minden mezőgazdasági ágazatot egyaránt érintő probléma, hogy a mezőgazdasági társadalom 

elöregedőben van. E tekintetben az egyik fő probléma az, hogy az idős generáció nagy része 

már nem tud rugalmasan alkalmazkodni a megváltozott piaci körülményekhez, korlátozottan 

képes új technológiákat alkalmazni és nagyon sok esetben hiányzik a megfelelő szakmai 

felkészültségük is. Mindezen képességek hiánya azonban magát az életben maradást is 

veszélyezteti.  

 

A másik tényező a munkaerő kvalifikáltsága, amellyel kapcsolatosan az az alapvető gond, 

hogy hiányoznak a jól képzett szakmunkások, akik a nagyobb szaktudást igénylő technológiai 

műveletek elvégzésére is alkalmasak lennének. Márpedig a kertészetben a hatékony termelés 

egyik előfeltétele a precíz munkavégzés és a technológiai fegyelem. Még nagyobb gondot 

jelent, hogy gyakran mennyiségében sem elegendő munkaerő rendelkezésre, ami erőteljes 

felső korlátot szab számos vállalkozásban a különösen munkaigényes kertészeti ágazatok 

termelési méretének. 

 

Harmadik tényező a kereskedelmi etika hiánya, ami jellemző mind a termelői, mind pedig a 

felvásárlói, kereskedői oldalra. Ez alatt azt – a sok esetben megfigyelhető – kölcsönös egymás 

elleni törekvést érthetjük, hogy a vevő és eladó (a kereskedelmi lánc bármely szakaszában) 

egymás rovására igyekszik érdekeit érvényesíteni, illetve jövedelmét növelni, és kizárólag 

rövid távú érdekek mentén képesek gondolkodni a hosszú távú szemlélet helyett. Ez pedig a 

hosszú távon való korrekt és etikus együttműködés ellen hat. 
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3.3.4. Technológiai környezet 

A technológiai környezet tekintetében azt kell mondani, hogy az ágazat egészét nézve jóval a 

fejlett kertgazdasággal rendelkező európai országok szintje alatt vagyunk. Nyugat-Európában 

már régen (1970-es évek) elindult az irányváltás az öntözött, intenzív technológiák irányába. 

Ez a folyamat nálunk csak az elmúlt évtized közepén indult be, így valószínűsíthető, hogy 

versenytársaink jóval előttünk járnak. A termesztés fázisában tapasztalt lemaradásunkat 

azonban sokkal inkább felülmúlják a post harvest, azaz a tárolás és áruvá készítés területén 

meglévő hiányosságaink, színvonalbeli elmaradásunk.  

 

A fentiek alapján összefoglaló jelleggel elmondható, hogy az ágazat egészét tekintve 

technológiai elmaradásunk jelentős, jóllehet már hazánkban is kezdenek kikristályosodni azok 

a vállalkozások, melyek minden előbb említett feltételnek eleget tesznek. 

3.3.5. Természeti környezet 

Magyarország ökológiai adottságai a kertészeti termelés számára megfelelő keretet 

biztosítanak. Nagyon kedvezően alakul a napsütéses órák száma, a hőmérséklet, és talajaink 

minősége is kiválóan alkalmas ezen fajok termesztésére. A csapadék tekintetében nem 

elsősorban annak mennyiségével vannak problémák, hanem sokkal inkább a 

tenyészidőszakon belüli eloszlása, azaz a hosszú nyári aszályos időszakok (mind a talaj, mind 

a légköri aszály) hathatnak nagyon kedvezőtlenül a termelésre. Éppen ezért ma már a 

termésbiztonságnak és bizonyos tekintetben a termésminőségnek is alapja az öntözés.  

 

Az elmúlt 5-10 év időjárásának alakulása is azon hosszú távú előrejelzések irányába mutat, 

mely szerint a szélsőséges időjárási jelenségek felszaporodása várható: növekedni fog az 

aszályos periódusok és a hőségnapok, a téli és tavaszi fagyok, valamint a jégesők 

gyakorisága. A természeti környezet egyértelműen számunkra kedvezőtlen irányba mozdult 

el, mely felveti az öntözés, a fagy- és a jégvédelem kérdését. Megállapítható, hogy az 

ökológiai adottságaikban semmilyen érdemi versenyelőnyünk nincs a versenytársakkal 

szemben. A természeti környezet kedvezőtlen alakulása miatt a korszerű üzemeknek is egyre 

többet kell teljesíteniük, egyre magasabb terméshozamokat kell elérniük vagy nagy értékű 

beruházásokat eszközölniük ugyanazért az eredményért. 

3.3.6. Piaci környezet 

Mindenek előtt abból kell kiindulni, hogy az EU-ban a legtöbb zöldség- és gyümölcsfajból 

túltermelés uralkodik, aminek a következménye az alacsony értékesítési árak. A jövőben csak 

az lehet versenyképes, aki magas fajlagos terméshozamok mellett, alacsony önköltségen, 

minél nagyobb árualap meglétével tudja előállítani a piac által megkívánt minőséget. Fontos 

megjegyezni, hogy közgazdasági értelemben minőség az a terméktulajdonság, melyet a piac 

elismer és megfizet. Mindezen feltételek teljesítése általában a nagyobb üzemméretet, a jó 

tőkeellátottságot és a magas szintű szaktudást feltételezi.  

 

Nagy gondokat jelent Magyarországon az elaprózódott birtokstruktúra. A termelés szerkezetét 

tekintve elmondható, hogy a termelés még ma is többségében egyéni gazdaságokban folyik. A 

gazdaságok közül nem azokkal van a gond, amelyek elértek egy versenyképes üzemméretet, 

viszonylag fejlett technológiával, műszaki-technikai háttérrel és szaktudással rendelkeznek, 

hanem azokkal, akik kis területen (0,5-1,0 ha-on), korszerűtlen technológiával, elegendő 

szakismeret nélkül („ösztönösen”), stratégia hiányában, spontán módon gazdálkodnak. 

Mindezek mellett tovább rontja a helyzetet a leromlott műszaki-technikai színvonal, a 
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termelés elaprózottsága, az együttműködés alacsony szintje, a nem elegendő tárolókapacitás, 

és a piacra jutást segítő szolgáltatói háttér jelenlegi alacsony színvonala. 

 

A belső fogyasztás számottevő növekedése a következő néhány évben nem várható. Az 

exportlehetőségeink számos faj tekintetében potenciálisan jók, de hiányoznak a versenyképes 

méretű árualapok. Ágazati szervezettség hiányában még a hazai nagyáruházláncokat sem 

fogjuk tudni kellőképpen kiszolgálni, fennállhat a veszélye, hogy részben a belső piacainkat is 

elveszítjük. 

 

Egyfajta piaci tisztulás megindult, de még mindig nagyon sok a „piaczavaró termelő” és 

kereskedő. Piaczavaróknak tekinthetők azok, akik alacsony ráfordításokkal termelnek és 

olcsón visznek piacra gyenge minőségű terméket. E termelők jellemzően tőkeszegények, így 

„egymás alá ígérgetve” (az árakat lenyomva) gyorsan akarnak értékesíteni és pénzhez jutni. 

Az olcsó és gyenge minőségű áru letöri a jó minőségű termékek árát is, jelentősen 

megnehezítve ezzel a becsületes munkát végző termelők boldogulását. Legfőbb hatásuk a 

piacra az értékesítési árszínvonal csökkentésében és a korrekt kereskedők árualap-szerzésének 

akadályozásában nyilvánul meg. 

 

A piaczavaró termelőkhöz hasonlóan van számos piaczavaró/piactorzító TÉSZ is, melyekre a 

kínálat koncentrálása, az ágazati szervezettség növelése nem alapozható, mert csak egy szűk 

tulajdonosi csoport fejlesztése és plusz támogatáshoz juttatása a cél. 

 

A hazai zöldség-gyümölcs kereskedelmet még mindig a jelentős mértékű spontaneitás 

jellemzi. A kontrollálatlan információkra épülő spontán termelés és árukínálat viszonylag 

ritkán találkozik fizetőképes kereslettel. A felkínált áru kiegyenlítetlen minősége, a 

kereskedelmi kultúra és szakismeret hiánya, a piac működtetési rendjének hiánya anarchikus, 

átláthatatlan piaci viszonyokat teremt.  

 

Az országban működő élelmiszerláncok, szuper- és hipermarket üzleteiben az utóbbi 

évtizedben erőteljes koncentráció történt. A hálózatokban eladott zöldség-gyümölcs 

mennyisége a hálózatok térnyerésével folyamatosan növekszik és várhatóan hamarosan eléri 

az 50%-ot, így szerepük már a közeljövőben is meghatározó lesz az értékesítés 

szempontjából. 

 

Az előző esetben megfigyelhető koncentrációs folyamatok a feldolgozóiparra és a közvetítő 

kereskedelemre is jellemzőek, és e trend a jövőben valószínűleg tovább folytatódik. Ez 

egyben azt is jelenti, hogy az elaprózott termeléssel (kínálati oldal) szemben a kereslet oldalán 

a koncentráció a jellemző, ami a termelők rendkívül gyenge piaci alkupozícióját eredményezi 

a felvásárlókkal, kereskedőkkel és áruházláncokkal szemben. 

3.3.7. Összegzés, következtetések 

A fenti nehézségek ellenére kijelenthető, hogy a hazai kertészeti termelés fejleszthető. 

Termékeinkre jelentős piaci igény nyilvánul meg mind a belső piac, mind az exportpiacok 

részéről. Nem a piaci igény hiánya miatt nem tudunk termelést bővíteni, hanem az ágazati 

szervezetlenség és a piac heterogenitása (letisztulatlansága) miatt nem rendelkezünk 

versenyképes méretű árualapokkal. Termékeinkre a fizetőképes fogyasztói igény megvan, de 

nem tudjuk azokat hatékonyan a piacra juttatni. Ennek megteremtéséhez a fenti korlátainkat 

és nehézségeket minél hamarabb fel kell számolni. 
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Ellenőrző kérdések: 

 

 Jellemezze a zöldség-gyümölcs termelés mezőgazdaságon belüli termelési 

jelentőségét! 

 Értékelje az ágazat termelési alapjait! 

 Melyek a kertészeti ágazatok alapvető sajátosságai? 

 Jellemezze a zöldségtermelés fejlődésének múltbeli tendenciáit! 

 Jellemezze a gyümölcstermelés fejlődésének múltbeli tendenciáit! 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

 

 Határozza meg a kertészeti ágazat fő gyengeségei és erősségeit! 

 Határozza meg a zöldség-gyümölcs ágazat fejlesztésének legfőbb lehetőségeit és 

korlátait! 

 Határozza meg és értékelje a nyugat-európai konkurenciával szemben fennálló legfőbb 

versenyelőnyeinket és -hátrányainkat. 
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4. A magyar mezőgazdaság teljesítménye makrogazdasági mutatók 

alapján 

4.1. A hazai mezőgazdaság bruttó kibocsátása 

„A mezőgazdaság bruttó kibocsátás volumene az évtized során – elsősorban a szántóföldi 

árunövények hozamától függően – jelentősen ingadozott. Az aszály miatt 2002-2003-ban és 

2007-ben, a rendkívüli csapadékmennyiség miatt pedig 2010-ben esett vissza; 2004-ben és 

2008-ban viszont a bőséges gabonatermés eredményeként kiugróan magas volt a 

mezőgazdaság teljesítménye” (KSH, 2012) (4.1. táblázat). 

 

A Mezőgazdasági Számlarendszer alapján a mezőgazdaság összes kibocsátása 2011-ben 

2 169 milliárd forint volt. A korábbi évekhez viszonyítva ez több mint 20%-os emelkedés 

jelent. A mezőgazdasági kibocsátás belső szerkezetét vizsgálva látható, hogy a növekedés 

legnagyobb mértékben a növénytermesztésnek és kertészetnek köszönhető. A 

növénytermesztés és kertészet bruttó kibocsátása az évek között jelentősen ingadozott, míg 

2010-ben 955 996 millió forinttal növelte a mezőgazdaság kibocsátásának értékét, addig 

2011-re már 1 338 milliárddal, ezzel a növénytermesztés aránya a mezőgazdaság bruttó 

kibocsátásból mintegy 62%-ra nőtt. „A gabonafélék és az ipari növények termelési volumene 

2011-ben 13%-kal, illetve 23%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A megtermelt 

gabonafélék 90%-át együttesen adó búza és kukorica termelési volumene 11%-kal, illetve 

16%-kal nőtt. Az ipari növények közül kiugró a napraforgó termelési volumenének 41%-os 

növekedése, a repcéé nem változott jelentősen (KSH, 2012). 

 

4.1. táblázat: A mezőgazdasági termékek bruttó kibocsátása 

Me.: millió Ft 

Megnevezés 
2007 2008 2009 2010 2011 

M Ft (%) M Ft (%) M Ft (%) M Ft (%) M Ft (%) 

Növénytermesztés és 

kertészet 
979 289 58,3 1 170 905 59,4 901 575 54,9 955 996 56,7 1 338 610 61,7 

Állattenyésztés 568 127 33,8 644 812 32,7 598 999 36,5 599 870 35,6 698 519 32,2 

Mezőgazdasági 

szolgáltatás 
86 358 5,1 110 264 5,6 99 816 6,1 93 554 5,6 95 425 4,4 

Nem mezőgazdasági 

másodlagos 

tevékenység 

47 078 2,8 46 695 2,4 40 542 2,5 35 175 2,1 36 635 1,7 

Mezőgazdasági 

kibocsátás összesen 
1 680 852 100,0 1 972 676 100,0 1 640 932 100,0 1 684 595 100,0 2 169 189 100,0 

 

Forrás: VM, 2012 

 

2011-ben az összes mezőgazdasági kibocsátás 61,7%-át a növénytermesztési és kertészeti 

termékek adják (4.1. ábra). A növénytermesztésen belül a gabonafélék járulnak hozzá ehhez 

a legjobban, összesen 31%-kal. A KSH (2012) adatai szerint ezen belül is a kukorica aránya 

18%, a búza aránya 10% volt 2011-ben. A gabonafélék mellett az ipari növények szerepe a 

kimagasló 11%-kal. Az EU-s csatlakozást követően a gabonafélék és az ipari növények 

aránya növekedett, amely részben a terméshozamok és az árarányok változásának, részben 

pedig a földalapú támogatáshoz kapcsolódó GOFR növénytermelési kötelezettségnek 

köszönhető (Kapronczai, 2011). 
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4.1. ábra: A mezőgazdaság bruttó kibocsátásának megoszlása 2011-ben (2 169 mrd Ft) 

Forrás: VM, 2012 

4.2. Agrárkülkereskedelem 

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitelének értéke 19%-kal, a behozatal 14%-

kal, az egyenleg pedig 29%-kal bővült 2011-ben a 2010-es évhez viszonyítva. A teljes 

nemzetgazdasági exportból a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek részesedése 8,6%, 

amely 4%-os növekedést jelent a 2010-es évhez képest, az importból pedig 5,7%-os amely 

1%-os növekedést jelent. „Az agrárexport értéke a 2004. évi EU csatlakozás óta a 2009-es év 

kivételével rendre meghaladta az előző évi szintet. 2009-ben a válság hatására mind az export, 

mind az import jelentősen elmaradt az egy évvel korábbitól, de a forgalom 2010-ben már újra 

emelkedett, a kivitel értéke 15%-kal, a behozatal értéke 10%-kal magasabb volt a 2009. 

évinél. Az agrárkülkereskedelmi termékforgalom értéke és egyenlege 2011-ben rekord szintet 

ért el, a kivitel 6,9 milliárdra, a behozatal 4,2 milliárd euróra nőtt. Az egyenleg 565 millió 

euróval meghaladta a 2010. évit. 2011-ben 2,7 milliárd euró volt, számottevő mértékben 

hozzájárulva a nemzetgazdaság pozitív külkereskedelmi egyenlegéhez, az aktívum 39%-át 

adva.” (VM, 2012). 
 

Az agrárexport szerkezetét 2011-ben a 4.2. ábra szemlélteti. Az agrárexport árbevételének 

42%-át az alapanyagok kivitele biztosította. Az elsődleges feldolgozású termékek részesedése 

az agrárexportból 20% volt, a magas feldolgozottságú termékeké pedig 38%-ot tett ki. A 

húsfélék, a gabonafélék, az olajos magvak, az állati takarmányok és a zöldség-gyümölcs 

készítmények részesedése az agrárexportból 55% volt. „Az évről évre legnagyobb 

exportárbevételt biztosító gabonafélék a teljes agrárexport értékének ötödét adták 2011-ben 

is. A gabonafélék export volumene ugyan 15%-kal kevesebb volt ebben az évben, a kivitel 

értéke mégis jelentősen emelkedni tudott a magasabb értékesítési ár (+38%) miatt. A 

gabonafélék kivitele 67:23:9:1 arányban oszlott meg a kukorica, a búza, az árpa, valamint az 

egyéb gabonafélék között és az árbevétel részesedése is hasonlóan alakult” (VM, 2012). 
 

A kukorica 40%-os áremelésének következtében az árbevétele jelentősen nőtt, az exportált 

mennyisége 3,8 millió tonna volt. A kukorica 98%-át az EU tagállamokba szállítottuk, így az 
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árbevétel 90%-a is innen származott. A 2010-es évhez képest a búza exportmennyisége 40%-

kal csökkent, de a magasabb ár (+36%) kompenzálta a mennyiségben történt kiesést. Az 

olajos magvak exportértéke 15%-kal nőtt az előző évhez képest. Az olajos magvak 

exportjának felét a repce adta 2011-ben, melynek exportvolumene elmarad a 2010-es évétől, 

de az értékesítési ár 46%-os növekedésének köszönhetően a kivitel értéke 41%-kal 

emelkedett. Bár 2011-ben a napraforgó ára 50%-kal emelkedett az előző évhez képest, ez 

mégsem tudta kompenzálni a termésmennyiség 40%-os visszaesést, így ebben az évben a 

napraforgóexport értéke 10%-kal volt kevesebb. 
 

 

4.2. ábra: A legfontosabb exportcikkek részesedése az agrárexportból 2011-ben 

Forrás: VM, 2012 

 

Az importban a mezőgazdasági alapanyagok aránya 23%-ra esett vissza, ez 2 százalékpontos 

csökkenést jelent a 2010-es évhez képest (4.3. ábra). Az elsődleges feldolgozottságú 

termékek részesedése az agárimportból 28%-ra nőtt, a magas feldolgozottságú termékek 

aránya 49% maradt. A teljes agrárimport 42,5%-át a húsfélék, az állati takarmányok, a 

különböző ehető készítmények, a tojás, a méz, a tejtermékek valamint az állati és növényi 

eredetű zsírok és olajok teszik ki. Az olajos magvak importértéke 2011-ben 12%-kal nőtt a 

megelőző évhez viszonyítva. A repce importja jelentősen nőtt, a napraforgó behozatala nem 

változott.  

 

4.3. ábra: A legfontosabb importcikkek részesedése az agrárimportból 2011-ben 

Forrás: VM, 2012 
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Az agrárkülkereskedelem pozitív egyenlegének 70%-át az alapanyagok biztosították, 22%-át 

pedig a magas feldolgozottságú termékek. „A legfontosabb kereskedelmi partnereink az EU-

tagállamok közül kerültek ki. Nyolc EU tagország (az exportérték csökkenő sorrendjében: 

Németország, Szlovákia, Románia, Olaszország, Ausztria, Lengyelország, Hollandia, 

Csehország) vásárolta meg a külpiacra szánt agrártermékek kétharmadát, és ugyanezen 

országokból érkezett áruk a teljes agrárimport értékének háromnegyedét tették ki” (VM, 

2012). 

4.3. A jelenlegi helyzet, kihívások és kilátások 

A gabonafélék iránti hazai takarmánykereslet visszaesésének legfőbb oka az állattenyésztés 

visszaszorulása, hiszen míg egykor a növénytermesztés és állattenyésztés aránya 50-50% volt, 

addig mára 60-40%-ra változott a növénytermesztés javára. Így egyre inkább az egyéb ipari 

feldolgozás és az export jelenthet értékesítési lehetőséget a szántóföldi növénytermesztés 

számára. A kínálati piac esetén a versenytársaink előnyben vannak, mivel a magyar 

búzaexport-árualapot a homogenitás hánya (túl széles fajtaválasztékra, inputok 

visszafogására, tételek keverésére visszavezethető minőségi eltérések) jellemzi. 
 

„Egyre inkább számolni kell a hagyományos importőreinkhez nagy tételben, tonnánként 

legkevesebb 20-30 euró árelőnnyel érkező, standard minőségű konkurens áruval. Sajnos, a 

magyar búzaexport ma már jellemzően takarmánycélra megy, csak jobb években szállítunk 

javító minőséget a környező országokban. A magas szállítási költségek miatt erős kínálati 

piac esetén Európában és a mediterrán térségben a kukoricával is csak alacsony árak mellett 

lehetünk versenyképesek. Az olajos magvak exportvolumene a hazai feldolgozóipar 

alapanyagigényétől függ, többek között a beharangozott új nyersolaj- (és esetleg 

biodízelgyártó) kapacitások megvalósulásától (Aliczki et al, 2009). 

 

A hazai szántóföldi növénytermesztésre jellemző az elaprózódott termőterület, a szaktudás 

hiánya és az ágazatban dolgozók korösszetétele is kedvezőtlen. Magas azon termelők száma, 

akiknek csak jövedelem kiegészítést jelent a növénytermesztés. Kevés az öntözhető terület, 

így a szélsőséges időjárás az évek közötti jelentős hozamingadozáshoz vezet. Hazánk súlyos 

logisztikai hátrányát a vasúti áruszállítás csökkenő aránya is fokozza.  
 

„A versenyesélyek javításának lehetőségei a magyar élelmiszergazdaságban” című tanulmány 

szerint, a legnagyobb problémának a forrása az, hogy „a szántóföldi növénytermesztők nem 

reagálnak kellő gyorsasággal és ésszerűséggel a piaci történésekre, hírekre. A termelők nem 

követik figyelemmel a piac eseményeit, nincsenek tisztában az aktualitásokkal és jellemzően 

nem az optimális gazdasági döntést hozzák meg egy adott piaci helyzetben.” Problémákat 

okoznak még az ellátási lánc szereplői közötti anomáliák is. Ugyanis a termelő és a 

kiskereskedő között jellemzően nem alakul ki bizalmi kapcsolat és a szerződéses fegyelem 

kritikán aluli. A termelő és a nagykereskedő kapcsolat az előzőhöz képest már 

kiegyensúlyozottabbnak mondható, hiszen itt kialakult beszállítói kapcsolatokról és 

szerződéses fegyelemről lehet beszélni (Aliczki et al., 2009).  
 

„Mivel gabonatermesztésünk export orientált (jelentős többlettermés keletkezik évente) és 

ennek a többletnek a levezetése nagy részben az unión belül történik, ezért az uniós 

elvárásoknak kell megfelelni elsősorban. Természetesen az időjárásnak kitett ágazatok sajátja, 

hogy az évjárati hatások, de akár a szélsőségek is jelentős befolyással bírnak. A felvevőpiac 

megköveteli a kiszámíthatóságot, a stabilitást és a minőséget. Ezért elsődleges cél az évjárati 

hatásokat kizárva azonos mennyiségű és a felhasználási céloknak megfelelő stabil minőségű 

árualap előállítása évről évre. Ki kell használni az ökológiai adottságainkat, fejleszteni kell 

minden téren” (Felföldi et al., 2007). 
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Ellenőrző kérdések: 

 Hogyan alakult a hazai mezőgazdaság bruttó kibocsátása 2007-2011 között? 

 Mutassa be, hogy a növény és növényi eredetű termékek hogyan és milyen mértékben 

járulnak hozzá a hazai mezőgazdaság bruttó kibocsátásához? 

 Mutassa be a legfontosabb exportcikkek részesedését az agrárexportból 2011-ben! 

 Ismertesse a legfontosabb importcikkek részesedését az agrárimportból 2011-ben! 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

 

 Hogyan ítéli meg a hazai növénytermesztés jelenlegi helyzetét? 

 Hogyan változott hazánkban az állattenyésztés és a növénytermesztés aránya az elmúlt 

években és ez a változás hogyan hatott a takarmánykeresletre? 

 Melyek a hazai növénytermesztés legfőbb korlátai? 
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5. A mezőgazdasági ágazatok versenyképessége és fenntarthatósága
1
 

5.1. A versenyképesség értelmezése, tényezői, faktorai és mérőszámai 

A versenyképesség a piaci versenyzésre való képességet jelenti, ami a piaci 

pozíciószerzésben, és tartós helytállásban jelenik meg. Az elért helyzetet alapvetően (1) a 

piaci részesedés mértéke, (2) a jövedelmezőség növelése és (3) az üzleti sikeresség (image) 

relatíve méri, illetve jelzi. A fogalmazásban benne rejlik a versenyképesség értelmezéséhez 

elengedhetetlen három fontos sajátosság, nevezetesen, hogy a versenyképességet nem lehet 

általánosságban értelmezni, rögzíteni kell (meg kell határozni) tehát a versenyképességhez 

kötődően az alábbi tényezőket: (a) a versenyképesség dimenzióját (szintjét); (b) a 

versenyképesség tényezőit és a (c) a versenyképesség mérőszámait. 
 

(a) A versenyképesség dimenziója: könnyen belátható, hogy a különböző piacok (inputok 

piaca, munkaerőpiac, fogyasztási cikkek piaca stb.), azok térbeni helyzete, kiterjedése 

(lokális, regionális, nemzeti, EU-piaca és világpiac stb.) eltérnek egymástól. 
 

(b) A versenyképességi tényező: a versenyképesség tényezői (szaktudás, természeti 

erőforrások stb.) egyedi sajátosságokkal bírnak, de ugyanakkor komplex rendszerként 

működve, egy adott esetben a versenyképességnek más-más sajátosságai lehetnek 

meghatározóak. 
 

(c) A versenyképesség mérőszámai: a mérőszámok annak a függvényében változnak, 

hogy mi a versenyképesség dimenziója pl. régiók országok, vállalatok esetében a 

mérőszámok lehetnek; termelékenységi mutatók. A mérőszám annak is függvénye, hogy 

minek a versenyképességéről van szó, pl. egy adott termék esetében a versenyképesség 

mérőszámai; költség és ár, minőség, idő, flexibilitás. 
 

A vidékgazdaság struktúrájában szereplő állattenyésztési ágazatok versenyképességének 

értelmezése – több kapcsolódó sajátosság miatt is – kettős dimenzióban történhet. Mivel az 

ágazat szerves része a vidék gazdasági struktúrájának, ezért az ágazat versenyképességének 

elemzése csak a vidékgazdaságba ágyazottan történhet. Tehát az adott térség 

versenyképességének tényezői jelentős befolyással vannak az állattenyésztés 

versenyképességére is. Másrészt látni kell azt, hogy az állati terméket előállító vállalkozások, 

termék-előállítási rendszerek, az ellátási láncok adott szakaszának egyik szereplői, és a piacon 

a termelt termékkel jelennek meg. Az érintett vállalatoknak tehát az adott termékek, vagy 

szolgáltatások piacán is versenyezniük kell. Ez a versenyhelyzet azonban nem csak 

vertikálisan, a hierarchia különböző szintjei között – kontinensek, nemzetek, régiók, 

kistérségek, települések – jelenik meg, hanem az adott hierarchia szinten, horizontálisan azaz 

az adott szint területi egységei között is. Mindez tehát azt jelenti, hogy az adott állati eredetű 

termék versenyképességét a kapcsolódó termék-előállítási rendszerbe /ellátási láncba/ 

ágyazottan is elemezni kell. 
 

A globalizáció és ennek hatásaként jelentkező globális verseny által indukált, és térbeli 

hatásokkal bíró folyamatai az alábbiakban összegezhetők: 
 

- Mindegyik piacon erősödik a verseny. Egyre több cég lép ki a globális piacra, ahol 

versenyezni kénytelen a külföldiekkel, hazai piacon, és a saját helyi piacán is. 

- A termelés az országok széles körére kiterjed. A termelés inputjai sok helyről 

beszerezhetők. 

                                                 
1
 A fejezetben csak olyan mélységben és megközelítésben érintjük a kapcsolódó kérdéseket, amelyek más 

tantárgyak ismeretanyagához is kapcsolódóan elősegítik az ok-okozati összefüggések feltárást és könnyebb 

megértését. 
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- Megváltozott a nemzetközi kereskedelem összetétele. A telephelyek külföldön, más-más 

országokban vannak. A telephelyek és az anyacég közötti kereskedelmi kapcsolatok 

jelentős volument képviselhetnek. A vállalatokon belüli árumozgás jelentős hányada 

országok közöttiként van nyilvántartva.  

- Nő a gazdasági folyamatok bonyolultsága. A szabad tőkeáramlás, árukereskedelem – 

technológiai transzfer – tőketranszfer szorosan összefonódik. 

5.2. A fenntarthatóság értelmezése (gazdasági / társadalmi /ökológiai) 

Az Európai Unió a „Vidéki területek Európai Alapokmánya (Chartája)” című 

dokumentumban a vidéki térségek három alapvető funkcióját különíti el: (1) Gazdasági 

funkció: (a) a teljes népesség élelmiszerszükségletének kielégítése a vidéki népesség 

jövedelemszintjét, megélhetését biztosító, a fenntartható fejlődés szellemének megfelelő 

mezőgazdasági termelés folytatása; (b) nyersanyagok biztosítása a megújuló energiákhoz; (c) 

kis- és közepes vállalakozások működési feltételének biztosítása; (d) genetikai források 

megőrzése; (2) Ökológiai funkció: (a) föld, víz levegő körültekintő és fenntartható 

használatán keresztül, az élet természetes alapjainak a megőrzése; (b) az élővilág életterének 

megóvása és biztosítása (biodiverzitás, táj fenntartása); (c) élőhelyek, zöldterületek védelme; 

(3) Társadalmi és kulturális funkció: (a) töltse be a saját társadalmi-kulturális szerepét 

annak ellenére, úgy hogy a korszerű informatikai eszközök és technológiák a városban 

élőkével azonos szinten biztosítva vannak. 
 

A fenntarthatóság végső soron az erőforrásokkal való olyan gazdálkodást jelenti, hogy 

miközben az emberiség kielégítheti gazdasági, társadalmi és esztétikai igényeit, ugyanakkor 

megőrizheti az alapvető ökológiai folyamatokat, a biológiai változatosságot és az életet 

fenntartó rendszereket, valamint a különböző népek és csoportok kulturális integritását is. 
 

PÁLINKÁS (2010) szerint, amikor a fenntartható fejlődésről beszélünk, akkor a fejlődés 

egyre inkább egy olyan egyensúlyi helyzet felé tolódik el, amely fenntartható anélkül, hogy 

teljes mértékben kizsákmányolná a bioszférát, amely az emberiség és minden élőlény 

megélhetésének feltétele és alapja. A megfogalmazásban benne rejlik a fenntarthatóság 

lényege, azaz az egyensúlyi helyzet fenntartásának szükségessége. De hogyan lehet ezt 

tartósan megtenni, amikor a mezőgazdasági termelés is profitérdekelt, a gazdálkodás 

feltételrendszerében bekövetkező változások sok esetben kényszerítőleg hatnak, hogy a 

mezőgazdaságnak sajátos a viszonya a természeti erőforrásokhoz, mely erőforrások döntő 

hányada olyan erőforrás, amely/ek egyben a bioszféra elemei is, és a fenntarthatóságban 

szerepük meghatározó, és lehetne még folytatni a kérdések sorát. A fenntarthatóság tehát az 

előzőekben vázolt erőforrásokkal kapcsolatos okszerű gazdálkodást de nemcsak ezt jelenti 

úgy, hogy a követelményeket kielégítjük. Látni kell azt, hogy a versenyképesség és 

fenntarthatóság tényezői bonyolult kölcsönhatásban állnak egymással, ezért a fenntarthatóság 

a versenyképességgel együttesen kezelendő a mezőgazdasági termelés területén is. 

Ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy a fenntarthatóság biztosítása csak megfelelő 

erőforrás-ellátottság mellett teljesíthető. Gondoljunk csak arra, hogy például a 

tartástechnológiák területén milyen fejlődés következett be az állattenyésztést illetően, hogy 

az innováció egyre nagyobb térhódítása a termelésben alkalmazása milyen követelményeket 

támaszt a humán erőforrással szemben. A fenntarthatóság biztosítása tehát komoly, de nem 

teljesíthetetlen szakmai kihívást jelent a jövőt illetően. 

 

A világszerte felerősödő globalizáció és hazánk Európai Uniós tagsága új kihívást jelent 

hazánk mezőgazdaságának és ezzel összefüggésben jelentős átalakulások kezdődtek el a 

közelmúltban. Az Európai Unió a XX. század végével egy új mezőgazdasági modell 
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kialakítását tűzte ki célul. A vidéken élő emberek problémái és életfeltételeinek javítási 

igénye, az európai vidéki társadalom, jellemzően a mezőgazdasághoz való kapcsolódása és a 

mezőgazdaságnak a vidéki környezetre, a tájra és a természetre gyakorolt hatása együttesen a 

korábbiakban alkalmazott politika felülvizsgálatára késztette az EU irányító testületeit. A 

környezet, a gazdaság és a társadalom céljait egyszerre kell szolgálnia az új politikai 

irányzatnak és hosszú távon is „fenntarthatónak” kell lennie. A vidéki, az agráriumhoz ezer 

szállal kötődő társadalomnak új célokat, feladatokat kell adni, a vidék gazdasági, társadalmi 

és környezeti megőrzését együtt kell kezelni. Ennek különös jelentősége van 

Magyarországon, amelynek természeti, agro-ökológiai adottságai kiválóak, mezőgazdasági 

hagyományai gazdagok, ugyanakkor termelési, földhasználati struktúrája megújításra szorul, 

vidéki térségei pedig jelentős problémákkal küzdenek. 

 

A fenntartható állati és növényi termék termelés egyik döntő alapelve a természeti erőforrások 

hosszú távú védelmének biztosítása. Ez nemcsak a nemzetközi egyezményekből (Agenda 21), 

az Európa Tanács, OECD és WTO tagságunkból, valamint a vonatkozó EU szabályozások 

harmonizációs feladataiból és a környezet, a természet védelméről szóló törvényekből 

származó kötelezettségek, hanem a piaci versenyképesség növelésének egyik fontos 

tényezője. A magyar mezőgazdaság fejlesztésénél komparatív előnyként és piaci tényezőként 

kell figyelembe venni, hogy a termelés, a feldolgozás, a raktározás és az értékesítés során a 

gazdálkodók környezetkímélő eljárásokat alkalmazzanak, így az egész ágazatban 

érvényesüljenek az agrár-környezetvédelem szigorodó nemzetközi előírásai. Ellenkező 

esetben hosszabb távon romlani fog a magyar mezőgazdaság piaci pozíciója. 

 

Ezek a célok az alábbi három fő területre összpontosulnak: 
 

1. a természeti erőforrások védelmére (talaj, felszíni és felszín alatti vízkészletek, 

genetikai erőforrások, és táj),  

2. továbbá a fogyasztásra, illetve felhasználásra kerülő termékek minőségbiztosítására, 

szennyező anyagoktól való mentességére, az élelmiszerbiztonság fokozására, 

3. mindezek mellett mezőgazdaságból élők részére elfogadható jövedelem, alternatív 

jövedelemszerzési és munkalehetőségek biztosítására. 
 

A természeti erőforrások védelme és az élelmiszerbiztonság egymást feltételezve és erősítve 

jelenik meg. Az EU és WTO konform módon támogatható környezetkímélő gazdálkodás új 

lehetőséget ad nemcsak a természeti értékek, a biológiai sokféleség fenntartására, hanem a 

termelési struktúra diverzifikálására (pl. tájgazdálkodás), a rekreációs fejlesztésekre (falusi- és 

ökoturizmus, stb.) is. De azt is meg kell jegyezni, hogy a kedvező agroökológiai adottságú és 

környezeti szempontból kevésbé sérülékeny területeken a belterjes gazdálkodás megvalósítása 

és kiterjesztése az elsődleges nemzetgazdasági cél. Nagyon fontos viszont, hogy ezeken a 

helyeken is erőforrás-takarékos, szakszerű és ellenőrzött termelési technológiákat 

alkalmazzanak és valósítsák meg itt is a környezetkímélő mezgazdaság alapvető céljait. 

 

A mezőgazdaság egyre nagyobb jelentőséggel bíró tevékenység, ezért az ágazatnak fel kell 

vállalnia az ebből adódó társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi kötelezettségeket. Az 

állati és növényi termék előállítás, a környezet- és természetvédelem, valamint a vidék 

szorosan egymásra utalt területek, mindamellett, hogy a vidéki térség a termelés színhelye és 

egyben biológiai és társadalmi élettér is. A mezőgazdaság küldetése összetett, melyet a 

következők szerint fogaltunk össze: „a változó társadalmi és gazdasági környezetben a 

természeti és genetikai értékek fenntartása, fejlesztése mellett az ágazati hagyományok 

megőrzése, valamint az ágazat hármas rendeltetésének való megfelelés, melyek: (1) 

gazdasági, azaz termelési funkció; (2) természeti- és környezeti állapot megóvása és javítása; 
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(3) társadalmi és jóléti funkció, azaz a méltányos megélhetés biztosítása az ágazatban 

dolgozók számára.” 
 

Kijelenthető, hogy a fenntartható állati és növényi termék előállítás legfontosabb kritériuma, 

hogy az minél nagyobb mértékben feleljen meg a funkcióinak és alkalmazkodjon a változó 

gazdasági, társadalmi és természeti környezethez. A fenntarthatóságot a környezetvédelem, a 

természetvédelem és a bővített újratermelés területén szükséges értelmezni. Ennek 

megfelelően az ágazatnak meg kell felelnie a fenntarthatóság követelményeinek, azaz legyen 

jövedelmező és finanszírozható, társadalmilag elfogadott és környezet, illetve erőforrás 

kímélő. Az ágazatnak, különösen a külterjes állattartásnak és a szántóföldi 

növénytermesztésnek a környezet természeti értékeivel gazdálkodnia szükséges és azokat 

óvnia kell, mindamellett, hogy termelő tevékenységet is folytatnia kell. Ezeken túlmenően a 

járuljon hozzá az erőforrások ésszerű hasznosításához. 
 

A gazdasági funkciók között kiemelkedő fontosságú az elsősorban hazai és ezen túlmenően az 

export élelmezési célú árualap biztosítása, melynek biztonságosnak és nyomon-követhetőnek 

kell lenni a termelőtől a fogyasztóig. A mezőgazdasági termékelőállítás elsődleges célja a 

fogyasztó kiváló minőségű és tápláló élelmiszerrel történő ellátása. Az állattenyésztés és 

állattartás fontos szerepet játszik a megfizethető, tápláló, kiváló minőségű és egészséges 

élelmiszer iránti társadalmi igény kielégítésében. 
 

Az ágazat jelentős szerepet tud vállalni a környezettudatos fogyasztói szemlélet 

kialakításában is, mely fontos társadalmi jelentőséggel bír. Bizonyított tény, hogy a 

környezettudatos fogyasztó egyben jobban ügyel a saját és családja egészségére is, mely az 

egészséges táplálkozásban is megmutatkozik. Külön kiemelendő, hogy az állati és növényi 

termék előállítás szinte kizárólag a vidéki térségekben, gyakran leszakadó és halmozottan 

hátrányos helyzetű térségekben valósul meg, ahol sok esetben szinte ez az egyetlen 

munkaalkalom az ott élő lakosságnak. 
 

A hazai mezőgazdasági vállalkozások többsége nem felel meg mindegyik funkciónak, de a 

jövőben növekedni fog azon gazdaságok száma, amelyek a multifunkcionalitás teljes 

kihasználására törekednek a vállalkozás szintjén. A multifunkciós állati és növényi 

termékelőállítás szerint a termelésen túlmenően kiemelt szereppel bír az élelmezésbiztonság, a 

kultúrtáj ápolása, a társadalmi és biológiai élettér megőrzése, az ökológiai és műszaki 

infrastruktúra fenntartása, ökológiai stabilitás, népességmegtartás és munkaerő kiegyenlítés, a 

vendégfogadás és idegenforgalom alapjainak biztosítása valamint az állattenyésztési, 

növénytermesztési, kertészeti agrokultúrális értékek és hagyományok ápolása. 
 

Mindezek alapján ki kell jelenthető, hogy a hazai gazdálkodóknak mindent meg kell tenniük 

annak érdekében, hogy a termelés és szolgáltatás harmonikusan illeszkedjen környezetébe 

Tevékenységeik során ezért a lehető legteljesebb mértékben igyekeznek úgy eljárni, hogy 

ezeket az egész társadalom számára fontos értékeket megőrizzék. 
 

Az állattartó telepek, növénytermelő és kertészeti gazdaságok megtervezésekor, 

kialakításakor és működtetésekor figyelembe kell venni az erőforrások igazságos és hatékony 

felhasználását. Csak azok a területek lehetnek alkalmasak, melyeken hosszútávon fenntartható 

és elfogadható környezeti hatásokkal járó termelés folytatható. Végezetül meg kell említeni, 

hogy az előzőekben bemutatott elvárásoknak hosszabb távon, csak azok gazdaságok tudnak 

megfelelni, ahol biztosítottak a jövedelmező gazdálkodás feltételei. Nemzetközi és hazai 

tapasztalat, hogy a megélhetési gondokkal küszködő gazdaság és népesség napi gazdálkodása 

során a környezeti elvárásokat nem teljesíti, ha az számára korlátozásokkal és esetleg 

gazdasági hátrányokkal jár. 
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5.3. Horizontális és vertikális integráció a mezőgazdasági termelésben 

A versenyképesség tárgyalásánál vázolt összefüggések alapján belátható, hogy a vállalkozás 

és a fogyasztó érdeke közös, abban a vonatkozásban, hogy a szükséglet kielégítés folyamata 

zavartalan legyen. Ennek viszont nemcsak az a feltétele, hogy az ellátási lánc érintettjei között 

fennálló kooperációs vagy integrációs kapcsolatok működjenek problémamentesen, hanem az 

is, hogy a vállalaton belüli munkamegosztás, a koordináció kialakítása, azaz az ellátási lánc is 

zavartalanul működjön. A kooperáció az érintettek közötti együttműködést jelenti valamilyen 

cél elérése érdekében. Az integráció a felek kölcsönös gazdasági érdekein alapuló, olyan 

együttműködés, amelyben az egyik fél, az integrátor piaci és/vagy termelési biztonságot nyújt 

a másik félnek, az integráltnak. Az integrátor különböző termelői és pénzügyi 

szolgáltatásokkal segíti a tevékenységet folytató termelőt, vállalkozót, vagy gazdálkodó 

szervezetet. Az integráció lehet horizontális, azaz egynemű termelőtevékenységet folytató 

integráltak összefogása, és vertikális, azaz egy adott termékpályán az egymásra épülő 

tevékenységet folytatók összefogása, vagy a fentiek kombinációja. Piacgazdasági 

körülmények között az integrációs kapcsolatok is - alapvetően - piaci alapokon működnek, e 

kapcsolati viszonyokat is a pénzügyi szemlélet hatja át. A kapcsolati viszonyok kialakítását 

jogi előírások is szabályozzák. 

 

Az integrációs és kooperációs kapcsolatok alapja az ellátási lánc, illetve termékpálya. A 

termékpálya magában foglalja az alapanyag (input) termeléstől a feldolgozáson és a 

kereskedelmen keresztül az egymásra épülő (ami az egyik terület outputja, az a másiknak 

inputja) területeket, melynek végpontját a végső fogyasztó jelenti. A termékpálya így, egy 

adott termék előállításában résztvevő szervezetek és a közöttük megvalósult technológiai, 

pénzügyi, jogi és szervezeti kapcsolatok összessége. Minden terméknek van termékpályája 

(absztrakció), a termékpálya szereplői azonosíthatók, számuk meghatározható, piaci erejük 

felbecsülhető, a közöttük levő áru- és pénzügyi kapcsolatok kvalifikálhatóak. 

 

Ismert, hogy a technológia és a munkamegosztás fejlődésével, a szakosítás (specializáció) 

eredményeként, törvényszerű jelenség a termékpálya hosszabbodása, azaz a vertikum 

szereplőinek létszámbeli növekedése. Vállalatgazdasági, szervezési, pénzügyi szempontból pl. 

az állati termékpálya olyan rendszernek tekinthető, amelynek minden egyes eleme ki- és 

bemeneti kapcsolattal rendelkezik. Mivel a termékpályán képződött hozzáadott érték, az 

egyes technológiák termelékenysége, és árarányok mellett determinált, a szereplők számára 

nem lehet közömbös, a jövedelemből való részesedés mértéke. Ebből következik, hogy a 

vertikum tagoltsága, szereplőinek száma érdekellentéteket gerjeszt. Az érdekellentétetek 

leginkább az input és output árak, a szállítási és kapcsolódó fizetési határidők, a minőség stb. 

kérdések vonatkozásában jelentkeznek. A termékpálya szakaszai és szereplői számának 

növekedése végső soron az árak növekedését, az árversenyben bizonyos fokú pozíció-vesztést 

eredményezhet. 

 

A termékpálya rövidítése elméletileg azt jelenti, hogy kevesebb, esetleg egyetlen, közös 

érdekeltségi feltételnek feleljen meg valamennyi szereplő. Ennek módja a vertikális 

integráció. Az integrátor lehet bármely termékpálya szereplő, így pl. valamelyik termelő vagy 

forgalmazó is. Az integrátor alapvetően érdekelt a költségek csökkentésében. Ennek 

érdekében igyekszik kiiktatni néhány szereplőt a termékpályáról (általában a kereskedelmi és 

forgalmazó fázisokat) és szigorú minőségi követelményeket támaszt az érintettekkel szemben. 

Az integrátor szervezet rendre a legtőkeerősebb „láncszemből” kerül ki, így általában a 

feldolgozó szférát (húsfeldolgozás, stb.) vagy valamely input (takarmány, műtrágya, 

növényvédőszer, stb.) gyártását és forgalmazását végző szervezetet jelent. 
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A horizontális integráció az azonos, egynemű tevékenységeket végző vállalkozások, 

szervezetek, szervezeti egységek pl. valamilyen üzleti vállalkozásban, együttműködnek és 

egyesülnek. Létrehozható a vállalati keretek újra megvonása nélkül, szerződéses kapcsolat 

útján is. Ilyen, az élelmiszergazdaság korábbi hazai – és jelenleg külföldi – gyakorlatában a 

mezőgazdasági termelők társulása a termeléshez kapcsolódó műszaki fejlesztési vagy 

értékesítési tevékenységre. Ennek célszerű intézményes kerete pl. a szövetkezés (gépkör) 

lehet. A horizontális integráció formái: (1) egynemű termelő/szolgáltató tevékenységek közös 

szervezésére létrejött integráció; (2) csak értékesítés céljából létrejövő termelői 

szerveződések; (3) beszerzés és értékesítés céljából létrejövő termelői szerveződések. 

 

A vertikális integráció főbb sajátossága, hogy olyan gazdaságszervezési tevékenység, mely a 

nyersanyagtól a végtermékig tartó termelési folyamat egynél több egymásra épülő 

tevékenység szakaszát fogja át és áthatja a tőke és/vagy átfogó érdekazonosság. Attól 

függően, hogy az integrátor elől, vagy hátul helyezkedik el előre- vagy hátrairányuló 

vertikális integrációról beszélünk. Az állati termék előállításban leggyakrabban a feldolgozók 

töltik be az integrátori szerepet, de Európában találkozhatunk olyan esetekkel is ahol a 

takarmánygyártó, vagy a genetikai alapot, illetve hízlalási alapanyagot biztosító tenyésztő 

szervezet tölti be ezt a funkciót. Előnye, hogy csökken a forgótőke-szükséglet, nagyobb lesz 

az árbefolyásoló képesség, biztosabb lesz a piacok megtartása és az újak megszerzése, a 

termelés folytonosságán keresztül biztosítva lesz az egységes, jó minőségű és nagy volumenű 

termék előállítása. Mindezek mellett az élelmiszertermelési termékpályákon különös 

fontosságra tett szert a folyamat egészére kiterjedő minőségbiztosítás és nyomon-

követhetőség megvalósításának igénye. 

 

Amint már említettük, a vertikális integráció akkor valósul meg, ha egy vállalkozás (esetleg 

több azonos érdekkörbe tartozó vállalkozás) az értéklánc különböző szintjein elhelyezkedő 

piacokon egyaránt jelen van. Az ilyen szolgáltató, a termelési folyamat különböző szintjeinek 

egy vállalkozáson belüli integrálása miatt képes a jobb árak elérésére  és ebből fakadóan a 

piaci előnyszerzésre. 

 

A jól szervezett vertikális integráció
2
 esetén javul a kis- és nagykereskedőkkel szembeni 

alkupozíció és a termelési és értékesítési biztonság, valamint költségtakarékosabbá válik a 

marketing tevékenység és az információáramlás. A nagy volumenű, koncentrált árukínálattal 

történő megjelenéssel a beintegrált kistermelők egyéni kockázata csökken. Az egységes 

fellépés következtében a vertikumon belüli jövedelemkiegyenlítődésnek nagyobb az esélye, a 

nagyobb hozzáadott érték fázisok magasabb jövedelméből arányosabb a részesedés. 

Részleges vertikális integráció esetében nagyobb az esély a magasabb feldolgozottsági szintű 

vertikumi fázisokba való további behatolásra. A magas tőkeigényű vertikumok fejlesztéséhez 

szükséges tőkeforrásnak közös, koordinált és kedvezőbb feltételekkel történő megszerzése is 

kiemelkedő előny, mindamellett, hogy a kormányzati gazdaságpolitika követelményeinek és 

kedvezményeinek is kedvezőbb elérhetősége. 

 

Egy jól működő vertikális integráció szimbiózis jellegű kapcsolat, mert egyaránt előnyös az 

integrátor és a beintegrált szemszögéből nézve. Klasszikus integráció a baromfihús 

előállításban, amikor az integrátor, aki jellemzően a vágóhíd, integrálja a termelőket. Ez jó az 

integrátornak, mert így adott áron, adott minőségen, adott fizetési feltételekkel és adott 

                                                 
2
 A vertikális integráció akkor nevezhető jól szervezettnek, ha nem találunk a láncolatban ún. szűk 

keresztmetszeteket („bottle neck”), vagyis az egyik láncszem outputjaival nagyságrendileg mindig el tudja látni a 

ráépülő következő láncszemet, ahol ez már inputként jelentkezik. Természetesen a túlzott kapacitások is a 

hatékonyságot csökkentik. 
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ütemezésben biztosítani tudja a számára szükséges alapanyagot és jó a beintegráltnak, mert 

van kiszámíthatósága, értékesítési biztonsága és csökkenthető a saját forgótőke lekötése. Ezt 

az integrátor úgy éri el, hogy integrációs szerződés keretében folyamatos szakatanácsadást 

biztosít, előfinanszírozza a termelést, sok esetben megoldja a hízlalási alapanyag és a 

takarmányellátást és a hízlalás befejezésekor a szállítást és átvételt garantálja. Ezen a területen 

a teljes integráció megvalósulása azt jelentené, hogy a következő vertikális láncszemek 

mindegyike mindenképpen érdek és/vagy tőkeazonosság mentén egy integrációba tartozna: 

(1) termelőeszköz gyártás/forgalmazás + tartástechnológia forgalmazás; (2) 

takarmánytermelés és takarmánygyártás + takarmányozástechnológia forgalmazás; (3) 

nemesítő munka, szülőpárok előállítása; (4) szülőpár tartás; (5) keltetés, napos pipe előállítás; 

(6) előnevelés és hízlalás; (7) elsődleges és másodlagos feldolgozás; (8) szállítmányozás és 

logisztika; (9) kereskedelem. Egy ilyen integrációban minden láncszem ún. cost center és 

egyedül a kereskedelmi tevékenység képezi a profit center-t.  
 

Az integráció kérdéskörét összefoglalva, elmondható, hogy a fokozódó verseny elindítja a 

vállalatok koncentrációját. Ennek eredményeként koncentrálódik a tőke, a szakmai tudás, a 

piaci szerep és a súly. Létrejön a tőkeazonosság, amely egymáshoz rendeli a különböző 

tevékenységeket és ennek eredményeként kialakul a vertikális szerkezet. Részben, vagy 

teljesen megszűnnek az önálló cost és profit centerek érdekei és így a változások 

kölcsönhatásának eredőjeként kialakul egy új és hatékony rendszer. Ekkor a tevékenység 

minden fázisa a végső (késztermék) értékesítésig csak cost centerek halmaza, amit egységes 

keretbe foglal a tőkeazonosság. Megvalósul a magas szintű szakmai és minőségirányítás 

elvárás, a termelő kapacitások összehangolása és azok optimális kihasználása. A vertikumban 

egyetlen profit center létezik, ez a késztermékek értékesítése. Ennek feladata az árbevétel 

maximalizálása, a piaci pozíciók erősítése, a piaci növekedés biztosítása és végül de nem 

utolsó sorban a befolyó pénz „cash” visszajuttatása a termékpálya „cost center” pontjaira. 

5.4. A funkció, az üzemméret és méretgazdaságosság összefüggései
3
 

A többfunkciós / multifunkciós hosszú távon is működőképes, fenntartható mezőgazdálkodás 

alapelvei közé tartozik a csaknem teljes környezeti alkalmazkodás. Feltételezi, hogy a 

termőföldet mindenhol arra és olyan intenzitással használják, amire a legalkalmasabb, illetve 

amit képes károsodás nélkül elviselni. 

 

A módszer olyan rendszereket keres és talál, amelyek minden tényezője a legjobban, 

alkalmazkodik a folyamatosan változó feltételekhez. (Ezek általában az idők során 

kiválogatódott ökológiai szempontokat, a helyi természeti társadalmi, társadalmi és kulturális 

erőforrásokat értékükön kezelő helyi rendszerek.) 

 

A gazdálkodás a térgazdasági, környezeti és társadalmi-, regionális funkciókat egyaránt 

figyelembe veszi. A termelőt és a fogyasztót egymáshoz közelebb hozza, javítva ezáltal a 

termelő és fogyasztó bizalmi viszonyát. 
 

További jellemzője e rendszernek: 
 

- A védelmi, termelési és fogyasztási funkciók harmóniáját megvalósító 

földhasználat, és az ágazati arányok ökológiai harmonizációja; 

- Emberléptékűség a megelőző nyolc fejezet (üzem és táblaméret, védelmi 

szempontok, környezet és tájvédelem, termelési-, technológiai szempontok, 

művelési ág racionalizáció stb.) szakterületein; 

                                                 
3
 SZABÓ GY., 2010. alapján 
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- Sokszínűséget védő, magas minőséget előállító, valamilyen típusú foglalkozást 

biztosító gazdálkodási rendszerek alkalmazása. Körfolyamatok szervezése a 

termelés minden szintjén; 

- Táji, termőhelyi alkalmazkodás, tájba illő biológiai alapok; sokszínűség a 

monokultúra helyett tájakhoz illő agrotechnika a talajműveléstől a betakarításig; 

teljes alkalmazkodás az agroökológiai adottságokhoz; 

- A növényi produkció az állateltartó képesség és az állatlétszám összhangja;  

- A vidék megtartó-képességének erősödését szolgáló, a helyi közösségekre, 

munkaerőre és értékekre épülő gazdálkodási rendszerek használata. 
 

A XX. század utolsó éveiben a szakértők az egyes térségek eltérő adottságai miatt különböző 

típusú mezőgazdasággal számoltak (AGT., 1998. 9. sz.): 
 

- Versenyző, profitorientált mezőgazdaság működjön az átlagosnál kedvezőbb 

területeken. (Számos ok miatt megvalósításához jelenleg csak a természeti 

feltételek adottak.); 

- Különleges termőhelyeken folytatott termelés olyan termőhelyeken, ahol az egyedi 

értékek, a piacokon legkeresettebb termékek előállítása történik. (Borvidékek, 

gyümölcs és zöldségtermelő helyek optimális feltételrendszer mellett ezen a 

területeken is lehet profitorientált a termelés.); 

- Extenzív mezőgazdálkodás alacsony eszközigényű, környezetbarát termelés 

szervezése támogatással. (Ezeken a területeken kellő ösztönzők mellett 

gyógynövények, biotermékek előállítására is gondoltunk.); 

- Foglalkoztatást javító, szociális típusú mezőgazdaság tervezhető azokon a 

területeken, ahol a társadalompolitikai érvek (munkanélküliség csökkenése, 

morális káros hatások) indokolják; 

- Családi szükségletekre termelő, helyi ellátást javító mezőgazdaság olyan 

kistelepüléseken, tanyákon ahol ellátási hiányok is előfordulhatnak. (Ez a szociális 

forma is csak támogatással működtethető.); 

- Visszavonuló mezőgazdaság a leggyengébb területeken. A koncepció szerint 762 

ezer ha erdősítésével és 788 ezer ha gyepként való hasznosításával lehet számolni 

félévszázados távlatban. (A változtatás üteme a támogatás mértékének 

függvénye.); 

- Környezetvédelmi, tájvédelmi funkciót ellátó mezőgazdaságra gondolhatunk 

azokon a területeken, ahol az értékmegőrzés és a védelem fontosabb az 

árutermelésnél. (Ilyenek a természetvédelmi területek, nemzeti parkok, 

talajvédelem, az árvíz elleni védelem területei.) 
 

A vázlatosan bemutatott átalakítást (földhasználati reformot) úgy kell megvalósítani, hogy az 

intenzív gazdálkodás területeitől, a versenyző, a profitorientált gazdálkodástól ne vonjon el 

pénzeszközöket. 
 

A következő szakaszban szakirodalom alapján vázlatosan bemutatjuk a birtokméretek 

meghatározásának szempont- és eszközrendszerét, kapcsolva azt az előzőekben leírtakhoz. 
 

Alaptételként deklarálható, hogy a magyar mezőgazdaság nem csak élelmiszereket és 

nyersanyagokat „termel” kultúrát őriz és munkahelyeket teremt. Ebből következik, hogy „az 

agrárpolitika ma már egyáltalán nem csak termeléspolitika, hanem környezet és vidékpolitika 

is” (ÁNGYÁN J., 2001.). Erre a felismerésre épül a mezőgazdaság európai modellje és a 

magyar Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) is. A nemzeti program uniós 

programhoz való összekapcsolásával szerezhetők források a hazai agrárium, a vidék és a 

természetvédelem számára. 
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Nemzetközi és hazai elképzelések szerint is a környezeti szempontból kiegyensúlyozott 

birtokok működését úgy kell kialakítani és működtetni, hogy a mezőgazdasági ciklusok 

egymásra épüljenek. A termelőtevékenységben a növénytermesztés és állattenyésztés 

harmonikus összhangját kell tervezni és megvalósítani. Ennek kell alárendelni a folyamatsort 

a földhasználattól a termékfeldolgozásig. 
 

A birtoknagyság mérése legegyszerűbb terület nagysággal (saját és kezelt föld együtt), a 

gazdaság kiterjedése (így pl. a múlt század elején így tipizáltak: 5 holdig törpe, 5-100 holdig 

kisbirtok, 100-1000 holdig középbirtok, felette nagybirtok). Található a vonatkozó 

szakirodalomban előzőktől eltérő csoportosítás is: nagyüzem, középüzem, kisüzem, LAUFER 

szerint: törpe üzem, kis parasztüzem, közepes parasztüzem, nagy parasztüzem, nagyüzem, stb. 

Tudjuk azonban, hogy a családi gazdaság minimális mérete sem országosan, sem régiónként 

nem határozható meg egyetlen nagyságban. SZŰCS (2003) szerint az üzemi méret összetett 

kategória. A méret meghatározás egy növény esetében, egy állat tartásakor egyszerű, több 

termékre szakosodottan olyan bonyolult, hogy nem alkalmas valós üzemi méret jellemzésére. 

A hozzáférhető hazai szakirodalomból néhányat emelünk ki a logikailag végigvitt elmélet 

igazolására: 
 

Standard fedezeti hozzájárulás (SFH), angolul (SGM, azaz Standard Gross Margin). Az SFH 

az ágazatok jövedelemtermelő képességét fejezi ki és egységnyi területre vagy egy állatra 

vonatkozik. A bruttó termelési érték
4
 és a közvetlen változó költségek különbsége, 

tartalmazza a támogatásokat is és 3 év átlagadatai alapján kalkulálják. A 

termelőtevékenységek fajlagos SFH értékét a tevékenységek adott üzemben található 

méretével megszorozva, majd a szorzatokat összegezve, a gazdaság összes SFH értékét 

kapjuk. Ez az érték a gazdaságok tartós jövedelemtermelő-kapacitását fejezi ki a 

termelőeszköz ellátottság, a termelési szerkezet és a termőhelyi adottságok függvényében. 

Ennélfogva a gazdaságok ökonómiai méretének a meghatározáshoz is felhasználható. Egy 

gazdaság bizonyos tevékenységei, tevékenységcsoportjai által előállított SFH értékeknek az 

üzemi SFH-ból való részesedési arányával az adott gazdaság termelési iránya 

(tevékenységének profilja) is jellemezhető. Az AKII tesztüzemi rendszerében (FADN, azaz 

Farm Accountancy Data Network
5
) a következő SFH méretkategóriákat vette alapul: 

 

- kis méretű, ha SFH-ja nem haladja meg az 1 millió forintot; 

- közepes méretű, ha SFH-ja nagyobb, mint 1 millió forint, de kisebb, mint 3 millió 

forint; 

- nagy méretű, ha SFH-ja nagyobb, mint 3 millió forint. 
 

Meghatározták, hogy különböző időszakokban az előző értékeket búzatermesztéssel, 

cukorrépa termesztéssel, állattartással milyen volumennel lehetett elérni. Tehát az SFH 

jövedelemtermelő-kapacitást jelent és pénzegységben fejezik ki. 
 

Előzőek szerint többféle besorolás is elképzelhető. Fontos megjegyezni azt, hogy egy 

mezőgazdasági üzem akkor éri el az optimális nagyságot, ha az üzem nyereségkapacitása 

elérte a maximumot. AKII (1999) kutatások szerint 1 millió SFH-t 50 hektáron történő 

búzatermesztéssel, vagy 19 hektáron folytatott cukorrépa-termesztéssel, illetve 8 db tejelő 

tehén tartásával és kb. 50 db sertés hizlalásával lehetett elérni. 

                                                 
4
 Bruttó Termelési Érték (BTÉ): a gazdaság termelő, szolgáltató tevékenységei, valamint az ezekhez kapcsolódó 

kiegészítő jellegű tevékenységek által előállított teljesítmények (értékesítési árbevétel, aktivált saját 

teljesítmények, egyéb bevételek) értéke. 
5
 Az FADN magyar alrendszere 2%-os mintavétellel működik, ami a mintegy 92 000 árutermelő üzemből 1900 

adatszolgáltató gazdaságot jelent. Az alapadatokat melyek jó része számviteli nyilvántartásokból származik a 

rendszerbe önkéntesen bekapcsolódó üzemek szolgáltatják (kb. 5300 adat üzemenként). A feldolgozott 

információk a vállalkozások tevékenységéről, erőforrásairól és gazdálkodásuk eredményességéről tájékoztatnak. 



 100 

Amint utaltunk rá a termelési irány meghatározható az SFH segítségével. E szerint a termelési 

irány egy adott üzem vagy üzemcsoport jellemző tevékenységi köre, mely a 

tevékenységcsoportok SFH-jának részaránya alapján értelmezhető. A termelési irányok a 

következők szerint különülnek el: 
 

- Árunövény-termelés (gabonafélék, repce, napraforgó, cukorrépa, burgonya, stb.): 

árunövények SFH értéke > 
2
/3; 

- Állattenyésztés I. (tömegtakarmány-fogyasztó állatok: tehén, hízómarha, juh, ló stb. 

tartása): tömegtakarmány-fogyasztó állatok SFH értéke > 
2
/3; 

- Állattenyésztés II. (abrakfogyasztó állatok: sertés, baromfi stb. tartása): abrakfogyasztó 

állatok SFH értéke > 
2
/3; 

- Ültetvényes termelés: (szőlő, gyümölcs, komló): ültetvények SFH értéke > 
2
/3; 

- Zöldségtermesztés: a zöldség- és dísznövénytermesztés, valamint faiskola SFH  

értéke > 
2
/3; 

- Vegyes mezőgazdasági termelés: az előző kategóriákba be nem sorolható esetek. 
 

Az Európai méretegység (EUME), a gazdaság összes SFH értékéhez hasonlóan az ökonómiai 

üzemméret kifejezésre használatos jellemző az EU országaiban. Kiszámítása úgy történik, 

hogy az euróban kifejezett SFH értéket 1 200-zal elosztják. Az osztószámot a Bizottság 

központilag határozza meg, értéke az infláció miatt hosszabb időszak alatt változhat. 1 EUME 

tehát egyenlő az üzem összes SFH-jának 1 200 eurójával (1 EUME = 1 200 euró SFH). 

 

5.1. táblázat: Az ökonómiai üzemméret kategóriái 

Gazdasági forma 
Üzemméret 

(1 000 HUF SFH) 
Méretkategória 

Egyéni 

< 2 500 Kicsi 

2 500 – 7 000 Közepes 

7 000 < Nagy 

Társas 

< 25 000 Kicsi 

25 000 – 80 000 Közepes 

80 000 < Nagy 

 

A Standard Fedezeti Hozzájárulásra (SFH) alapozott üzemosztályozási rendszert leváltotta az 

új Standard Termelési Érték (STÉ) alapján számított üzemtipológia. Az STÉ a mezőgazdasági 

termelő tevékenységek egységnyi méretére (1 hektár, 1 állat) meghatározott normatív 

termelési értek. A termelő tevékenységek (ágazatok) fajlagos STÉ értéket a tevékenységek 

adott üzemben tálalható méretével megszorozva, majd a szorzatokat összegezve a gazdaság 

összes STE érteket kapjuk. Ez az értek a gazdaság ökonómiai méretét határozza meg, vagyis a 

STÉ az ágazatok kibocsátását fejezi ki és az SFH-hoz hasonlóan egységnyi területre vagy egy 

állatra vonatkozik. A bruttó termelési érték és a támogatások különbsége, de az egyéb 

jövedelemtermelő tevékenységeket is figyelembe veszi és 5 év átlagadatai alapján kalkulálják. 

 

Az Európai Unióban a 86/377/ECC döntéssel létrehozott üzemtipológia a mezőgazdasági 

üzemek méretének meghatározását és az üzemek tevékenységi irányokba történő besorolását 

jelenti. Tipológiára azért van szükség, hogy az üzemszerkezeti és üzemgazdasági elemzések 

során külön-külön lehessen vizsgálni az egyes üzemkategóriákat, és össze lehessen 

hasonlítani az azonos kategóriába tartozó üzemeket (pl. egy EU tagország kisméretű 

sertéstenyésztő gazdaságait) valamely más kategóriába tartozó gazdaságokkal (AKI, 2012). 
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2009-ig mind az EUROSTAT Gazdaságszerkezeti Összeírásaiban, mind az FADN-ben a 

standard fedezeti hozzájárulás (SFH) alapú tipológiát használták az üzemméret és a 

tevékenységi irány meghatározására. A 2010. és az utána következő évek adatait viszont már 

az új, standard termelési érték
6
 (STÉ) alapú tipológia segítségével dolgozzák fel. Mindkét 

módszerrel régiónként egy adott összeget rendelünk minden ágazathoz (pl. egy hektár 

kukorica SFH értéke 123 278 Ft, STÉ értéke 185 309 Ft). Az üzemek tipizálása során a 

hektárszámokat és az állatlétszámokat összeszorozzuk a hozzájuk tartozó egyenértékkel, majd 

a szorzatokat összeadjuk, így megkapjuk az üzemméretet. A tevékenységi irányt pedig az 

egyes ágazatok SFH, ill. STÉ értékeinek belső arányai határozzák meg (AKI, 2012). 

 

5.2. táblázat: Gazdaságok száma a standard termelési érték 

nagyságkategóriái szerint I. (2010) 

Me.: db 

Standard termelési érték 

nagyságkategóriája 

(euró) 

Gazdasági szervezetek 

Állattartó 

gazdaságok 

Növénytermesztő 

gazdaságok 

Vegyes 

gazdaságok 
Összesen 

< 500 3 1 384 45 1 432 

500 – 999 11 131 15 157 

1000 – 1499 12 116 33 161 

1500 – 1999 4 100 16 120 

2000 – 2999 16 166 48 230 

3000 – 3999 13 126 32 171 

4000 – 7999 29 378 119 526 

8000 – 14 999 24 399 188 611 

15 000 – 24 999 21 323 200 544 

25 000 – 49 999 33 424 340 797 

50 000 – 99 999 50 475 403 928 

100 000 – 249 999 80 397 640 1 117 

250 000 – 499 999 77 141 443 661 

500 000 – 749 999 44 44 230 318 

750 000 – 999 999 15 31 146 192 

1 000 000 – 1 499 999 30 15 204 249 

1 500 000 – 2 999 999 33 4 215 252 

3 000 000 ≤ 20 − 120 140 

Összesen 515 4 654 3 437 8 606 
 

Forrás: KSH, 2012 

                                                 
6
 A termelési értek tartalmazza az értékesítést, üzemi felhasználást, üzemi fogyasztást és a készletek változásából 

származó bevételt mind a főtermek, mind a melléktermékek vonatkozásában, nem tartalmazza az 

állattenyésztésben a szervestrágya értékét, tartalmaz minden termekhez, területhez vagy állatállományhoz 

köthető támogatást. Mind az SFH-nál, mind az STÉ-nel a standard értékek összeállításához használt adatok 12 

hónapos termelési időszakot ölelnek át. Azoknál a termékeknél, ahol a termelési periódus rövidebb, mint 12 

egymást követő hónap (pl. vágósertés) ki kell terjeszteni 12 hónapra. Amikor a termelési időszak 

(állattenyésztésnél es hústermelésnél) hosszabb egy évnél (pl. vágómarha), akkor az SFH es az STE együtthatót 

12 hónap teljesítményére kell figyelembe venni. Az SFH és az STÉ értékek a növénytermelésben egy hektárra 

(gombánál 100 m
2
-re), míg az állattartásban egy eves átlag állatra (baromfiknál 100 db állatra, méhészetnél 1 db 

családra) kell meghatározni (AKI, 2012). 
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5.3. táblázat: Gazdaságok száma a standard termelési érték 

nagyságkategóriái szerint II. (2010) 

Me.: db 

Standard termelési érték 

nagyságkategóriája 

(euró) 

Egyéni gazdaságok 

Állattartó 

gazdaságok 

Növénytermesztő 

gazdaságok 

Vegyes 

gazdaságok 
Összesen 

< 500 24 610 135 277 6 999 166 886 

500 – 999 28 653 51 114 16 123 95 890 

1000 – 1499 20 129 25 295 17 203 62 627 

1500 – 1999 18 869 13 528 18 216 50 613 

2000 – 2999 18 807 12 255 29 945 61 007 

3000 – 3999 5 996 6 755 16 842 29 593 

4000 – 7999 5 365 12 818 27 726 45 909 

8000 – 14 999 1 383 8 511 14 849 24 743 

15 000 – 24 999 355 4 658 7 432 12 445 

25 000 – 49 999 186 3 829 5 706 9 721 

50 000 – 99 999 119 1 860 2 997 4 976 

100 000 – 249 999 94 741 1 618 2 453 

250 000 – 499 999 39 81 291 411 

500 000 – 749 999 8 17 61 86 

750 000 – 999 999 5 4 28 37 

1 000 000 – 1 499 999 9 2 25 36 

1 500 000 – 2 999 999 3 3 4 10 

 3 000 000 ≤ 1 − 2 3 

Összesen 124 631 276 748 166 067 567 446 
 

Forrás: KSH, 2012 

 

Az üzemtipológiai módszer váltásának megfelelően a tesztüzemi rendszer alsó megfigyelési 

küszöbe 2010-től Magyarországon a korábbi 2 európai méretegységről (EUME) 4000 euró 

standard termelési értékre (STE) változott. Mivel az STE alapú tipológiai rendszerben a 

közvetlen támogatások nem szerepelnek, Magyarországon az állattenyésztési ágazatokat 

nagyobb hangsúllyal, a növénytermesztési ágazatokat kisebb hangsúllyal szerepelteti, mint az 

SFH alapú tipológiai rendszer (AKI, 2012). 

 

Az EU-tagországok átlagos üzemi területe-, mérete nagyon különböző, volumenében 15-

szörös eltérés is mutatkozik (KAPRONCZAI, 2003). 2000-ben az EU15 országok átlagos 

üzemmérete 18,7 ha, Görögország: 4,4 ha; Egyesült Királyság: 67,7 ha; Ausztria 17,3 ha; 

Németország: 36,3 ha volt (EUROSTAT). Ez a méret az ottani körülmények hatására alakult 

ki, eddig jól szolgálta a területi foglalkoztatási, jövedelemkülönbségek kompenzálását, a 

támogatások hasznosulását. Érdemes lenne az uniós országok tapasztalatát átvenni a 

következő évtized földbirtok-politikai elgondolások kidolgozásánál, és a soron következő 

konszolidációs folyamatoknál figyelembe venni. 

 

A téma összefoglalásaként leírhatjuk, hogy míg hazánkban a tulajdonosi struktúrát az 

elaprózottság, a jövedelmező gazdálkodásra alkalmatlan területnagyság, (2-3 ha) jellemzi, 

addig a földhasználati rendszer átfogóbb, koncentráltabb képet mutat. 
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Az állattartási célok hosszú időn keresztül fokozatosan változtak és élesen nem is különültek 

el. Az elkülönülés akkor vette kezdetét, amikor az állattartásban a XIX. század elején a 

hangsúly az önellátásról a piaci termelésre tevődött át. Ezt serkentette a tudományos és 

technikai haladás, az életszínvonal növekedése, ill. az egészséges táplálkozásra vonatkozó, 

fokozatosan erősödő törekvés. Az árutermelő állattartás a kialakuló piaci verseny 

következtében gyorsütemű fejlesztést indukált különösen a legfontosabb termelési tényezők, a 

biológiai kapacitások, a takarmányok és a tartásmódok tekintetében (TÓTH, 1998.). 

 

A kisüzemi állattartás sok vonatkozásban kiküszöbölheti a nagyüzemi állattartás hátrányait. A 

kisebb állatlétszám mellett kedvezőbbek a feltételek az időszakosan rendelkezésre álló 

olcsóbb takarmányok etetésére. Kisebb a tárolási és tartósítási költség. A kisebb 

állománynagyság következtében kisebb a járványveszély is. Az állatok egyedi igénye is 

jobban kielégíthető a kisebb gazdaságokban, e mellett a szervestrágya elhelyezése sem jelent 

akkora gondot. Bizonyos régiókban előnyt jelent, hogy nyáron lehetőség van a legeltetésre, 

sok esetben ún. szórvány legelőkön pl. töltésoldal stb. Ez utóbbi nemcsak a természetszerűbb 

tartás hangsúlyozásakor fontos, hanem az állat élettartamára is kedvezőbb befolyással van. A 

kisebb üzemmérettel rendelkező gazdaságok általános költségei is gyakran alacsonyabbak, 

mivel az adminisztrációs tevékenység lényegesen egyszerűbb. A koncentrációnövekedés 

következtében járulékos beruházásokra is szükség van (öltöző, mosdó, pihenőhelyiség, 

elkülönítő, szociális épület stb.) 

 

Kisgazdaságokban hátrányként jelentkezik, hogy bizonyos korszerű és drága berendezéseket a 

gazdálkodónak ugyanúgy meg kell vásárolnia, mint a nagygazdaságoknak és ezek pl. egy 

tehénre vetített értékei jóval magasabbak (ilyenek pl. berendezés például a fejőgép, hűtő és 

traktor, stb.). Ezen felül az alacsony koncentráció következtében a berendezések 

kihasználtsága nem megfelelő. A kistermelés sajátos szerkezete össztársadalmi érdek 

szempontjából sok vonatkozásban előnyös. Kisebb és arányosabb eloszlású a környezeti 

terhelés, a természeti erőforrások megújítása jobban megvalósítható. A családi gazdálkodás 

decentralizált településformákat eredményez. Mindezek mellett a vidék hagyományőrzésében 

és a foglalkoztatásban is fontos szerepet játszik. A családi gazdálkodás során is a cél 

változatlan, azaz a fejlesztések folyamán olyan biológiai-műszaki-ökonómiai egyensúlyra kell 

törekedni, amikor az állomány kellően nagy genetikai képességű, a környezeti feltételekről 

tudnak gondoskodni és a termelés során a költségek megtérülnek (HORN, 1995). 

5.5. A mezőgazdasági ágazatok vállalkozási szintű versenyképessége 

A vállalat hosszú távon való fennmaradásának elengedhetetlen feltétele, hogy outputjait a 

piacon úgy tudja realizálni, hogy az outputok, és inputok értékaránya – az ár-érték arány – 

kedvező legyen, azaz az outputok értéke haladja meg a termelésben felhasznált inputok 

értékét. A mérés, minősítés, megfelelő mutatószámokkal történhet. E mutatószámok a 

menedzsment számára fontos információval rendelkeznek, és ezeket a menedzsment nap, 

mint nap felhasználja, mivel különböző döntéseket kell hoznia, hogy javítsa az adott vállalat 

helyzetét, ha szükséges, új stratégiát tudjon kidolgozni stb. Nem nélkülözhetőek az olyan 

fogalmak, mint (1) a hatékonyság; (2) a termelékenység; (3) a versenyképesség és a 

kapcsolódó mutatószámok értelmezése. 

 

(1) Hatékonyság: a hatékonyság nem egyéb, mint a vállalat működésének „hatásfoka” vagy 

más megfogalmazásban az eredmények és ráfordítások lehetséges kombinációjának 

hányadosa. A definíció alapján a hatékonyság számszerűsítése az alábbi összefüggések 

alapján történhet. 
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A hatékonyság leginkább elterjedt értelmezésmódja szerint az eredmény és a ráfordítás 

viszonyát értjük alatta. Ennek megfelelően értelmezzük, hogy egységnyi ráfordítással mennyi 

eredményt tudunk realizálni, illetve egységnyi eredmény eléréséhez mennyi ráfordítás 

szükséges. Ilyen konkrét egyenes mutatók lehetnek pl. egységnyi testtömeg-gyarapodás 

eléréséhez szükséges takarmány mennyisége/költsége, vagy egységnyi mennyiségű tej 

előállításának élőmunka felhasználása/költsége. A fordított mutatók lehetnek pl. egységnyi 

takarmány mennyiségével/költségével elérhető testtömeg-gyarapodás, vagy egységnyi 

élőmunka felhasználásával/költségével elérhető tejtermelés. Ezek alapján látható, hogy 

számos mutatót képezhetünk úgy, hogy vagy naturális, vagy pénzértékben fejezzük ki az 

eredményt, illetve ráfordítást. 
 

A tisztánlátás érdekében a hatékonyság témakörén belül értelmezni kell a gazdaságosság és 

jövedelmezőség fogalmakat is. A gazdaságosság relatív fogalom. Önmagában nem 

értelmezhető. Ha csak azt ismerjük, hogy a termék önköltsége 1000 Ft/db, 65 Ft/liter,  

40 EFt/t, stb. ezen értékeket önmagukban nem tudjuk minősíteni, nem tudjuk eldönteni, hogy 

ez jó, vagy rossz, magas vagy alacsony? Ezek a kérdések csak akkor válaszolhatók meg, ha az 

önköltséget/egységköltséget viszonyítani tudjuk valamihez, pl. az értékesítési árhoz, vagy a 

versenytárs ugyanazon termékének önköltségéhez/egységköltségéhez. A jövedelmezőség 

abszolút kategória, olyan arányszám, amelynek számlálójában a jövedelem vagy árbevétel, 

nevezőjében pedig ráfordítás vagy eredmény típusú kategória szerepel. 
 

(2) Termelékenység: ismert, hogy a termék illetve szolgáltatások előállításának színtere a 

termelés, azaz, egy adott termelési/értéktermelő folyamat. A termelési folyamatban történik a 

felhasznált inputok transzformációja outputokká. A hatékonyság alapvetően ezen a szinten 

határozódik meg, de nem fejeződik be, mivel a vállalati stratégia által meghatározottan ugyan, 

de a vállalaton belüli funkcionális területek között fennálló kölcsönhatások miatt, a termék 

vagy szolgáltatás termelékenysége változhat, kedvezőbben is alakulhat a piacon alkalmazott 

és a vállalat funkcionális stratégiái finanszírozási és marketing stratégiák miatt. 
 

A termelékenységnek van egy tágabb és egy szűkebb értelmezése. A termelékenység 

legáltalánosabb értelmezése esetén, annak számszerűsítése az alábbi összefüggés alapján 

történhet: 

 

mennyiségeInputok 

mennyiségeOutputok 
  ységTermeléken   

 

A szűkebb értelemben vett termelékenységi mutató a szakmai gyakorlatban általában az 

élőmunka termelékenységét jelenti. Ennek megfelelően: 
 

) fő év, (munkanap, mennyisége Inputok

Ft) db, (kg, mennyisége Outputok
ységTermeléken 

 
 

A termelékenységi mutatók a fenti összefüggések alapján többfélék lehetnek, számításuknál a 

számláló és nevező tartalma is több tételt (ráfordítást) foglalhat magában. 
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költség    Töke  költség  Általános ség AnyagköltMunkabér 

árbevétel Nettó
ységTermeléken




 
 

Hogy a nevező mit tartalmaz, azt az elemzés célja, időtávja stb. alapvetően meghatározza. 

Hosszabb időtáv esetén például az egytényezős termelékenységi mutatók helyett, szakmai 

szempontból helyesebb a többtényezős termelékenységi mutatók használata. A többtényezős 

termelékenységi mutatókat széles körben használjuk, makro és vállalati szinten egyaránt. 

Vállalati szinten gyakran használt termelékenységi mutató az élőmunka egységre, pl. az egy 

fő átlagos statisztikai létszámra jutó hozzáadott érték. A hozzáadott érték tehát az a vállalat 

által előállított új érték, amivel a vállalat hozzájárul a Bruttó Hazai Termékhez (GDP). 
 

A (3) versenyképesség csak arra ad választ, hogy a vállalat mennyire eredményes azon 

versenytársakkal szemben, amelyek ugyanazt a terméket, vagy szolgáltatást kínálják a piacon. 

A vállalat működésének eredményessége attól függ tehát, hogy a termelése során felhasznált 

inputokat a versenytársakhoz viszonyítva jobb vagy rosszabb hatékonysággal és 

termelékenységgel tudja realizálni, azaz, hogy versenyképes-e vagy nem. A versenyképesség 

tehát a hatékonyságon és termelékenységen túlmenően, a vállalaton kívüli tényezőkhöz (piaci 

helyzet, ökológiai tényezők figyelembevétele, versenytársak stb.) való alkalmazkodás 

képességét is jelenti. E tényezőkhöz való eredményes alkalmazkodást pedig nem más, mint a 

vállalat stratégiája szolgálhatja. 
 

A versenyképesség biztosítása csak az adott piacon, azon pozíció megtartásával tartható fenn, 

amelyben a vállalat versenyelőnnyel rendelkezik, vagy ezt a potenciális versenyelőnyt 

megvalósítja. Versenyelőnyhöz akkor juthat egy vállalat, ha megkülönböztethető 

kompetenciákkal rendelkezik. A megkülönböztethető kompetenciákat több tényező határozza 

meg. E tényezők közé sorolhatók (a) munkaerő és kompetenciái; (b) menedzsment szakmai 

felkészültsége; (c) technológiai ismeretek megléte; (d) kapacitások jó területi elhelyezkedése, 

illetve elhelyezése; (e) szükséges erőforrások zavartalan rendelkezésre állása stb. 
 

A megkülönböztethető kompetenciák által determinált versenyelőny birtoklása biztosítja a 

versenyképességet. E versenyképesség legáltalánosabb mérőszámai: (1) költség és 

árviszonyok; (2) minőség; (3) idő; (4) flexibilitás. 
 

(1) Költség és ár: egy vállalat versenyképességének egyik legfontosabb tényezője a termék 

vagy szolgáltatás önköltségének (egységköltségének) alakulása. Ismert, hogy az önköltség az 

árképzés kiinduló alapja. Tartósan a piaci ár nem lehet kisebb, mint az önköltség. Ha a 

vállalat költségelőnnyel bír, akkor tud árat csökkenteni. Az alkalmazott árstratégiák olyan ár 

kialakítására irányulnak, amelyik a vevőt/fogyasztót a termék/szolgáltatás megvásárlására 

ösztönzi. Azok a piaci szereplők/versenytársak, akiknek a költsége alacsonyabb a 

versenytársakénál, nagyobb profitot képesek realizálni
7
. 

                                                 
7
 Áh = ÁKvmin: Termelési küszöbárat fejezi ki, ami azt a hozamárat jelenti, amely megfelel az átlagos változó 

költség minimumának. Ez az összefüggés kifejezi a rövidtávon még elfogadható minimális termelési méretet. 

Termelési küszöb: adott költség és árviszony (hozamár) mellett meghatározza a vállalkozás számára azt a 

legkisebb gazdálkodási méretet (kibocsátást) ami mellett a működő gazdasági rendszer rövidtávon folytathatja a 

gazdasági tevékenységét. Termelési küszöbár: adott költségek mellett, adott méteren (hozamszinten) el kell érnie 

a termékeiért a piacon ahhoz, hogy az árbevétel pontosan fedezze a termeléssel kapcsolatos változó költséget és 

rövidtávon még folytatni tudja a termelést. Áh = ÁKömin: kifejezi a nyereség küszöbárat, ami azt a hozamárat 

jelenti, amely megfelel az átlagos összes költség minimumának, azaz a legkisebb önköltségnek. Termelési 

küszöb: adott költség és árviszony (hozamár) Mellett meghatározza a vállalkozás számára azt a legkisebb 

gazdálkodási méretet (kibocsátást) ami mellett a működő gazdasági rendszer rövidtávon folytathatja a gazdasági 

tevékenységét. Termelési küszöbár: az, az ár, amely adott gazdálkodási méret és költségek mellett, pontosan 

fedezi a termékegységre jutó összes költséget. Továbbá igaz az, hogy a nyereség küszöbár azt a hozamárat is 

jelenti, amely megfelel az átlagos összes költség minimumának, tehát a legkisebb önköltségnek. 
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A versenyképesség szempontjából tehát a költségek és a vállalat alkalmazott árstratégia illetve 

árpolitika a meghatározó. A stratégiai árpolitika az árszint hosszú távú meghatározását jelenti. 

Befolyásoló tényezői: (a) a termelési költségek, (b) a kereslet, és a (c) versenytársak 

árszínvonala. 

 

Az ár, amellyel kapcsolatos főbb eszközök az: (1) eladási feltételek; (2) katalógus ár; (3) 

részletfizetés; (4) hitelezés; (5) bevezető árak; (6) engedmények; (7) szállítási és fizetési 

feltételek. Az ár az értékesítés során realizálja a termelési értéket, az egyetlen eleme a 

marketing-mixnek, amelyik jövedelmet tartalmaz. 

 

Árplafon, az a maximális ár, amit alapvetően a keresleti oldal szab meg - a vevő még hajlandó 

megfizetni, míg az árpadló az a minimális ár, amit a kínálati oldal, azaz a termelő költségei 

határoznak meg, és ez alatti áron nem áll szándékában termékeit előállítani, értékesíteni. 

Bázisa hosszú távon az átlagos összköltség, rövidtávon az átlagos változó költség, a termelő 

korlátozott kapacitása esetén a lehetőségi költség, míg a vevők szerinti árdiszkrimináció 

megléte esetén a határ, vagy marginális költség.  

 

A vállalkozások a következő árpolitikát (stratégiát) valósíthatják meg: 
 

 Behatoló árpolitika: az ár a kezdeti időszakban alacsony, ekkor veszteségesek egy 

meghatározott volumenig de a növekvő termék kibocsátással együtt járó 

költségcsökkenés egy idő után nyereséget eredményez. Gyors behatoló árpolitika: 

amikor a piac nem stabil, bármikor megjelenhet új versenytárs, cél a termék gyors 

megismertetése. Magas promóció társul. Lassú behatoló árpolitika: stabil piacon, ahol 

nem várható új versenytárs megjelenése, alacsony promóció. 

 Lefölöző árpolitika: a termék ára magasról indul, majd a termelési méret 

növekedésével együtt járó költségcsökkenéssel egyidejűleg csökkentik árukat. Ebben 

az esetben nagyon rövid vesztesség után viszonylag kis mennyiség kibocsátásnál már 

jövedelmet érnek el. Gyors lefölöző árpolitika: a vállalkozás helyzete adott termék 

vonatkozásában nem stabil a piacon, a kezdeti magas árhoz magas eladásösztönzés, 

promóció társul - minél előbb minél nagyobb haszon. Lassú lefölöző árpolitika: magas 

ár mellett alacsony promóció, ekkor hosszabb időre tervezi a vállalkozás jelenlétét a 

piacon. 

 Árcsökkentéses versengő árpolitika: az előzőkön alapul - két azonos terméket előállító 

vállalkozás közül az egyik versenytárs elkezdi árát csökkenteni, amire válaszként a 

másik cég is kénytelen árait csökkenteni, hogy termékét eladja. Mivel nem azonos 

költségszinten termelnek, a második váll. hosszú távon nem vállalható veszteséges 

gazdálkodásra kényszerül. Így az adott termékkel kiszorul a piacról, a másik pozíciója 

megerősödik.  
 

(2) Minőség: a minőség objektíve és szubjektíve is mérhető kategória, számos dimenziója 

ismeretes. Mint versenyelőny, ill. tényező rendkívül fontos szereppel bír. 

 

A minőség valamely termék vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak és jellemzőinek 

összessége, amelyek alkalmassá teszik kifejezett vagy elvárt igények kielégítésére. A minőség 

igen komplex fogalom, melyet a szabvány azzal fejez ki, hogy az előző megfogalmazást 6 

fontos megjegyzéssel egészíti ki. A minőség fogalmát nem helyes önmagában használni 

összehasonlító értelemben a kiválóság fokának kifejezésére, sem mennyiségi értelemben, sem 

műszaki értékelések esetében. Ezeknek a jelentéseknek a kifejezésére minősítő jelzőt kell 

alkalmazni. Például a következő szakkifejezések használhatók: (1) relatív minőség, amikor az 

egységeket viszonyításos alapon a kiválóság foka szerint vagy összehasonlító értelemben 
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rangsorolják (nem tévesztendő össze a fokozattal); (2) a minőségszint mennyiségi értelemben 

(ahogy ez az átvételi mintavételnél használatos) és minőségmérőszám, pontos műszaki 

értékelések esetén. A kielégítő minőség elérése kiterjed a minőséghurok (marketing és 

piackutatás, tervezés/gyártmányfejlesztés, anyagbeszerzés, folyamattervezés és –fejlesztés, 

gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, csomagolás és tárolás, értékesítés és elosztás, felszerelés és 

üzemeltetés, műszaki szolgáltatás és karbantartás, hulladékelhelyezés) mint egész minden 

szakaszára. Ezeknek a különböző szakaszoknak a minőséghez való hozzájárulását néha külön-

külön is meghatározzák a kihangsúlyozás érdekében: pl. az igények meghatározásából adódó 

minőség, a termék tervezéséből adódó minőség, a megfelelőségből adódó minőség, a termék 

egész élettartama alatti kiszolgálásából adódó minőség. A „követelményeknek való 

megfelelőség kiterjed: (1) a műszaki minőségre (specifikáció, szabvány); (2) a költségekre 

(ár, használat, szerviz); (3) a szállítási feltételekre (idő, hely, mennyiség); (4) a vevő, a gyártás 

és a környezet biztonságára; (5) a viselkedésre (gyorsaság, udvariasság); (6) a vevőszolgálatra 

(a reklamációk kezelése, tanácsadás), így mindezek együtt jelentik a teljeskörű minőséget. 

(http://www.piaci-magatartas.hu/index.php/minoseg.html). 

 

A minőség fogalmát az ISO 9000:2000 szabvány így fogalmaz meg: „A minőség annak 

mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket” (1) Annak 

mértéke: azt jelenti, hogy a minőséget mérni lehet, milyenségét számszerűen vagy 

ítéletalkotással meg lehet meghatározni. A mérés eredményeként el lehet fogadni, vagy 

osztályba lehet sorolni. (2) Saját jellemzők: a minőségi jellemzők (méretek, íz, zamat, 

teljesítmény, stb.) annak a tulajdona, jellegzetessége, amiről szó van. Olyan paraméterek, 

amelyek a kész terméken, vagy annak elfogyasztása (használata) során nem érzékelhetők nem 

minőségjegyek. Ilyen a termékhez kapcsolódó ár. Az ár nem minőségi jellemző, hanem a 

minőség piaci értéke. (3) A jellemzők egy csoportja: a minősítő (vevő) nem minden minőségi 

jellemzőt vesz számba, vagy legalábbis nem egyforma súllyal kezel. Esetenként a minőségi 

jellemzők egyes csoportjai közömbösek a vevő számára (pl.: a trópusokon a gépkocsi 

klímaberendezés fűtési teljesítménye), másokat pedig fokozottan figyelembe részesít (a hűtési 

teljesítmény). (4) Követelmények: kik és milyen követelményeket támasztanak a termékkel 

szemben? A termékek előállításának célja, azok értékesítése, ezáltal a vevői igények 

kielégítése. Elsődleges követelmény mindenkor, hogy a terméknek legyen használati értéke, 

amely alkalmassá teszi valamely szükséglet kielégítésére (pl.: a cipő védi a lábat, a televízió 

közvetíti a képet és a hangot, stb.). Amennyiben a piacon több előállító (szállító) jelenik meg, 

a vevő válogat a felkínált termékek között, saját ízlésének és elvárásainak megfelelően. 

Ilyenkor a hasznosság mellett olyan szempontok is érvényesülnek, mint a divatosság, 

megbízhatóság, egyszerű kezelhetőség, szervizellátottság, és nem utolsósorban a termék ára. 

Azt is tudomásul kell vennünk, hogy a termék fogyasztóin kívül mások is támasztanak 

követelményeket a termékkel szemben, többnyire ezek olyanok, amit a vevő nem is vizsgál. 

Ezeket a követelményeket jogszabályok írják elő, így ezt a termék előállítójának kell 

teljesítenie ahhoz, hogy terméke egyáltalán forgalomba hozható legyen, azaz felkínálhassa 

fogyasztásra a vevőnek (http://mmfk.nyf.hu/min/alap/11.htm). 

 

(3) Idő: az idő, mint a versenyképesség egyik fontos dimenziója, szerepe nem vitatható. Az 

időtényezőnek fontos szerepe van a vállalatok versenyképességében is. Természetesen ennek 

a tényezőnek a fontosságát rövid, közép és hosszú távon is értelmezni kell. Az a vállalkozás, 

amely rövidebb idő alatt képes ugyanazon termékkel vagy szolgáltatással szükségletet 

kielégíteni, előnyt élvez más vállalatokkal szemben, de a szükséges készletek adott helyen és 

adott időben történő elvárt rendelkezésre állása is hatással van a gazdálkodás 

eredményességére, melynek különösen a készletgazdálkodásban van kiemelt szerepe. 
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(4) Flexibilitás: a flexibilitás azt jelenti, hogy a vállalat mennyire képes termékeit, 

szolgáltatásait egyéniesített formában a vevő rendelkezésére bocsátani. Ismert, hogy a kereslet 

mondhatni soha nem egyenletes, alakulását sok előre nem, vagy nehezen prognosztizálható 

tényező befolyásolja. Azok a vállalkozások, amelyek képesek a váratlanul megnövő 

keresletek kielégítésére, versenyelőnyt bírnak. 
 

Mivel a termelési folyamat a termék és szolgáltatás előállításának színtere, belátható, hogy a 

vállalkozás termelékenysége illetve versenyképessége alapvetően ezen a szinten határozódik 

meg, de nem fejeződik be, mivel a vállalkozás különböző funkcionális stratégiái ezt 

módosíthatják. A különböző funkcionális részstratégiák pl. finanszírozási és marketing 

stratégiák, azok gyakorlati megvalósulása jelöli ki azt a mozgásteret, amelyben, a 

vállalkozásban zajló folyamatok koordinációja megvalósul. 
 

Egy adott termék versenyképességének megítélése csak a szűkebb és tágabb környezetbe 

ágyazottan történhet. A termék eljuttatása a fogyasztóhoz az ellátási láncon keresztül valósul 

meg. A termékpálya az egymásra épülő vállalkozások közötti tevékenységek vertikális 

összekapcsolása a szükséglet-kielégítése érdekében. Egyik fontos sajátossága a termék és 

szolgáltatás által kielégítendő szükséglet-kielégítési folyamatnak az, hogy a termék, 

különböző értékesítési csatornákon keresztül (nagykereskedelem, kiskereskedelem) jut el a 

fogyasztóhoz. A vállalkozás működése szempontjából fontos kérdésként kezelendő, hogy a 

menedzsment az ellátási lánc mely szakaszait (milyen tevékenységeket) von be vállalati 

keretek közé, mely tevékenységek folytatására rendezkedik be. A vállalkozáson belüli 

tevékenységek kapcsolatát szűken értelmezve értékláncnak nevezzük. 

 

EGY ADOTT ÉRTÉKLÁNC /TERMÉKPÁLYA/

AZ ÁLLATI TERMÉK ELŐÁLLÍTÁS  VÁLLALATI SZINTŰ

VERSENYKÉPESSÉGÉRE HATÓ TÉNYEZŐK
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5.1. ábra: Egy adott termék versenyképességére ható tényezők és kölcsönhatásaik 

Forrás: PUPOS, 2010. 
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Az ellátási lánc, mint rendszer szereplői valamennyien érdekeltek és érintettek a képződött 

hozzáadott érték (makro és vállalati szintű) jövedelem alakításában, és a képződött jövedelem 

megoszlásának alakulásában. A rendszerszemléleti megközelítés és értelmezés esetén, azt is 

látnunk kell, hogy a fogyasztói igényeket a rendszer egyes szereplői közvetítik egymásnak, 

egymás felé. 

5.5.1. Az állattenyésztési ágazatok üzemgazdasági sajátosságai 

Hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy a mezőgazdasági termelés sajátosságai – objektív 

voltuk miatt – sok esetben módosítják, vagy adott esetben felülírják az alapvető ökonómiai 

összefüggéseket. A sajátosságok figyelembe vétele a stratégiai célok megfogalmazásánál, a 

stratégiai változatok kiválasztásánál sem hagyhatók figyelmen kívül, mivel jelentős kockázati 

tényezőként kezelendők. A kapcsolódó döntéseket tehát a legtöbb esetben a bizonytalan vagy 

kockázatos döntéshozatali eljárások keretei között meghozni. A termelés fontosabb 

sajátosságai: 
 

- a termőföld nem csak a munka tárgya, de a munka eszköze is, minősége, térbeni 

elhelyezkedése stb. alapvetően meghatározza a ráfordítás-hozam viszonyok alakulását; 

- a termelés élő szervezetekkel történik, ezért a termelési folyamat hosszának 

befolyásolására csak korlátozott lehetőségek adódnak (pl. fajta megválasztása); 

- a termelési folyamat és munkafolyamat elválhat egymástól; 

- az élő szervezetek okozzák az idényszerűséget (pl. éven ill. napon belüli 

idényszerűség, a fejés időpontja stb.; 

- az éghajlati viszonyok, adottságok kedvezőtlen hatásainak kiküszöbölésére nem, csak 

mérséklésére – okszerű talajhasználat, öntözés, tápanyag visszapótlás stb. – van 

lehetőség; 

- a munkaerőnek, mint erőforrásnak kiemelt szerepe van; 

- a termeléshez több, a környezetre veszélyes káros anyag kibocsátás köthető (pl. 

állattenyésztésben a hígtrágya kezelése stb. 
 

DOBOS (1980) szerint a vállalaton belül „Az állattenyésztési ágazat az árutermék 

előállítására szervezett olyan egység, amelynek meghatározott struktúrája, szervezete és 

kimutatható önálló jövedelme van. Ebből következik, hogy rendelkeznie kell a célkeresés, a 

módosítás és az önszabályozás képességével. Az állattenyésztés árutermék előállítás 

rendszere, a mezőgazdasági vállalat keretében működve az árutermék-előállítás teljes 

termékpályájának része, mint annak alrendszere.” A neves szakember fenti definíciója 

napjainkban is helytálló. Az a megközelítési mód, és szemlélet, amelyet a definíció közvetít, 

sugall, rendkívül fontos a kapcsolódó kérdések tárgyalásánál is. Napjaink nómenklatúrájában, 

az ellátási lánc vállalati keretek közé tartozó szakaszait értékláncnak nevezzük. 

 

Ágazati változatok az azonos termékek előállításának különböző módjai. (A termékelőállítás 

technológiai változatai pl. tömegtakarmányra vagy abraktakarmányra alapozott hízlalás, 

különböző tartástechnológiák stb.) Belátható, hogy az ágazati változatoknak fontos szerepük 

van az ágazat jövedelmének alakulásában, mivel a technológiák a szükséges inputok 

vonatkozásában eltérnek egymástól. Ebből következik, hogy az egyes változatok 

Ráfordítás/Hozam viszonyai, költsége, végső soron jövedelme is eltér egymástól. Az 

optimális, az adott vállalati feltételeknek leginkább megfelelő változat megválasztása fontos 

vezetési feladat. Az egyes ágazati változatok kialakításánál a hozamra és az árbevételre 

hatással bíró tényezők kell, hogy központi szerepet kapjanak. Ennek megfelelően: (1) a fajta 

megválasztása; (2) a technológiai színvonal, benne a termelés intenzitása; (3) az értékesítési 

relációk, mint árat befolyásoló tényezők stb. fontos szereppel bírnak. 
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5.5.1.1. Állattenyésztési ágazatok erőforrásai 

Különböző nézetekkel lehet találkozni arra vonatkozóan, hogy mely termelési tényezőket 

soroljuk az erőforrásokhoz. Az erőforrásokhoz általában – a klasszikus felosztást követve – az 

emberi, épület és gépi erőforrásokat, a készleteket és a vásárolt anyagokat soroljuk. Ismert, 

hogy az erőforrások teljesítőképességgel, azaz kapacitással rendelkeznek. 

 

A termelési tényezőket, másképp erőforrásokat, a termelésben betöltött szerepük szerint az 

alábbi öt csoportba soroljuk: (1) természeti tényezők; (2) munka-munkaerő; (3) tőkejavak; (4) 

információ; (5) a vállalkozói képesség. A fentieket gyakran kiegészítik az un. szervezeti 

forma és struktúra adta képességekkel, lehetőségekkel. Ez utóbbihoz olyan tényezők 

tartoznak, mint a tudás, az információ, immateriális javak (pl. márka, piaci pozíció), a 

döntéshozatali folyamat és a koordinációs rendszer. Különösen ez utóbbi másolható nehezen, 

így az tartós kompetitív előny forrása lehet. 
 

A természeti tényezők közé soroljuk az éghajlati és domborzati viszonyokat, a talajadottságot 

stb. A munka és munkaerő az ember fizikai és szellemi képességeit takarja, amelyek 

hasznosításával munkát vállal és munkát végez. A tőkejavak a gazdálkodáshoz felhasznált 

eszközök (pl. épületek, gépek, pénz stb.) összességét jelenti. Az információ szerepe az, hogy 

valamivel kapcsolatban a fennálló bizonytalanságot szüntesse meg. A vállalkozói képesség a 

gazdaság vezetésében, a gazdálkodás során végzett munkában jelenik meg, és elsődleges 

szerepe, hogy a többi (az előző négy) termelési tényező kombinálásával valósítsa meg a 

termelést, vagyis magát a gazdálkodást. 

 

Az épület, mint termelő tér és a gépek, berendezések, mint termelő-berendezések kapacitása 

fogalmán ezen erőforrások maximális teljesítőképességét értjük, mely teljesítőképesség ezen 

erőforrások állagának aránytalan romlása nélkül, az adott technológia és az elvárható 

termelésszervezés mellett érhető el. A termelési kapacitást az egy év alatt elérhető output 

mennyiségével vagy az erőforrás éves szintű teljesítőképességével mérjük. 

 

Az emberi erőforrás a vállalatnál alkalmazott munkavállalóknak a munkavégzéshez szükséges 

képességeik, szakismeretük és a munkamegosztásban elfoglalt helyük szerint strukturált 

összessége (CHIKÁN, 1997). A munkaerő, mint erőforrás kapacitása az a munkaidő 

(névleges időtartam) amelyet a munkavállaló munkahelyén, munkavégzés céljából eltölt. A 

kapacitást a munkarend szerinti kötelező munkaidővel mérjük. 

 

Fontos kérdés, hogy hogyan lehet értelmezni a teljesítőképességet a készletek, vagy a vásárolt 

anyagok, mint erőforrások esetében? Ezen erőforrások is rendelkeznek kapacitással? Ha igen, 

akkor ez a kapacitás vajon hogyan értelmezhető? A válasz az kell, hogy legyen, bár átvitt 

értelemben igen, ezen erőforrásoknak is van „kapacitása”, mert például a készletek állandó 

jelenléte nélkül a zavartalan termelés nem biztosított, a vásárolt alapanyagok amelyekből 

késztermék készül pl. egy takarmánykeverő üzem esetében, vagy a késztermékkészletek 

meghatározott hányada pl. a tömegtakarmányok szükséges készletszintje az újra-termésig, 

elengedhetetlen feltétele a zavartalan, folyamatos termelés vitelének. Ezen erőforrások a 

munkaerő kivételével egyszeri ráfordítások és állományértékük az állattenyésztési ágazatok 

tőkeigényének meghatározó hányadát teszik ki. Térbeli elhelyezésük nem lehet tetszőleges, 

üzemeltetésük költségei között jelentős nagyságrendet tesz ki az értékcsökkenési leírás, mint 

állandó költség. A készletek, mint erőforrások kapacitásának fogalmán a forgótőke 

készletekben megjelenő állomány-értékének azon hatása értelmezhető, amely a termelési 

folyamatok sajátosságainak és a kapcsolódó menedzsment döntéseinek kölcsönhatásának 

eredőjeként, a folyamatos termelés zavartalan lebonyolítását biztosítja. 
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Ha a termelési folyamat hatásait leképezzük a vállalati szinten értelmezett működési ciklusra, 

akkor a működési ciklus valamennyi eleme megjelenik. Belátható, hogy a folyamatos 

termelés elengedhetetlen feltétele, hogy az egyes szakaszok találkozásánál (szakadási pontok) 

készletek képződjenek, továbbá az, hogy a vállalkozás kereskedelmi hitelezési politikájától 

függően a fizetési határidő hossza, a követelésállomány is állandó eleme lesz a működési 

ciklusnak. A termelési folyamat sajátosságai, a menedzsment kapcsolódó döntései miatt a 

körforgás egyes elemei más-más formában jelennek meg, illetve öltenek testet, például. a 

befejezetlen termelés nem minden termelési folyamat (például szolgáltatás előállítása esetén) 

működési ciklusában jelenik meg, készpénzes értékesítés esetén a követelés állománnyal sem 

kell számolni. A forgóeszközök vagyonmérlegben szereplő tételei között vannak olyan 

elemek is, amelyek a forgóeszközök körforgásában nem jelennek meg, például az 

értékpapírok, készletre adott előlegek, alapítókkal szembeni követelések, egyéb követelések 

stb. Ezek az elemek tehát „csak” számviteli kategóriák, és nem elemei a körforgásnak, de 

szerepeltetésük a vagyon mérlegben természetesen indokolt. A folyamatos termelés vitelének 

elengedhetetlen feltétele, hogy a körforgásban megjelenő forgóeszközök – pénz, készletek, 

követelések – a termelési folyamat sajátosságai, a kapcsolódó gazdasági döntések által 

meghatározottan, egymás mellett egyidejűleg kell, hogy létezzenek, azaz állandó jelleggel 

lekötve legyenek. Hogy a bennük állandó jelleggel lekötött pénz értékösszege mekkora, az 

nagymértékben függ, a termelési folyamat sajátosságaitól, a kapcsolódó döntésektől, például 

fizetési határidők, készletgazdálkodás színvonala, fizetési módok stb. A körforgás 

folyamatában állandóan jelen lévő forgótőke elemek az alábbiak: (1) Készletek: (a) 

alapanyag (a biztonsági, vagy törzskészlet állománya), (b) félkész termék (a termelési 

folyamat sajátosságaitól függően), (c) befejezetlen termelés (a termelési folyamat 

sajátosságaitól függően), (d) késztermék (a termelési folyamat és a menedzsment döntésétől 

függően); (2) Követelések: az értékesítés üteme és a fizetési határidőnek megfelelően az 

átlagos havi záró követelésállomány; (3) Pénz: (a biztonsági pénzkészlet, például egy havi bér 

és a közterhek). 

 

A vázolt összefüggések alapján megállapítható, hogy a forgótőke a forgóeszközök 

körforgásának folyamatában, egy adott időszakra vonatkozóan, a folyamatos termelés 

biztosítása érdekében, a termelési folyamat(ok) és a termelés szervezésének sajátosságai által 

meghatározottan, állandóan megjelenő vagy jelen lévő forgóeszköz-féleségek tőkeként 

funkcionáló állományértéke. 

 

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a forgótőke kifejezésben a „forgó” jelző csak arra utal, 

hogy a forgóeszközök e hányada tőkeként funkcionál, tehát állandó jelleggel le van kötve, és 

független a termelés idényszerűségétől. A definícióból egyértelműen következik, hogy csak 

saját tőkével vagy hosszú lejáratú forrásokkal finanszírozható, mivel felszabadítása a 

folyamatos termelés vitelét veszélyeztetné. A bennük lekötött tőke felszabadítása csak úgy 

lehetséges, ha például a biztonsági készletszintet csökkentjük, rövidebb fizetési határidőt 

adunk stb. 

 

A folyamatos termelés azzal is együtt jár, hogy a folyamatban költségek keletkeznek. Ezek a 

költségek azonban első megjelenési formájukat tekintve szintén forgóeszközök. Költséggé 

akkor válnak, amikor a termelés során felhasználjuk azokat, eredeti megjelenési formájukat 

elvesztik, és értékük átmegy az új termék értékébe. Tehát a költségek de csak a közvetlen 

költségek, vagyonná transzformálódnak. A közvetett költségek – mivel készletekre 

közvetlenül nem terhelhetők – mint befektetett forgóeszközök jelennek meg, úgymond rejtve 

maradnak. Mindezek ismeretében definiálhatók a következő fogalmak: (1) az idényszerűen 

jelentkező forgóeszközök azok, amelyek a forgótőkén felül jelentkeznek, állományértékét a 
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forgóbefektetés számszerűsíti; (2) forgóbefektetés az idényszerűen jelentkező forgóeszközök 

azon állományértéke, amely a folyamatos termelés indításától a megtérülésig (árbevétel 

realizálásáig) felmerül. A definíciókból következik, hogy az árbevétel pénzügyi realizálásáig 

a folyamatos termelés befektetett forgóeszközeit meg kell előlegezni, és állományértékük a 

késztermék elkészüléséig folyamatosan nő. A realizált árbevételen keresztül térülnek meg, 

ekkor jutunk pénzhez, amit az újabb termelési folyamatba fektetünk, és termelési költségként 

számolunk el. Árbevétel hiánya esetén finanszírozásuk rövid lejáratú forrásokkal történhet.  
 

A vázolt összefüggések alapján vegyünk alapul egy tejtermelő tehenészettel foglalkozó 

vállalakozást. A vállalkozás forgótőkéjének elemei az 5.2. ábra alapján nyomon követhetők, a 

tartalmi összefüggéseket az 5.1. táblázatban foglaltuk össze. 
 

Befejezetlen termelés 

(mezei leltár)

(7)

Pénz’

(5)

ÁLLATTENYÉSZTÉS

Állattenyésztés, mint termék 

előállító rendszer
Takarmányvonzat/Növényter

mesztés+vásárolt 

takarmány+egyéb anyagok/

PénzTenyészállat

(1)

Termelés

Késztermék

(Saját termelésű

takarmány készlet)(8)

Anyagok (vásárolt 

biztonsági takarmány 
készlet) (6)

Késztermék (8)

Követelés

(4)
Megtérülés az 

állatokon keresztül
Hús

Tej

Tenyész áll.(3)

Forgóeszközök

Tárgyi eszközök

Tenyészállatok (1+3)

Anyagok (6)

Készletek

Befektetett eszközök

Nov. hízó és egyéb állatok (2)

Állatok
Befejezetlen termelés (7)

Pénzeszközök (5)

Követelések (4)

Értékpapírok

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Aktív id. elhatárolások

Késztermékek (8)

Növ. hízó és 

egyéb állatok (2)

Befejezetlen termelés 

(mezei leltár)

(7)

Pénz’

(5)

ÁLLATTENYÉSZTÉS

Állattenyésztés, mint termék 

előállító rendszer
Takarmányvonzat/Növényter

mesztés+vásárolt 

takarmány+egyéb anyagok/

PénzTenyészállat

(1)

Termelés

Késztermék

(Saját termelésű

takarmány készlet)(8)

Anyagok (vásárolt 

biztonsági takarmány 
készlet) (6)

Késztermék (8)

Követelés

(4)
Megtérülés az 

állatokon keresztül
Hús

Tej

Tenyész áll.(3)

Forgóeszközök

Tárgyi eszközök

Tenyészállatok (1+3)

Anyagok (6)

Készletek

Befektetett eszközök

Nov. hízó és egyéb állatok (2)

Állatok
Befejezetlen termelés (7)

Pénzeszközök (5)

Követelések (4)

Értékpapírok

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Aktív id. elhatárolások

Késztermékek (8)

Növ. hízó és 

egyéb állatok (2)

ÁLLATTENYÉSZTÉS

Állattenyésztés, mint termék 

előállító rendszer
Takarmányvonzat/Növényter

mesztés+vásárolt 

takarmány+egyéb anyagok/

PénzTenyészállat

(1)

Termelés

Késztermék

(Saját termelésű

takarmány készlet)(8)

Anyagok (vásárolt 

biztonsági takarmány 
készlet) (6)

Késztermék (8)

Követelés

(4)
Megtérülés az 

állatokon keresztül
Hús

Tej

Tenyész áll.(3)

Forgóeszközök

Tárgyi eszközök

Tenyészállatok (1+3)

Anyagok (6)

Készletek

Befektetett eszközök

Nov. hízó és egyéb állatok (2)

Állatok
Befejezetlen termelés (7)

Pénzeszközök (5)

Követelések (4)

Értékpapírok

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Aktív id. elhatárolások

Késztermékek (8)

Forgóeszközök

Tárgyi eszközök

Tenyészállatok (1+3)

Anyagok (6)

Készletek

Befektetett eszközök

Nov. hízó és egyéb állatok (2)

Állatok
Befejezetlen termelés (7)

Pénzeszközök (5)

Követelések (4)

Értékpapírok

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Aktív id. elhatárolások

Késztermékek (8)

Növ. hízó és 

egyéb állatok (2)

 
5.2. ábra: A tehenészet forgótőke igényének elemei 

Forrás: PUPOS, 2010. 
 

A vállalkozási tevékenységet alapul véve belátható, hogy a forgóeszközök állományának az a 

szükséges szintje, amely a folyamatos termelés érdekében rendelkezésre kell, hogy álljon, a 

december 31-i állapotnak felel meg. A készleteken belül a vásárolt készleteket az anyagok 

azon csoportja képviseli, amelyeknek a szintje nem mehet a biztonsági készletszint alá. A 

mezei leltár szintén nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az állatállomány következő évi 

tömegtakarmány szükségletét biztosítsuk, pl. szilázs. A saját termelésű tömegtakarmányok év 

végi készlete az újratermésig kell, hogy fedezze az állatállomány igényét. Ez a készletszint 

tehát az év folyamán fokozatosan csökken, a felhasználás intenzitásának megfelelően átmegy 

a tej vagy az állatok értékébe. Az állatok készletcsoporton belül, a termelésben való szerepük 

alapján kettő csoportot kell elkülöníteni. Az első csoportba azok a növendék tenyészállatok 

sorolhatók, amelyek a tenyészállat utánpótlást szolgálják. Ha tehát, a tehénlétszámot saját 
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szaporulatból tartani akarjuk, akkor – a tenyésztési és szaporulati mutatóknak megfelelően – 

egy adott létszámot kell biztosítani. Könnyen belátható, hogy ha ezt a létszámot csökkentjük, 

akkor a termelés fenntartása kerül veszélybe, mivel a szükséges utánpótlás, saját szaporulatból 

nem biztosítható. A második csoportba azok az értékesítésre váró növendék hízóállatok 

tartoznak, amelyek úgymond még nem készültek el, nem érték el az értékesítési végsúlyt. Ha 

kereslet lenne irántuk, eladhatók lennének, nem veszélyeztetnék a folyamatos termelést. Az 

egy más kérdés, hogy a jövedelem alakulása szempontjából milyen súllyal érdemes 

értékesíteni. Mivel a tej értékesítése folyamatos, és a vevő csak meghatározott időtartamon 

belül utalja át a vállalat számára a tej ellenértékét, ebből az következik, hogy az év minden 

egyes napján a vállalatnak a fizetési kondícióktól függően valamekkora követelésállománya 

van. A biztonsági pénzkészlet értelmezése nem jelenthet problémát. Ha a vállalkozást fenn 

akarjuk tartani, akkor az évek viszonylatában december 31-én a folyamatos termelés 

biztosítása érdekében a tartósan lekötöttnek minősülő forgóeszközök állományértékét – mint 

forgótőkét - fenn kell tartani. A pénzügyi stabilitás biztosítása szempontjából ehhez lejárat 

nélküli vagy hosszú lejáratú forrásokat kell rendelni. Fontosnak tartjuk megemlíteni azt is, 

hogy a kapcsolódó likviditási mutatószámok számszerűsítésénél a forgóeszközök 

állományértékét, a tőkeként funkcionáló értékekkel korrigálni (csökkenteni) szükséges, mivel 

ezek a termelésben betöltött szerepük miatt nem képezhetik a rövid lejáratú kötelezettségek 

fedezetét. 

5.1. táblázat: A forgótőke elemei és azok tartalma 

egy tejtermelő tehenészeti vállalat esetében 
 

Forgóeszközök Forgótőke 
Megnevezés 

Készletek Készletek 

- Anyagok 

- Biztonsági takarmány 

készlet 
- Vásárolt tejelő táp 

- Egyéb anyagok - Gyógyszer készlet 

- Befejezetlen 

termelés 
- Mezei leltár 

- A következő évi szántóföldi tömeg- és 

abraktakarmányok vetésállománya, 

talajmunkák stb. 

- Növendék, hízó 

és egyéb állatok 
- Növendék tenyészállatok 

- Azok a növendék tenyészállatok, amelyek 

a tenyészállat utánpótlást szolgálják 

- Késztermékek 
- Saját termelésű 

takarmányok 

- Szálas tömegtakarmányok és lédús 

takarmányok január l-től újratermésig (pl. 

szilázs, réti széna, lucerna széna stb.) 

Követelések 

Követelések 

- Értékesített tej nettó 

árbevételének adott 

hányada 

- A vásárló fizetési határidejétől függően, a 

ki nem egyenlített tej ellenértéke, ennek 

átlagos állományértéke 

Pénzeszközök 
Pénzeszközök 

- Biztonsági pénzkészlet 
- A menedzsment döntésétől függően (pl. 

egy havi bér és közterhe) 
 

Forrás: PUPOS, 2010. 

 

Az elmondottak alapján kijelenthető, hogy az állattenyésztési ágazatoknak általában nagy a 

tőkeigénye, illetve tőke-lekötése, relatíve alacsony az eszközhatékonysága és a tőkearányos 

jövedelmezősége. A termőföldet a takarmányszükségletén keresztül igényli, egyes állatfajok 

hasznosítják a feltétlen takarmánytermelő területeket és a növénytermesztés melléktermékeit. 
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Az előzőekben tárgyalt elméleti összefüggés alapján látható, hogy a termelési költségek döntő 

hányada végső soron az idényszerűen jelentkező forgóeszközök gazdasági vetületei. E 

gazdasági vetületek konkrét megjelenési formái közül súlyuk miatt az alábbiakat kell 

megemlíteni: 

 

- a költségek azon része, amely készletekben manifesztálódik, és a körforgástól 

függetlenül tőkeként funkcionál; 

- az idényszerűen jelentkező forgóeszközök, mint költségek közül az alábbiak: 

o átmenetileg készletekben manifesztálódnak, de árutermék formájában elhagyják a 

gazdaságot és pénz formájában jelennek meg; 

o készletekben manifesztálódnak, és árutermék formájában elhagyják a gazdaságot, 

de egy részük pénz formájában nem, hanem követelés formájában jelenik meg; 

o azon idényszerűen jelentkező forgóeszközök, mint termelési költségek, amelyek a 

készletekbe nem épülhetnek be (közvetett általános költségek) és az árbevételben 

térülnek meg jövedelmező gazdálkodás esetén. 

5.5.1.2. Állattenyésztési ágazatok költségei 

A továbbiakban csak azokat a költségtételeket emeljük ki, amelyek a költségek döntő 

hányadát teszik ki. A folyamatos termelés költségei között jelentős az egyes költségtételek és 

az állandó költségek aránya. 
 

Az ágazat költségnemeiben és a költségek struktúrájában egyaránt, az állatfajtól, állati 

terméktől (hasznosítási iránytól), és az ágazati változatoktól függően megjelennek a 

költségekben jelentkező sajátosságok. Jellemzően a legnagyobb súllyal a takarmányköltség 

szerepel a költségnemek között. A költségek csökkentése, az ezt lehetővé tevő megoldások 

(pl. új takarmányozási technológiai megoldások keresése) tehát fontos kérdésként kezelendő. 

Hangsúlyozni szükséges, hogy a takarmányköltség jelentős hányada rövidtávon állandó 

költségnek tekinthető, mivel az állat életfenntartó szükségletét fedezi. A takarmányszükséglet 

ezen felüli része fordítódik a nevelésre, ill. a termék (pl. tej, tojás, hús stb.) előállítására. Ezek 

elkülönítése nem minden esetben könnyű, illetve kivitelezhető feladat. Az életfenntartó 

szükséglet alaptakarmánnyal, a termékek táplálóanyag  igényét egyedi takarmányadaggal 

elégítjük ki. 
 

A tartásmóddal, a tartástechnológiával összefüggő költségtételek is a meghatározó 

költségek kategóriájába tartoznak, valamennyi erőforrásra, illetve az inputokra, azok 

volumenére és ezáltal a kapcsolódó költségekre egyaránt hatással vannak. Ahogy erre már 

utaltunk is, az állattenyésztési ágazat egyes erőforrásainak elhelyezése, a kialakított 

teleprendszer szintén jelentős költségekre ható tényező annak műszaki felszereltsége (pl. 

gépesítettség, automatizálás stb.). 
 

A mindennapi állati termékelőállításhoz kötődve megjelennek olyan az egyéb költségtételek 

kategóriájába sorolható költségek, amelyek közvetlenül nem szolgálják a termékelőállítást, 

ilyenek pl. a környezetvédelemhez, vagyonvédelemhez és az állatjóléthez, 

állategészségügyhöz kapcsolódó költségek, de az állati hullák kezelésével és 

megsemmisítésével kapcsolatban is jelentős költségek terhelik a gazdálkodókat. 
 

Hangsúlyozottan említjük meg, hogy az operatív döntéseknél a költségek struktúrájában a 

legnagyobb súllyal szereplő tételekre kell fókuszálni. 
 

A folyamatos működéshez szükséges forgóbefektetés alakulása szempontjából kiemelten kell 

megemlíteni egyes állattartási ágazatok sajátosságait a megtérülés szempontjából. E 
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szempontból megkülönböztetünk ún. (1) nyílt ciklusú és (2) zárt ciklusú termelési 

folyamatokat. A nyílt ciklusú termelési folyamatok azok, amelyek esetében a folyamatos 

termelés során a ráfordítások és az output, illetve a költség és árbevétel egyidejűleg 

jelentkezik. Ilyen ágazat pl. a tejtermelés. Vannak olyan állattartási ágazatok, amelyek zárt 

ciklusúak, de a vállalati szinten, a finanszírozás szempontjából nyílttá tehetők, ha pl. havi 

rendszerességgel árbevételt produkálnak. Ilyen ágazat lehet pl. a sertéshízlalás vagy a 

brojlerhízlalás, természetesen adott ágazati méret, illetve rotáció szám esetén. A zárt ciklusú 

termelési folyamatok – értelemszerűen – azok, ahol a költségek felmerülése és az árbevétel 

időben elválik egymástól. Tipikusan zárt ciklusú termelési folyamatok az állattenyésztésen 

belül a polikultúrás tógazdasági haltermelés. 

 

Az egyéb hatások, sajátosságok között lehet megemlíteni a szerves trágya, illetve a hígtrágya 

kezelésének problémáit, a kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat és annak költségeit és a 

saját tulajdonú földterület mellett folytatott állattartás problémáit, de az élelmiszerbiztonság 

kapcsolódó kérdéseinek, hatásainak kezelése (pl. BSE, H1N1; H5N1 stb.) is ide tartozik. 

5.6. A növénytermesztési ágazatok vállalkozási szintű versenyképessége 

A versenyképességi elméletek (kereskedelem elméleti, közgazdaságtani, stratégiai 

menedzsment és marketing megközelítések) összehasonlítása alapján két közös vonás 

azonosítható: versenyképességi előnyre lehet szert tenni: (1) alacsonyköltségek, vagy (2) a 

vásárlók szemében megkülönböztetettnek minősülő termék előállításával. Az alacsony költség 

és a termékdifferenciálás az esetek zömében kompetitív előny forrása lehet. (Az 

általánosítástól azonban tartózkodni kell, hiszen épp a mezőgazdaság az a terület, ahol az 

ilyen következtetések viszonylag gyakran cáfolhatók.) A fent említett két tényező (alacsony 

költség és differenciált termék) közül igazán csak az alacsony termelési költség ragadható 

meg az agrárgazdaság szintjén, hiszen a termékdifferenciálást alapvetően vállalati tényezők 

határozzák meg. Az agrárgazdasági versenyképesség költség/ár szempontú megközelítése 

mellett szól az a tény is, hogy a mezőgazdaságban annyira elterjedt a különböző import- vagy 

árszabályozó intézkedésekkel kiegészített kormányzati politikák alkalmazása, hogy az 

jelentősen gátolja a versenyképesség érvényre jutását a nemzetközi kereskedelemben, vagy 

másképpen megfogalmazva: nagyon is fontos – épp költség/ár szinten megragadható – eleme 

a versenyképességnek. 

 

Az agrárgazdasági versenyképesség mérésére általában alkalmazott mutatók eredményei 

között vannak ugyan eltérések, mégis levonható az, az általános következtetés, hogy a 

növénytermelés Magyarországon versenyképesebb, mint az állattenyésztés. A 

versenyképességi elemzések ugyanakkor három nagyon fontos tényezőre is felhívják a 

figyelmet: (a) a mezőgazdasági tevékenység jövedelmezősége meglehetősen változatos képet 

mutat; (b) a jelenlegi versenyképesség részben az erőforrások kimerítésével magyarázható; és 

(c) a mezőgazdasági tevékenység relatíve magas munkaerőigénye. E tényezőket szem előtt 

tartva a CAP belsőpiaci szabályozásának átvételéből adódó számos versenyképességi 

következmény egyszerű logikai úton is belátható. 

 

A versenyképesség fenntartására három lehetőség kínálkozik: az ár-versenyképességet 

meghatározó tényezők (tényezőárak) „kordában” tartása, illetve a termékdifferenciálás és 

piac-szegmentáció. Szabad munkaerő- és tőkeáramlást feltételezve az első lehetőség 

megvalósítása nehezen képzelhető el. Az utóbbi két stratégia pedig az exportszerkezet 

átalakítását követeli meg, s ebből a szempontból egyre nagyobb hozzáadott értéket tartalmazó 

termékeket kellene exportálni. 
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A támogatásokkal kapcsolatban fontos kiemelni, hogy az új – a korábbi szintet meghaladó – 

támogatások egyedülálló lehetőséget kínálnak a modernizációra, a szerkezetátalakításra, az 

elmaradt beruházások pótlására. E támogatások kihasználatlansága veszélyezteti a 

mezőgazdasági „felépülést”, így komoly versenyképességi hátrány forrása lehet. 
 

A növénytermesztési ágazatok versenyképességét a kompetitív előny forrásalapú elméletét 

mentén is érdemes megvizsgálni. Valamely vállalat versenypozícióját egyedi/kizárólagos 

források és kapcsolatok határozzák meg. 
 

A versenykörnyezet szereplői közvetlenül hatnak a vállalkozásra, vagyis közvetlenül 

befolyásolják az adott termék vagy szolgáltatás előállítását, ugyanakkor közvetlenül vagy 

közvetve a vállalkozás is képes befolyásolni ezeket. Ezek a szereplők (tényezők) jellemzően a 

következők: (1) fogyasztók, közvélemény; (2) a termék helyzete; (3) vevők; (4) a 

termékforgalmazás csatornái (piaci közvetítők); (5) versenyhelyzet; (6) szállítók. 
 

A kompetitív forrásalapú előny elmélet központi gondolata, hogy a vállalat legfőbb 

célkitűzése az átlag feletti jövedelmezőség elérése. Ez akkor valósítható meg hosszú távon, ha 

a szervezet erőforrásait stratégiai módon kombinálják, amelynek eredményeként a vásárlók 

számára megkülönböztetettnek minősülő termék jön létre (a versenyző, helyettesítő 

termékekhez képest valamilyen újdonsággal kell szolgálnia), vagy azonos terméket 

alacsonyabb költséggel állítanak elő. 
 

BARNEY (1991) szerint négy olyan jellemzője lehet az erőforrásoknak, amelyek hosszú 

távon is átlag feletti profitot eredményezhetnek: (1) az erőforrásnak/tényezőnek értékesnek; 

(2) ritkának kell lennie; (3) a versenytársak által nehezen utánozható (pl. szabadalommal 

védett); (4) nehezen helyettesíthető kell, hogy legyen. 
 

A versenyképesség szempontjából az a fontos, hogy a gazdálkodás során hogyan tudjuk 

megszerezni, felhasználni, befolyásolni, kombinálni ezeket a tényezőket. Vagyis az 

erőforrásokkal való gazdálkodás sikere attól is függ, hogy milyen befolyása van ezek 

alakulására, felhasználására a gazdálkodónak. A gazdálkodótól való függés alapján 

rendszerezve a termelési tényezőket két nagy csoportot alkothatunk. A gazdálkodótól 

alapvetően független és a gazdálkodó döntéseitől függő tényező csoportokat. 

 

A gazdálkodótól független tényezők közé tartoznak: 

1. Természeti tényezők 

2. Népesség, munkaerő rendelkezésre állása 

3. Külső eredetű információ 

 

A gazdálkodótól függő tényezők közé tartoznak: 

4. Tőkejavak 

5. Munka-munkaerő (igénybevett, alkalmazott) 

6. Információ (információ-gazdálkodás) 

7. Vállalkozói képességek és készségek 

 

Az alapvetőnek számító (ötféle csoportot használó) tagolást a gazdálkodótól való függés 

alapján megbontottuk, és kissé részletesebbé és egyértelművé tettük. A gazdálkodótól 

független erőforrás a természeti tényező. A gazdálkodásban ennek állapota és várható, illetve 

rövidtávon is érzékelhető változásai a mérvadóak. Ugyanakkor alapvető a rendelkezésre álló 

természeti erőforrások nagysága és minősége. Konkrétan befolyásoló tényezők az éghajlati, 

időjárási adottságok, a terület felszín és talajadottságai, a vízviszonyok. 
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A népesség a rendelkezésre álló munkaerő viszonylatában az számít, hogy milyen összetételű 

a lakosság és milyen társadalmi jellemzők dominálnak és jellemzőjük a mobilitás. Könnyen 

megmozdulnak, ha dolgozni kell, vagy még a munkalehetőségért sem szívesen hagyják el a 

lakóhelyük környékét. Milyen életszínvonalhoz szoktak és milyen értékrend alapján élnek? 

Milyen a munkakultúra és milyen emberi viszonyok jellemzik őket? Milyen típusú 

ismertekkel rendelkeznek, milyen az iskolázottságuk? 
 

A gazdálkodótól független információ a külső eredetű információ. Ez lényegében az adott 

gazdaság általános környezetéből származó információt jelenti. Ilyenek a közgazdasági 

feltételek, szabályozók (kormányzati politika), a természeti környezet védelmével kapcsolatos 

(várható) szabályozások és preferenciák, a nemzetközi, nemzetgazdasági helyzet, és a 

technológiai tudás. 
 

Ma már eredményesen gazdálkodni lehetetlen megfelelő eszközpark nélkül, ami komoly 

befektetést jelent, nagy összegű tőkelekötést feltételez. Olyan hosszú élettartamú tőkejavakra 

van szükség, mint a föld, a gépek, az ingatlanok stb. Ezek működtetéséhez rövid élettartamú 

tőke javakra, összefoglalóan forgóeszközökre, vagyis anyagokra, pénzre stb. van szükség. Az, 

hogy miből és mennyi áll rendelkezésre, szintén a gazdálkodó döntése alapján áll össze. 
 

A gazdálkodótól függő erőforrások közé tartozik a munka-munkaerő. Létszámuk, 

összetételük, felkészültségük, képzettségük és képességeik révén jelentősen befolyásolják a 

gazdálkodást. Ugyanakkor a gazdálkodó dönt, hogy hány főt, kiket és milyen tulajdonsággal 

rendelkezőket alkalmaz. 
 

Az információ, mint erőforrás akkor függ a gazdálkodótól, ha valóban megszerzi, gyűjti, 

feldolgozza és fel is használja a működés során. Vagyis gazdálkodik mind a kívülről, mind 

pedig a gazdaságából származó információval. 
 

Az erőforrások termelésben történő felhasználása, azok megfelelő kombinálása bizonyos 

képességeket és készségeket is feltételez. Hiszen a gazdálkodás olyan tevékenységekből áll, 

mint a tervezés, szervezés, irányítás és vezetés. Amennyiben a gazdálkodó tulajdonos is, 

fontos, hogy képes legyen így is viselkedni, vagyis felelősséggel gondolkodni a rá bízott 

vagyonról és a foglalkoztatottakról. A vezető menedzser akkor tekinthető ez valóban értékes 

erőforrásnak, ha minél kifinomultabb tervezési, szervezési, irányítási és vezetési ismertekkel 

és készségekkel rendelkezik a gazdálkodó. 
 

A vállalkozásoknak az alábbi területekre kell fókuszálniuk, a versenyképesség javítása 

érdekében: 
 

- Termelők és feldolgozók közötti közvetlen és stabil kapcsolat kialakítása, 

- Termelők szervezettségének javítása (TCS), 

- Hatékonyságnövelés: 

o termelés: fajlagos hozamok növelése, 

o raktározás, árukezelés, minőségbiztosítás és fuvarozás, 

- Infrastruktúrális háttér: 

o intervenciós raktárkapacitás, 

o elöregedett eszközpark cseréje, 

- Egységes árualap előállítás, 

- Minőségtanúsítás a teljes termelés-értékesítés láncban, 

- A kockázatkezelési technikák alkalmazásának ösztönzése – biztosítás stb., 

- Információáramlás javítása. 
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Magyarország számos olyan kedvező adottsággal rendelkezik, ami megalapozhatja az 

agrárgazdaság versenyképességét: kiváló minőségű földek, kedvező éghajlat, a 

mezőgazdasági munkaerő javuló termelékenysége, hatékony élelmiszeripari 

szerkezetátalakítás, agrár-élelmiszeripari export stb. Ugyanakkor levonható az, az általános 

következtetés, hogy a növénytermelés Magyarországon versenyképesebb, mint az 

állattenyésztés, a szántóföldi növénytermelés zöme nemzetközileg versenyképes. Ezt a tényt 

azonban érdemes kiegészíteni: 
 

- bár a növénytermelés nemzetközi versenyképességét többnyire sikerült megőrizni, 

annak belső jövedelmezősége meglehetősen változó képet mutat, ami alapvetően piaci 

hiányosságokkal magyarázható: a piac átláthatóságának hiánya, a tőkeszükséglet miatt 

aratás előtti értékesítés, valamint a magas infláció szerepelnek a legfőbb okok között. 

A növénytermelőket ráadásul hatékonyan megadóztatja az inputot szállító szektor is. 

- még mindig igaz a magas munkaerőigény, illetve általánosságban véve a munkaerő-

ellátottság magas.  

- az árak alakulására számos tényező van hatással: a hazai mezőgazdasági (stratégia) 

politika; a mezőgazdasági-élelmiszeripari szektor fejlődése; reálárfolyam; 

reáljövedelmek; tényezőárak; világpiaci árak. 
 

A mezőgazdasági politika egyértelműen befolyásolja a mezőgazdasági termelés költség- és 

jövedelmi viszonyait. E tekintetben a legújabb útmutató az, ami a Közös Agrárpolitikát 

(KAP) érintő változásokat is tartalmazza. Meghatározza az elkövetkező hat évben érvényes 

intézményi árakat, a kínálat korlátozás mértékét, illetve a közvetlen támogatások nagyságát. 
 

Az élelmiszeripar versenyképessége szempontjából különbséget kell tenni az elsődleges és 

másodlagos feldolgozás között. A másodlagos feldolgozás a rendszerváltást követő 

privatizáció során zömében külföldi tulajdonba került. Az előállított termékek árában a 

nyerstermék ára relatíve kis hányadot képvisel, így egy kisebb mértékű nyersanyag áremelés 

nem okozhat drámai változást. Kevésbé bíztató a helyzet az elsődleges feldolgozással (pl.: 

malmok) kapcsolatban. Ezek az ágazatok nem vonzották sem a külföldi, sem a hazai tőkét, 

így elmaradtak a szükséges szerkezet-átalakítások, gyakran kapacitás-feleslegekkel küzdenek. 

E szektorokat egy potenciális áremelés kedvezőtlenül érintheti. 
 

A reálárfolyam, minthogy figyelembe veszi az egyes valuták tényleges vásárlóerő paritását, 

önmagában is alkalmas a versenyképesség mérésére. A reálárfolyam alakulása szempontjából 

a beáramló transzferek szerepét érdemes kiemelni. A gazdaságba áramló pénzmennyiség 

ugyanis a forint reálfelértékelődését eredményezheti. A reáljövedelem a kereslet oldaláról a 

meghatározó. Amennyiben nő a fogyasztók reáljövedelme, keresletük a magasabb hozzáadott 

értékű termékekre koncentrál majd. A magasabb hozzáadott értékű termékekben a 

nyerstermékek árának aránya kisebb, így egy esetleges nyersanyagár emelésre a kereslet nem 

reagál olyan érzékenyen. Kedvezőtlenebb lesz a helyzet, ha a reáljövedelem csökken. Ekkor a 

kereslet az alacsonyabb hozzáadott értékű termékekre koncentrál, amelyekben a nyersanyag 

ár jelentős hányaddal van jelen. Ebben az esetben egy viszonylag kisebb mértékű áremelkedés 

is a fogyasztás (kereslet) visszaesését eredményezheti. 

 

Amennyiben a nő a mezőgazdasági termelés jövedelmezősége, a felhasznált inputtényezők 

(munka, tőke, föld) ára is nő. Elvileg nem lehet probléma akkor, ha a tényezőárak emelkedése 

a hatékonyság növekedésével párosul. Probléma akkor merülhet fel, ha elmarad a 

hatékonyság javulása. Ekkor ugyanis a tényező ár emelkedése mögött nem áll 

reálteljesítmény, ami az inflációs folyamat felgyorsulását eredményezheti. 
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Az ökológiai adottságainknak, a növénytermelési hagyományainknak és szakértelmünknek 

köszönhetően, jelentős komparatív előnyökkel bír ez az ágazat több európai ország 

adottságaihoz viszonyítva. Míg a volument, illetve a termelési eredményeket tekintve valóban 

jelentős eredményekkel rendelkezünk, ugyanakkor azonban a termelés hatékonysága, 

jövedelemtermelő képessége, a megtermelt termékek feldolgozottsági foka és a logisztikai 

háttér jelentős lemaradást mutat a fejlettebb uniós országokhoz képest. 

5.6.1. A gabonafélék üzemgazdasági sajátosságai 

Az összes gabonatermés több év átlagában 13-14 millió tonna, de jobb években eléri a 17 

millió tonnát is. Ez a nagyságrend minden évben biztonságosan kielégíti a belföldi 

élelmiszeripari és takarmányozási szükségletet ezen felül évente változó nagyságrendben 

(0,5-3 millió tonna) export árualap is képződik. 
 

A gabonatermelés volumene meghatározó. A kukorica az 1-1,2 millió hektáros területi 

nagyságrenden a jövőben is gazdaságosan termeszthető lesz az alternatív felhasználási 

lehetőségeket is figyelembe véve. A kalászos gabonák területe a gabonatermesztésen belül 

1,5-1,7 millió hektár között ingadozik évente. 
 

A területi ingadozásnál jóval nagyobb ingadozást mutat évenként a termésátlag és így a 

termés nagysága is. Mivel az időjárást befolyásolni nem áll módunkban, ezért a helyes 

technológia megválasztásával, a technológiai elemek és ezzel összhangban a gépek szakszerű 

alkalmazásával az évjáratok közötti differencia nagymértékben mérsékelhető.  
 

A gabonatermelés szempontjából előnyként jelentkeznek a következő tényezők: 

 termesztésük jól illeszthető a termelési szerkezetbe, mivel jól gépesíthetők és más 

ágazatok gépei is felhasználhatók az egyes termelési folyamatokban (talajművelés, 

vetés, betakarítás); 

 jó elővetemény a legtöbb növény számára; 

 fontos élelmezési és ipari nyersanyagot biztosítanak; 

 a melléktermékeik jól hasznosíthatók (pl. állattenyésztés). 
 

Problémaként jelentkezik: 

 a magas eszközigény (elsősorban tárolás); 

 a nagy tömeget adó kultúrák szállításigényesek; 

 speciális gépeket is igényelnek (szárítás); 

 területi részarányuk olyan magas, hogy sok esetbe nem alakítható ki az optimális 

vetésváltás. 
 

A búza termésátlag alapján nemzetközi összehasonlításban a középmezőnyben helyezkedünk 

el, szemben a franciák és a németek magasabb hozamaival. A beltartalmi paramétereket és a 

minőséget is figyelembe véve a legtöbb évben a magyar gabona viszont magasabb értéket 

képvisel. A termőpotenciálunkban benne van a 7-8 tonnás átlagos termésátlag, de ettől a 

legtöbb évben jelentősen elmarad a hazai búzaágazat. 

5.6.2. Az ipari növények üzemgazdasági sajátosságai 

Az ágazat által előállított bruttó termelési érték az elmúlt időszakban – bár jelentős 

ingadozásokkal – de folyamatos növekedést mutat (3,4-7,2%). A vetésterületen belül az ipari 

növények részaránya 10,5-14,5% között ingadozik. A napraforgó, repce és a cukorrépa, 

helyzetére összefoglalható azonosságok a következők: 
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 az alacsony hozamok nem versenyképesek az EU termésátlagaival; 

 versenyhátrányt jelent a műszaki ellátottság kedvezőtlen színvonala, a 

termelőeszközök pótlásához szükséges tőke hiánya; 

 1990-es években bekövetkezett birtokaprózódás kedvezőtlenül érintette a termelés 

színvonalát; 

 megkezdődött a termelők differenciálódása, melynek legfőbb oka a szakismeret és 

a termeléshez szükséges tőke hiánya. 
 

A csatlakozást követően az ágazatcsoportnak a korábbitól eltérő közösségi agrárpolitikához 

kellett igazodnia. A bekövetkezett legfontosabb változások a következők voltak: 
 

 a földhasználathoz kötött közvetlen kifizetések megszüntetése, csökkentése vagy 

kritériumok bevezetése a kifizetéshez; 

 EU-ban számos termék árszintje alacsonyabb; 

 csökkent az exportszubvenció és az intervenciós felvásárlás; 

 a cukor esetében fennmarad a kínálatszabályozás; 

 erősödtek a vidékfejlesztési és környezetvédelmi programok.  
 

A termelés szempontjából előnyként jelentkeznek a következő tényezők: 

 termesztésük jól illeszthető a termelési szerkezetbe, mivel jól gépesíthetők és más 

ágazatok gépei is felhasználhatók az egyes termelési folyamatokban (talajművelés, 

vetés, betakarítás); 

 fontos élelmezési és ipari nyersanyagot biztosítanak; 

 a melléktermékeik jól hasznosíthatók (pl. állattenyésztés). 
 

Problémaként jelentkezik: 

 a magas eszközigény; 

 az előveteményre igényesek (cukorrépa, napraforgó), ezáltal a monokultúrás 

termesztést nem bírják; 

 a nagy tömeget adó kultúrák szállításigényesek; 

 növényvédelmük kritikus; 

 speciális gépeket is igényelnek (cukorrépa). 
 

A napraforgó területileg a harmadik legfontosabb növény lett, a szántóterületből az elmúlt öt 

év átlagában 10% feletti részesedéssel. A napraforgó termesztésének sikere nagymértékben 

függ a vetésforgó betartásától, így a jelenlegi területnagyság – figyelembe véve hazánk 

szántóföldi szerkezetét – megegyezik az ökológiailag és agronómiai kedvező felső határral. A 

termőterület növelése a következő vetésforgó betartása mellett számottevően nem növelhető. 

A termelés üzemi előnyei a következők: 
 

 a viszonylag gyengébb termőképességű területeken és alacsony eszközellátottságú 

gazdaságok is tudnak termelésével foglalkozni; 

 a távol fekvő és rossz úthálózatú területeken is termeszthető, mert alacsony a 

szállítási igénye; 

 vetése és betakarítása a kukoricát megelőzi, így a gépi eszközök jobban 

kihasználhatók; 

 a korai fajták augusztus közepétől betakaríthatók, ezért elfogadható előveteménye 

a búzának; 

 az elmúlt időszakig biztos piaca volt és megfelelő jövedelmet biztosított; 

 kiváló vezető növény. 
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Az üzemi hátrányok: 

 a feldolgozás infrastrukturális háttere meghatározó részben külföldi tulajdonban 

van és így nem valósul meg a vertikális integráció; 

 a növényvédelme kritikus, a legtöbb fajta korokozókra érzékeny, nehéz a 

védekezés, illetve elkésett betakarítási idő jelentős veszteségeket indukál; 

 kedvezőtlen időjárás esetén jelentős lehet a veszteség; 

 jelentős lehet a madárkár; 

 kényes a szárítási hőfokra, a dohosodásra, penészesedésre, ezért tárolását vékony 

rétegben és többszöri forgatásával szabad megoldani.  

 

A napraforgó „élelmes növény”, a szélsőséges talajtípusok (szík- és homoktalaj) kivételével 

hazánkban mindenütt termeszthető, bár a legjobb talajokon elért termésátlaghoz képest a 

kedvezőbb körülmények között csak 60-70%-os hozam érhető el. 
 

A napraforgó termesztésének kockázata lényegesen kisebb, mint a többi olajosnövényé, ez 

lehetővé teszi, hogy egy-egy vállalaton belül vezető ágazat legyen. Ezt segíti elő, hogy nem 

igényel speciális gépeket, a gabona és kukorica gépsorai alkalmasak termesztésére. Kivétel a 

betakarítás, amely külön adaptert igényel, amely felszerelhető a gabona-kombájnra.  

Munkaigénye (kézi és gépi) kedvezően beilleszthető a búza, a kukorica, a burgonya és a 

cukorrépa igényei közé, és azokkal lényegében nem ütközik. Ezáltal javítja a gépkihasználást 

és csökkenti az idényszerűséget. Nagyobb részarányú termesztésénél sem igényel szállítási 

csúcsot, sőt a szállító kapacitás is jól kihasználható. 
 

A napraforgó termesztését hazánkban a kedvező ökológiai viszonyok (éghajlat, 

talajadottságok), a megfelelő fajtaválaszték, a termelési szerkezetbe jól beilleszthető, az 

elmúlt időszak kedvező értékesítési és jövedelmezősége indokolják. 
 

A KSH adatai szerint 2010. évben az összes napraforgótermés 37,8%-át kisméretű (30 ha-nál 

kisebb földterülettel rendelkező gazdaságok adták. A közepes 30-300 ha nagyságú 

gazdaságok termelték a teljes mennyiség 11,7%-át és a 300 ha feletti nagyüzemek 

termelésének aránya 50,5% volt. Ugyanezen besorolás alapján a termés 28,4%-át kisüzemek, 

12,4%-át közepes üzemek, és 59,2%-át a nagyüzemek termelték meg. A termőterület aránya 

hasonlóan alakult a termés mennyiségekhez nagygazdaságok 50,7%, a közepes 12,1% és a 

kisgazdaságok 37,2%-ot képviseltek. 
 

A repce üzemi megítélés szempontjából a termesztés előnyei az alábbiakban foglalhatók 

össze: 
 

 Az állatok takarmányozásában több módon is hasznosítható. Az étolajgyártáskor 

visszamaradó repcedara és repcepogácsa jó minőségű, nagy biológiai értékű, 

fehérjében gazdag takarmány. Az állatok zöldtakarmányként vagy zöldtakarmány-

keverékek komponenseként szívesen fogyasztják. 

 Hagyományos hasznosítási formája a zöldtrágyázás célra való termesztése is. 

 A repce június-júliusi betakarítása és a nyár közepi értékesítése a gazdaságok 

pénz- és hitelgazdálkodása szempontjából előnyös, a gabonaféléket megelőző 

árbevétele a fizetőképességet javítja. 

 A repcetermesztés kézi munka igénye kicsi. Munkafolyamatai jól gépesíthetők. 

Eszközigénye a gabonagépsorok némi átalakításával biztosítható, így a repce 

termesztésbe vonása nem igényel többletberuházást: a kedvező ágazattársítású 

növények közé tartozik. 
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 A repce forgóeszköz igénye az őszi kalászos gabonafélékhez hasonló, bár 

vetőmagköltsége kisebb, igényes növényvédelme azonban esetenként 

költségesebb. 

 A repce termesztésbe vonását az üzemi gyakorlat és a szakirodalom is kedvezően 

ítéli meg. A vetésforgóba jól beilleszthető, mivel a legtöbb növénynek jó 

előveteménye. Üzemág-társítása a búzával – különösen ahol a búza jelentős 

részarányt (25% felett) képvisel a termelési szerkezetben – előnyös, mert nemcsak 

a két növény talajelőkészítése, vetése, ápolása, betakarítása, szállítása és tárolása 

oldható meg azonos erő- és munkagépekkel, hanem kitűnő előveteményei is 

egymásnak. Az üzemi méretét, arányát növényegészségügyi problémák is 

korlátozzák (4-5 évenként kerülhet ismét azonos területre). 

 A termelők és feldolgozók, illetve az exportőrök között rendszerint szerződés 

rendezi az együttműködés feltételeit. A növényolajipar kétféle módon köti a 

szerződéseket: vagy direkt módon a termelővel, vagy kereskedelmi 

vállalkozásokon, közvetítő felvásárlókon keresztül. Repcetermelésünk színvonala 

mind a környező, mind az EU-tagországokkal összehasonlítva közelít az EU 

színvonalhoz. 
 

A cukorrépa termesztésénél vállalati előnyökkel és hátrányokkal kell számolni. Az előnyök a 

következőkben foglalhatók össze: 
 

 A stabil gazdasági és a cukorrépa ökológiai igényének megfelelő környezetben 

folytatott intenzív termesztés kielégítő jövedelmet biztosít.  

 A cukorpiac a népélelmezésben betöltött szerepe miatt általában stabil, habár az 

utóbbi időben a gyárprivatizációk és bezárások miatt romlott ennek megítélése. 

 Gazdasági hasznát növelik az állattenyésztésben jól hasznosítható melléktermékei. 

A leveles répafej nagy tömeget ad, gondos betakarítás (földdel kevésbé 

szennyezett) esetén a szarvasmarhával feltakarmányozható, kukoricaszárral, vagy 

szalmafélékkel kiegészítve jó minőségű szilázs készíthető belőle. 

 Egy tonna répa feldolgozásakor 60 kg száraz répaszelet és közel 50 kg melasz 

képződik, amely hektárra számolva 2-3 tonnát tesz ki. Ehhez hozzáadva a leveles 

répafejből készített szilázst, amely 0,5 ha silókukorica takarmányértékével felér. 

Egy nagyobb gazdaságban jelentős termőterület felszabadítását jelenti.  

 A cukorgyári mésziszap a savanyú talajon meszezésére kiválóan alkalmas. A 

melasz szeszipari feldolgozásra és az itt keletkező vinasz takarmányozásra is 

felhasználható.  

 A pótlólagos ráfordításokat jól hasznosítja (istállótrágya, műtrágya, öntözővíz, 

agrotechnika), számára kedvező talajon belterjesen termeszthető. 

 Termesztési folyamati jól gépesíthetők, korai betakarításnál jó előveteménye a 

gabonaféléknek. 
 

A termesztésnél jelentkező hátrányok: 

 Előállítása magas tárgyi- és forgóeszköz-ellátottságot igényel, termelési 

folyamatai komplexen gépesítettek, speciális vető- és betakarítógépet igényel.  

 Az éves szerződés alapfeltételeit a termelőkkel közvetlenül a szerződés megkötése 

előtt vitatják meg. 

 A cukoralapú árképzés minimumár megállapítása nélkül történik, így a cukorrépa 

ára csak az értékesítés után határozható meg, ez növeli a termesztés kockázatát, 

mivel ezt a termelői viseli. 



 123 

 Magyarország kvótájának jelentős részét visszaadta, ami rendkívül rossz stratégiai 

döntésnek bizonyult és alapjaiban okozta az ágazat leépülését. 

 A tulajdonviszonyokban bekövetkezett változások miatt a nagyüzemek helyére 

tőkeszegény kistermelők léptek.  

 Elavult géppark.  
 

Az üzemági méretezés az elmúlt időszakban bonyolultabbá vált. Termesztési méretét a 

nagyüzemekben döntő módon a betakarítógép-rendszer kapacitása határozta meg, részben 

befolyással volt rá a gyárak átvételi kapacitása, illetve a termelői árak alakulása. A 

birtokstruktúra átalakulásával, illetve a privatizációval jelentős változások következtek be. 

Korábban a termelők és feldolgozók között kialakult integrációs kapcsolatok felbomlottak és 

új feltételrendszer alakult ki, mindkét oldalon új tulajdonosok jelentek meg. Az üzemméret 

kialakításának összetevői ennek függvényében változtak, ezért általános rendező elvet a 

mérettel kapcsolatban igen nehéz meghatározni. 

 

A cukorrépát az adott mezőgazdasági üzem termelési szerkezetébe minden esetben célszerű a 

természeti, közgazdasági és üzemi tényezők figyelembe vételével beilleszteni. A cukorrépa 

már a klasszikus „norfolki négyes” vetésforgóban is szerepelt, vetésváltási követelményei jól 

ismertek és azokat a kisebb üzemekben is érvényesíteni kell. Technológiájának 

megválasztását főként a gépek alkalmazása befolyásolja. A cukorrépa igényes szántóföldi 

növény (jó termőképességű talaj, megfelelő tápanyagellátás, korszerű és időben és jó 

minőségben elvégzett technológiai folyamatok, öntözés, korszerű növényvédelem és kevés 

veszteséggel elvégzett betakarítás). Ebből következik, hogy elterjedésével hozzájárulhat a 

növénytermesztés általános színvonalának emeléséhez, bár hazánkban a termelése drámai 

módon lecsökkent. Jelentős szerepet töltött be a műszaki fejlesztés területén (korszerű 

technológia, talajművelés, szemenkénti vetés, és az ezekhez szükséges gépi eszközök 

gyártása). Termesztése csak ott biztonságos, ahol a fentebb felsorolt tényezők adottak, 

párosulva kellő szakértelemmel, megfelelő tőkével. A cukorrépa melléktermékei (leveles 

répafej, répaszelet, melasz) fontos szerepet tölthetnek be az állattenyésztés 

takarmányozásában. 

5.6.3. A burgonya üzemgazdasági sajátosságai 

Különösen a csapadékosabb, hűvösebb éghajlati viszonyok mellett termelése kedvező 

gazdasági eredménnyel folytatható. Hazánk döntő részén, az északi fekvésű tájakat kivéve 

elsősorban öntözéssel termeszthető a burgonya sikerrel. Jellemző, hogy hazánkban évente 

700-800 ezer tonna burgonyát termelnek. Előállításának sajátossága, hogy a termés 15-25%-át 

kiskertekben állítják elő. Különösen ez utóbbiak vetésterülete és hozama nagyon ingadozó. 

Jellemzője, hogy nincs szervezett termelése és piaca. Mindkét területnek a kockázata jórészt a 

termelőre hárul. Napjainkban vetésterülete 30.000 hektár alatt van. Hozama a tőlünk nyugatra 

és északra fekvő országokhoz (Lengyelország, Franciaország, Németország, Belgium stb.) 

képest nagyon szerény. 

 

Az Európai Uniós csatlakozásunkat követően burgonyatermesztésünk helyzete tovább 

romlott, mert a tőlünk kedvezőbb burgonyatermesztési feltételekkel rendelkező országoknak 

jelentős mértékű célpiaca vagyunk, s különösen kritikus a helyzetünk. Ha ezekben az 

országokban adott évben kedvező hozama van a burgonyának, mivel a mienkhez képest jóval 

alacsonyabb, számukra még így is jövedelmet biztosító árakkal jelennek meg a hazai piacon. 

 

Az előzőkben leírtakkal összhangban a termelés előnyei az alábbiak: 
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 Kedvező talajadottságok, valamint öntözött viszonyok mellett megfelelő szakmai 

hozzáértéssel és ráfordítás színvonallal a burgonyatermelés hozamai tartósan 

nagyok. Az évről évre változó értékesítési lehetőségek rendkívül ingadozó 

nyereség elérését teszik lehetővé. 

 A termelés jövedelmének stabilizálása a több célra történő – újburgonya, 

vetőburgonya, étkezési burgonya – termeléssel biztosítható. 
 

Hátrányai között a következők említhetők: 

 Az értékesítési nehézségek miatt általában a téli tárolást is biztosítani kell a 

termelőknek. A tárolás jellemzően nem jár jelentős gazdasági haszonnal. 

 A befektetett eszköz- és a forgóeszköz igénye nagy. 

 A jó vetőgumó-használat – amit jórészt külföldről szerezhető be – egyrészt 

jelentős tőkét igényel, de elsősorban nagy jövedelem záloga is. 

 A hazai burgonyahozam – elsősorban kiskertekbeni ingadozása –, nem kevésbé a 

külföldről bejövő burgonya sokszor nagyon alacsony ára összefüggésben van a 

hazai burgonyatermesztés kockázatával. 

 

Az ágazat vállalati méretét egyrészt a termelés biológiai feltételei korlátozzák, önmaga után 

történő termesztésre figyelemmel 3-4 évenként indokolt burgonyát vetni. A vetésterületnek 

jellemzően 1/3-át foglalhatja el. A termelés néhány sajátos gépi eszközt igényel, amely 

összefüggésben van az ágazatok méretével. A speciális ültető-, betakarító gépek 

kapacitásának nagysága – azok kellő kihasználása miatt – alulról korlátozzák a 

burgonyaágazat méretét a méretgazdaságossági követelmények miatt. A mai gyakorlatban 

speciális ültető, ápoló, betakarító gépek típusaiktól függően mintegy 50-100 hektár, vagy 

annak egész számú többszöröse burgonya vetésterületet indukálnak. Sokszor ilyen 

kapacitásokat egy-egy vállalkozó nem tud kihasználni, ezért indokolt lehet több termelő 

együttes gépi eszköz használata, ami nagyon sokszor egy táblában szervezett termesztés 

esetén olyan előnyökkel jár, amit a nagyobb táblában történő géphasználat előnye biztosít. 

Továbbá az előzőkben említettek szerint a burgonya öntözése a kiegyenlített magas hozamok 

egyik kulcskérdése, ami szintén limitálhatja a vetésterület nagyságát. 

5.6.4. A borsótermesztés üzemgazdasági sajátosságai 

Hazánkban a borsót több célból termesztik. Egyrészt a humántáplálkozás, az állatok 

takarmányozása és a fajtaborsó termesztés szerint, másrészt a technológia szempontjából 

megkülönböztetünk a szárazborsó és a zöldborsó termesztést. Hazánkban a hüvelyes 

növények közül a borsótermesztésnek van a legnagyobb területi aránya. Nagysága évente 

mintegy 45-55 ezer hektár között változik. A szárazborsót termeszthetjük takarmánynak, 

ennek összes területe mintegy 25-30 ezer hektár. Korábban jelentős volt a fajta-vetőborsó úgy 

hazai, mint export célokra történő termesztése. Jelenleg nagysága évente mintegy 3-6 ezer 

hektárra. A hazai zöldborsótermesztés területe 15-20 ezer hektár között mozog, melynek 1/3-

án a hűtőipar, 2/3-án konzervipar számára állítanak elő borsót. A borsó vetésszerkezeti aránya 

nagyon szerény, alig éri el az 1%-ot, pedig termesztésének több vállalati előnye van: 
 

 az egész országban sikeresen termeszthető; 

 tápanyagban gazdagítja a talajt, nitrogéngyűjtő képessége 30-50 kg/ha; 

 kiváló elővetemény, különösen az őszi kalászosoknál 10-20%-kal nagyobb 

hozamok érhetők el; 

 jól illeszthető a vetésszerkezetbe, munkafázisai nem ütköznek más növények 

munkavégzésével; 
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 a gabonatermesztés gépeivel termeszthetők, kivételt képez a zöldborsó betakarítás; 

 korai betakarításával összhangban – különösen öntözött viszonyok esetén – 

területe másodvetésű növényekkel hasznosítható; 

 mellékterméke takarmányozásra hasznosítható. 
 

A borsótermesztés hátrányai: 

 hő- és vízigényes növény; 

 gyomokra érzékeny, rendszeres gyomirtást igényel; 

 a nem megfelelő betakarítási időpont és a betakarítási eszközök megválasztása 

esetén nagyok a betakarítási veszteségek; 

 a zöldborsótermesztésnek rendkívül nagy a tőkeigénye. 

 

Vállalaton belüli ágazati méretéti méretét a legritkább esetben korlátozzák biológiai okok – 3-

4 évenként termeszthető önmaga után –, hiszen vetésterülete összességében nagyon szerény. 

Mivel a gabonatermesztés gépeivel termeszthető, s munkái nem ütköznek más növények 

termesztésének szükségletével, így azok sem korlátozzák a szárazborsó termesztését. A 

zöldborsó termesztése esetében – amennyiben saját gépekre alapozódik – a betakarítás 

kapacitása méretkorlátokat indukálhat. 

 

A takarmányborsó területét elsősorban az üzem abrakfehérje-szükséglete, esetenként 

értékesítési lehetőségei határozzák meg. Hozzátéve, hogy más fehérjeforrásokkal versenyezve 

az importfehérje világpiaci ára nagyban befolyásolják a takarmányborsó vetésterületét. A 

fajtaborsó területe részben a hazai, valamint a külföldi igényektől függően változik. Hazánk 

kedvező borsóvetőmag termesztési feltételei miatt területe a jövőben növekedhet. A zöldborsó 

vetésterülete a korábbi időszakban nagyobb volt, különösen az export csökkenése miatt 

területe mérséklődött, noha így is jelentős a nagysága. Jelenleg elsősorban Nyugat-Európába 

exportálunk nagyobb mennyiségű, részben mirelit-, másrészt konzervborsót. 

5.6.5. A szójatermesztés üzemgazdasági sajátosságai 

Magyarország a szójatermesztés legészakibb határán helyezkedik el, így a hozamok a tőlünk 

délre fekvő országokhoz képest szerényebbek. Sikeres termesztése csak az ország délibb 

részén lehetséges. További hátrányaként kell említeni, hogy a Magyarországon megtermelt 

szója fehérjetartalma is csupán 34-35%. Ezért, ez a nagyon értékes növény csak akkor lesz 

hazánkban nagyobb jelentőségű, ha a termesztésének ezen akadályait, pl. nemesítéssel fel 

tudják oldani. Kiemelendő, hogy olajtartalma javítja az értékét, takarmányként hasznosítva 

bizonyos mértékig kompenzálja alacsonyabb fehérjetartalmát. 

 

Termesztésének előnyei hasonlóak a borsónál elmondottakkal, kiegészítve magas 

olajtartalmának értékével. A borsótermesztés hátrányainál felsoroltakat még a következőkkel 

kell kiegészíteni: 

 

 mellékterméke, szalmája takarmányozásra nem kifejezetten alkalmas; 

 öntözés nélkül – különösen az Alföldön – terméshozamai nagyon bizonytalanok, 

nem versenyképes az ágazat; 

 betakarítása augusztus-szeptember hónapra esik, ezért másodvetésű növények nem 

termelhetők utána; 

 emberi fogyasztásra és takarmányként történő hasznosítása esetén előzetesen a 

mag hőkezelésben kell, hogy részesüljön. 
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A felsorolt, a borsóval szemben említett hátrányokat hazai viszonyok között elsősorban a jobb 

beltartalmi értékek kell, hogy kompenzálják. 
 

Vállalati méretét jellemzően önmaga utáni vetés korlátozza, nem kívánatos általában a 25%-

nál nagyobb vetésterületi arány, ami a növény mai helyzetét vizsgálva általában nem jelent 

problémát. Mivel szintén a gabonatermesztés gépeivel termeszthető, így ezek sem korlátozzák 

vállalati méretét, tekintettel jellemző szerény termőterületére. 

5.7. A kertészeti ágazatok vállalkozási szintű versenyképessége 

5.7.1. A kertészeti ágazatok üzemgazdasági sajátosságai 

A kertészeti termelés főbb üzemgazdasági jellemzői között először a vállalkozások általános 

környezetéről kell néhány szót szólni. Ezek között is ki kell emelni a természeti, a gazdasági-

jogi és a piaci környezet néhány meghatározó aspektusát, melyek a gyümölcsvertikumban a 

vállalkozások általános működési környezetét határozzák meg. 
 

A hazai gyümölcstermelés természeti környezetét tekintve megállapítható, hogy 

Magyarország ökológiai adottságai a kertészeti termelés számára megfelelő kereteket 

biztosítanak, de összességében a nyugat-európai konkurenciával szemben számottevő 

komparatív előnyünk nincs. Nagyon kedvezően alakul a napsütéses órák száma, a 

hőmérséklet, és talajaink minősége is kiválóan alkalmas ezen fajok termesztésére. A csapadék 

tekintetében nem elsősorban annak mennyiségével vannak problémák, hanem sokkal inkább a 

tenyészidőszakon belüli eloszlása, azaz a hosszú nyári aszályos időszakok (mind a talaj, mind 

a légköri aszály) hathatnak nagyon kedvezőtlenül a termelésre. Éppen ezért ma már a 

termésbiztonságnak és bizonyos tekintetben a termésminőségnek is alapja az öntözés.  
 

A gazdasági-jogi környezet alatt jelen esetben elsősorban a piacszabályozás, azaz a zöldség-

gyümölcs közös piaci szervezet jogi szabályozását kell érteni. Elmondható, hogy a zöldség-

gyümölcs piaci szervezet a „könnyű piacszabályozásúak” közé tartozik, ami azt jelenti, hogy 

– néhány kivételtől eltekintve – nincsenek sem a termelést szigorúan korlátozó elemek (pl. 

kvóták), sem „durva” és széles hatókörű piaci beavatkozások (intervenció), sem pedig 

jelentősebb közvetlen termelői támogatások. Ennek megfelelően a szabad piaci verseny 

feltételei érvényesülnek, melyben az ár és a minőség jut a legfontosabb szerephez. Tehát azok 

a termelők, akik kiváló minőséget és viszonylag olcsón tudnak előállítani, valószínűleg 

sikeresek lesznek a piaci versenyben, jóllehet nem ez az eredményes működés egyetlen 

feltétele. 
 

A piaci környezet tekintetében fontos sajátosság, hogy a zöldség-gyümölcs piacot általánosan 

jellemzi az értékesítési ár és értékesítési biztonság tekintetében fennálló, évek közötti, 

nagymértékű bizonytalanság. A piac rendkívül hektikus változásokat mutat, az értékesítési 

árak nemcsak szezonról szezonra, hanem szezonon belül is jelentősen – akár 100%-ot is 

meghaladó mértékben – ingadoznak. Ez a nagyfokú piaci instabilitás, azaz a nehezen 

kiszámítható piaci folyamatok nagy bizonytalansággal, illetve kockázattal terhelik a hosszabb 

távú tervezést. Márpedig a megbízható tervezésnek egy tartós kultúra, tehát egy ültetvényes 

ágazat esetében kiemelkedő szerepe lenne. A vertikumban a „tökéletes” piaci stabilitás 

nyilvánvalóan soha nem érhető el, legfeljebb csökkenteni lehet az instabilitás mértékén, ami a 

következő sajátosságaival magyarázható: 
 

 Laza piacszabályozású ágazat, így termelést mindenki szabadon folytathat, semmilyen 

szabályozó eszköz nem létezik, mely szigorú és szűk, a keresletnek megfelelő 

mederben tartaná a termelést. 
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 A szabad piaci verseny feltételei érvényesülnek, a piacra való be- és kilépésnek 

nincsenek különösebb korlátai. 

 A piaci folyamatokat, és elsősorban a termelők által realizálható értékesítési árat első 

helyen a kereslet és kínálat viszonya határozza meg (nincsenek intézményes árak). 

Tekintettel arra, hogy a kereslet pl. nemzetgazdasági szinten viszonylag stabil, szinte 

kizárólag a kínálat, vagyis az adott szezonban termelt mennyiség határozza meg az 

árat. 

 A termelés a termelő által nem befolyásolható külső hatásoknak (pl. időjárás) erősen 

kitett, így évek között – előre nem tervezhetően – jelentős eltérés mutatkozik a termelt 

mennyiségben. A kínálati oldal erőteljes változékonysága miatt tehát a kínálat és 

kereslet összhangjának megteremtése nehezen leküzdhető akadályokba ütközik. 

 

Hazánkban a piaci instabilitás azonban nemcsak a rövid és hosszú távon is jelentősen 

ingadozó árak formájában ölt testet, hanem ezt tovább súlyosbítja a piaci viszonyok 

átláthatatlansága, azaz a megfelelő termelési, kereskedelmi és árinformációk hiánya is. 

 

A következőkben néhány, a zöldség-gyümölcs termelési tevékenységhez kapcsolódó 

alapfogalommal kell megismerkednünk. 

 

A gyümölcstermelésben különböző művelési rendszerek, ültetvénytípusok alakultak ki, és 

élnek egymás mellett. Üzemgazdasági megközelítésben (eltérő ökonómiai sajátosságaik 

miatt) azonban fontos és tanácsos a különböző ültetvénytípusokat legalább két főtípusba 

besorolni, így megkülönböztetünk intenzív és hagyományos ültetvényeket. Ezek főbb 

jellemzői – gyümölcsfajtól függetlenül – a következők szerint foglalhatók össze: 

 

 Az intenzív ültetvények jellemzője: gyenge növekedésű alany, sűrű térállás, magas 

hektáronkénti tőszám (általában > 1 000 fa/ha), támrendszer, öntözőberendezés. 

 A hagyományos ültetvények jellemzője: középerős vagy erős növekedésű alany, tág 

térállás, alacsony hektáronkénti tőszám (általában < 600 fa/ha), nincs támrendszer és 

általában öntözőberendezés sem. 

 

Ezek a kategóriák nem egyértelmű lehatárolások, számos átmenet létezik közöttük, így 

beszélhetünk pl. „félintenzív” ültetvényekről is, illetve minden gyümölcsfajnál kicsit eltér az 

értelmezése.  

 

Fontos tudni azt is, hogy egy ültetvény élettartamát két fő időszakra osztjuk, mégpedig: a 

létesítés (beruházás) és a működtetés (termőidőszak, termőkor) időszakára. 

 

A beruházás időszaka – függetlenül attól, hogy intenzív vagy hagyományos ültetvényről van-

e szó – a telepítés és a termőre fordulás szakaszát foglalja magában, míg a termőidőszak a 

termőre fordulástól az ültetvény kivágásáig (selejtezés) tart. Ezen életszakaszok hossza 

másképpen alakul az intenzív és hagyományos ültetvényeknél. 

 

 Intenzív ültetvények esetében az őszi vagy tavaszi telepítést három éves termőre 

fordulási időszak követi, így tehát a harmadik év (vegetáció) végén beszélünk termőre 

fordult ültetvényről, ami számviteli értelemben a beruházás aktiválását, üzembe 

helyezését jelenti. A negyedik évben kezdődik a működtetés időszaka, melyet 

kertészeti szempontból a termőidőszaknak vagy termőéveknek nevezünk. Normális 

esetben mintegy 12-15 termőévvel számolhatunk, azaz gyümölcsösünk 15-18 éves 

korában kerül kivágásra, selejtezésre. 
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 Hagyományos ültetvények (elsősorban almatermésűeket és csonthéjasokat értve 

alatta) esetében a termőre fordulás időszaka hat év, a hetedik évben kezdődik a 

termőkor, melyet akár 15-20 termőév is követhet, így az ültetvény 21-26 éves koráig 

is kinyúlhat a selejtezés. (Megjegyzendő: dió esetében 10 év a termőre fordulás, 

bogyósoknál pedig 1-2 év.) 

 

További fontos tudnivaló, hogy a zöldség-gyümölcs termelési tevékenység egy adott éves 

folyamata két fő fázisra bontható: a „termesztés” és a „post harvest” szakaszára. 

 

 A termesztés szakasza foglalja magában az adott év összes, kertben (ültetvényben) 

végzett műveletét a metszéssel kezdve a betakarítással bezárólag. 

 A post harvest (poszt harveszt) szakasza a betakarítás utáni műveletek összefoglaló 

megnevezése. Ez tágabb értelemben magában foglalja a három alapfolyamattal, azaz a 

termék-, a pénz- és az információáramlással kapcsolatos feladatok mindegyikét, így a 

tárolás, áruvá készítés, marketing, logisztika és kereskedelem minden feladatát a 

termés betakarításától a fogyasztóhoz történő eljuttatásig. Az ágazati és műveleti 

szemlélet miatt azonban e tankönyvben kiemelten csak a tárolás és áruvá készítés (ez 

utóbbi a mosás, válogatás-osztályozás és csomagolás műveleteit tartalmazza) 

műveletével, valamint ezek anyagi folyamatával, azaz a gyümölcs termékútjával 

foglalkozunk. 

 

A továbbiakban röviden össze kívánjuk foglalni, milyen általános üzemgazdasági 

sajátosságokkal rendelkezik a zöldség- és a gyümölcstermelés. Ezeket a jellemzőket a 

vállalkozó (termelő) szempontjából előnyös és hátrányos tulajdonságokra osztottuk. 

 

A gyümölcstermelés főbb üzemgazdasági előnyei: 

 

 Hazánk ökológiai adottságai jók olyan értelemben, hogy alapját jelentik a kiváló  

– gyakran egész Európában páratlan – beltartalom kialakulásához. 

 Egyes gyümölcsfajok a gyengébb minőségű talajokon is eredményesen termeszthetők, 

így velük gyengébb termőhelyek is hasznosíthatók. 

 Nagyon magas (1-5 millió Ft) a fajlagos, azaz 1 ha-on elérhető termelési érték. 

 Normális évjárattal és piaci viszonyokkal jellemezhető években magas fajlagos nettó 

vagy bruttó jövedelmet (akár 0,5-2,0 millió Ft/ha) biztosít. 

 Magas a „rezsibíró képessége” (azaz a fedezeti összeg), ami a magas jövedelem-

termelő képesség eredője. Ennél fogva nagy szeletet képes elviselni a vállalkozás 

általános költségeiből. 

 Fenti két pontból következik, hogy a kisüzemekben is jelentős kiegészítő jövedelmet 

biztosíthat, jóval nagyobbat, mint ugyanakkora termőterületen a szántóföldi növények. 

 

A gyümölcstermelés főbb üzemgazdasági hátrányai: 

 

 Az elmúlt évtizedben a természeti környezet egyre kedvezőtlenebbül alakul, 

felszaporodtak a szélsőségek: gyakoribbá váltak a jégesők, a fagykárok, az extrém 

magas hőmérsékletek és az aszály, valamint a hosszú csapadékos periódusok. 

 Nagy beruházásigény, magas befektetett eszköz szükséglet. 

 Az ültetvénylétesítés (főleg az alany, a fajta és technológia megválasztása) hosszú  

– gyakran beláthatatlan – időtávra (10-25 évre) előre irányuló döntés, mely jelentős 

bizonytalansággal és kockázatokkal terhelt. 
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 Magas ráfordítások a működés éveiben (a termelési költségek 0,5-2,0 millió Ft/ha 

között mozognak, ami sokszorosa a szántóföldi növénytermesztés költségigényének). 

 Hosszú megtérülési idő, az ültetvénylétesítésbe fektetett tőke gyakran 6-12 év alatt 

térül meg. 

 Nagy élőmunka-szükséglet (fajtól függően 400-3 500 munkaóra/ha/év), ami egyrészt 

magas költségeket indukál, másrészt a rendelkezésre álló munkaerő, valamint 

valamely technológiai művelet elvégzésére biológiailag rendelkezésre álló időtartam 

korlátossága miatt erőteljes felső korlátot szabhat valamely ágazat méretének. 

 Lassú forgóeszköz forgási sebesség, általában nincs folyamatos árbevétel, évente 

egyszer értékesíthetünk. 

 Hektikus piaci viszonyok (piaci instabilitás), szezonok között és szezonon belül 

jelentősen ingadozó értékesítési árak, és ezzel együtt változó jövedelmezőség. 

 Relatíve nagy termesztési kockázat (főleg időjárással és a növényvédelmi 

problémákkal összefüggésben). 

 Más ágazatokkal laza horizontális gépkapcsolat, több speciális gép is szükséges. 

 

Gyümölcsültetvények létesítése esetén tehát a fentiekben felsorolt pozitív és negatív 

tulajdonságokat kell szem előtt tartani. 

 

A zöldségtermelés főbb üzemgazdasági hátrányai: 

 

 A gyümölccsel ellentétben évente változtatható termelési szerkezet 

 Jó ökológiai adottságok, (kiváló minőség) 

 Jól illeszthető a szántóföldi növénytermesztés vetésszerkezetébe  

 Más ágazatokkal szoros horizontális gépkapcsolat  

 1 ha-on nagy termelési érték 

 Potenciálisan nagy nyereség 

 Kisüzemekben is jelentős kiegészítő jövedelem  

 Egyes szakágazatai szélsőségesen intenzifikálhatók 

 

A zöldségtermelés főbb üzemgazdasági előnyei: 

 

 Talajra általában igényesek 

 Nagy beruházásigény (különösen a hajtatásnál) 

 Magas ráfordítások 

 Nagy élőmunka-szükséglet 

 Gépesítés korlátozott lehetősége (betakarítás) 

 Öntözésigény 

 Változékony piac, nagymértékben ingadozó árak 

 Nagy termesztési kockázat 

5.7.2. A termelés befektetett tőke igénye 

A kertészeti termelést a tőkeigényes tevékenységek közé soroljuk. A gazdálkodás 

tőkeszükségletét két nagy csoportba oszthatjuk:  

 a befektetett eszközök (termőföld, ültetvény, gépek, épületek, göngyöleg, stb.) 

létesítéséhez szükséges ún. befektetett tőkére, valamint 

 az éves működés finanszírozásához, lényegében a befektetett eszközeink folyamatos 

üzemeltetéséhez szükséges forgótőkére. 
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Előbbi általában egy vállalkozás elindításához, a termelésre való berendezkedéshez szükséges 

tőkét jelenti, bár a gyakorlatban – éppen nagy tőkeigénye miatt – szinte lehetetlen egy 

komplett vállalkozást 1-2 év alatt, egy lépésben felépíteni. Egy vállalkozás létrehozása sok kis 

ütemben, több év vagy akár évtized alatt megy végbe, és ezt követően is szinte soha meg nem 

szűnő fejlesztések jellemzik, részben azért is, mert az elhasználódott tárgyi eszközök pótlására 

a szinten tartás végett is szükség van. Ennél fogva a befektetett tőkeigény egy nagyon hosszú 

időtávon elnyújtva jelenik meg. 

 

Az 5.2. táblázat ettől függetlenül szemléletesen tükrözi, hogy nagyságrendileg mekkora tőke 

szükséges egy gyümölcstermelő vállalkozás felépítéséhez. Ezt a tőkét hosszú időn, akár több 

évtizeden keresztül lekötjük a termelésben.  

 

5.2. táblázat: A gyümölcstermelés befektetett tőke igénye jelenlegi árszínvonalon 

Me.: ezer Ft/ha 

Megnevezés Tőkeigény 

Termőföld 500-2 000 

Ültetvény 2 000-8 000 

Erőgépek 500-1 000 

Munkagépek 500-1 100 

Géptároló, raktár, egyéb építmények 200-300 

„Termesztési fázis” beruházásai összesen: 3 700-12 400 

Hűtőtároló 2 500-9 000 

Válogató-osztályozó terem és berendezés 1 000-2 500 

Csomagoló berendezések 500-2 000 

Árumozgatás gépei 300-800 

Göngyölegek 500-2 000 

„Posztharveszt” fázis beruházásai összesen 4 800-16 300 

BEFEKTETETT TŐKE MINDÖSSZESEN 8 500-28 700 
 

Forrás: saját adatgyűjtés (APÁTI F. 2012.) 

 

A gyümölcstermelés befektetett tőke igénye nagyon széles sávban mozoghat a 

gyümölcsfajtól, a gazdálkodás jellegétől, a gépesítettségtől, a posztharveszt infrastrukturális 

ellátottságtól, stb. függően. Amennyiben például egy kisebb tőkeigényű meggy- vagy 

szilvaültetvényről beszélünk, amihez nem kellenek tároló, válogató és csomagoló 

kapacitások, akkor a hektáronkénti eszközszükséglet „csak” 4-5 millió Ft. A másik véglet, ha 

egy jelenleg legkorszerűbb, intenzív almaültetvényt feltételezünk, amihez a termesztési fázis 

beruházásain túl teljes posztharveszt kapacitást építünk. Ekkor a hektáronkénti tőkeigény 

meghaladja a 20 millió Ft-ot, de akár a 25-30 millió Ft közelébe is érhet (5.2. táblázat). 

 

A szántóföldi zöldségtermelés hasonlóan magas tőkeigénnyel jellemezhető (5.3. táblázat). Az 

üzemmérettől, termelési szerkezettől, az eszközök kihasználtságától stb. függően 3-8 millió Ft 

hektáronként. Ezzel nem összevethető a hajtatásos termesztés nagyságrendje, ahol 

technológiától függően a fóliák létesítésének tőkeigénye 5-15 millió Ft/ha, az üvegházaké 

pedig 20-40 millió Ft/ha. 
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5.3. táblázat: A zöldségtermelés befektetett tőke igénye jelenlegi árszínvonalon 

Me.: ezer Ft/ha 

Megnevezés Tőkeigény 

Termőföld 500-2 000 
Erőgépek 200-500 
Munkagépek 200-400 (1 100) 
Géptároló, raktár, egyéb építmények 30-50 
„Termesztési fázis” beruházásai összesen: 930-2 950 (3 550) 
Hűtőtároló (0) 2 000-4 000 
Válogató-osztályozó terem és berendezés (0) 200-500 
Csomagoló berendezések (0) 200-400 
Árumozgatás gépei 40-60 
Göngyölegek 60-90 
„Posztharveszt” fázis beruházásai összesen (0) 2 500-5 050 
BEFEKTETETT TŐKE MINDÖSSZESEN (930) 3 430-8 000 (8 600) 
 

Forrás: saját adatgyűjtés (APÁTI F. 2012.) 

5.7.3. A termelés forgótőke igénye 

A kertészeti ágazatokra jellemző, hogy egységnyi területen magas árbevételt képesek 

produkálni, ugyanakkor ehhez magas ráfordításokra is szükség van. A termelés folyamán, az 

egyes években a beruházások költsége, vagyis a tárgyi eszközök költsége amortizációs 

költség formájában ölt testet, és kisebb mértékű javítás-karbantartási költség is kapcsolódik 

hozzájuk. A költségek nagyobb része azonban forgóeszköz-jellegű költség, tehát nem 

beruházásokból, tárgyi eszközök létesítéséből adódik, hanem – főleg – az egy termelési 

ciklusban felhasznált anyagok, alkatrészek és személyi jellegű ráfordítások teszik ki. 

 

A főbb ágazatok éves összes forgóeszköz jellegű költségeit, vagyis az amortizációs költségen 

felüli folyó kiadásokat (működési költséget) az 5.4. táblázat tartalmazza. 

 

5.4. táblázat: A főbb kertészeti ágazatok éves forgóeszköz jellegű költségei 

Me.: ezer Ft/ha 

Ágazat Forgóeszköz igény 

Intenzív alma (tárolás nélkül) 1 000-1 200 

Intenzív alma (tárolással) 1 200-1 400 

Meggy 600-1 000 

Szilva 400-700 

Kajszi 700-900 

Csemegekukorica 300-400 

Zöldborsó 350-500 

Szántóföldi (ipari) paradicsom 900-1 100 

Szántóföldi zöldpaprika 1 500-2 000 

Hajtatott termesztés (fólia, üvegház) 10 000-50 000 
 

Forrás: saját adatgyűjtés és kalkuláció (APÁTI F. 2012.) 
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Az egyes ágazatok éves működési kiadásai 300-2 000 EFt között mozognak. Ennek a tőkének 

rendelkezésre kell állni az értékesített termék árbevételéből. A legnagyobb tőkeigényű 

kertészeti tevékenység a hajtatott termesztés, ahol 10 millió Ft-os nagyságrendet képvisel a 

hektáronkénti tőkeigény. 

5.7.4. A versenyképes termelés főbb kritériumai 

A kertészeti szektorban – csakúgy, mint a mezőgazdaság más ágazataiban – EU-

csatlakozásunk óta egyértelműen érzékelhető módon jelentősen élesedett a versenyhelyzet. A 

hosszú távon fennmaradni szándékozó vállalkozásoknak évről-évre egyre többet kell 

teljesíteniük ugyanazért az eredményért és a szinten maradásért. A versenyképességünk 

értékeléséhez abból kell kiindulni, hogy versenyképes az, (1) amire van fizetőképes 

fogyasztói/vevői igény; (2) amit piacra tudunk juttatni és (3) és aminek a termelése 

gazdaságos. 

 

A kertészeti termeléshez kapcsolódó beruházások általában nagyon hosszú, 15-20 éves 

futamidejű tevékenységek, a teljes beruházás jövedelmezősége, hatékonysága éppen ezért 

nem ítélhető meg egyetlen év eredménye alapján. A termelés gazdaságosságának 

megítéléséhez először abból kell kiindulnunk, hogy mely főbb üzemgazdasági tényezők 

határozzák meg azt. Ezek leegyszerűsítve alapvetően a következők: 
 

 a beruházási költség, azaz a kezdeti tőkebefektetés összege, 

 a beruházás finanszírozásának módja (elsősorban a beruházási támogatás mértéke), 

 termelési költségek,  

 terméshozamok és termésminőség, 

 értékesítési árak. 
 

A fenti tényezők közül a beruházási költségek és a termelési költségek vonatkozásában nagy 

mozgástér nincs, mert ezek csökkentése jelentősen kihathat a terméshozamokra és a 

minőségre is. A technológia korszerűsége, intenzitása, színvonala, az előállítani szándékozott 

termék tehát erőteljesen behatárolja a beruházási és termelési költségek nagyságrendjét. Az 

értékesítési árak alakulására az egyes termelők szintén nincsenek hatással, mert egyenként 

olyan kicsik, hogy nem tudnak hatni a piaci folyamatokra. Sokszereplős, kompetitív piacon a 

termelő árelfogadó magatartást tanúsít. Természetesen a termék minőségével, kiszerelésével, 

az árualap nagyságával, stb. bizonyos sávban van módja mozgatni az árakat, de a piacon 

kialakult átlagos árszinten érdemben nem változtathat. Ebből az következik, hogy  

– amennyiben a beruházási támogatások igénybe vételével nem számolunk – érdemi 

mozgásterünk csak az elérendő terméshozamokban van. 
 

Az 5.5. táblázatban közöltünk információt arra vonatkozóan, hogy – magas minőségi 

színvonal mellett – milyen terméshozamokra van szükség az adott évben még éppen 

nyereséges és a hosszú időtávban is gazdaságos termelés érdekében. Látható, hogy az adott 

évi nyereségesség minimumkritériumának teljesítéséhez már a „relatíve alacsony” hozamok is 

elegendőek, bár meg kell jegyezni, hogy több ágazat esetében az országos termésátlag még 

ezeket az értékeket sem éri el. A gazdaságos termeléshez viszont olyan magas termésekre van 

szükség, amelyeket ma a hazai kertészeti vállalkozásoknak csak 10-20%-a tud teljesíteni. 

Azért kell ilyen hozamokat elérni, mert csak ebben van elegendő nyereségtartalom a 

vállalkozás létesítésekor befektetett tőke visszatermeléséhez, a versenyképesség 

fenntartásához szükséges, folyamatos beruházások-fejlesztések elvégzéséhez, valamint az 

időjárási szélsőségek (jégkár, fagykár, aszály, stb.) miatti „rossz évek” túlélését biztosító 

tartalékok képzéséhez. 
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5.5. táblázat: A nyereségesség és gazdaságosság minimumkritériumát jelentő 

terméshozamok 

Me.: tonna/ha 

Ágazat 
A nyereséges termelés 

minimumkritériuma 

A gazdaságos termelés 

minimumkritériuma 

Alma 20-25 40-50 

Körte 10-15 20-30 

Meggy 5-10 15-20 

Cseresznye 4-6 8-15 

Kajszibarack 6-8 15-20 

Őszibarack 8-12 15-25 

Szilva 15-20 25-30 

Csemegekukorica 10-14 18-22 

Zöldborsó 3-4 5-8 

Szántóföldi (ipari) paradicsom 40-50 60-80 

Szántóföldi zöldpaprika 20-30 40-50 
 

Forrás: saját adatgyűjtés és kalkuláció (APÁTI F. 2012.) 

 

Hosszabb távon természetesen a kockázatokkal is számolnunk kell. A legfőbb kockázatokat a 

kertészeti termelésben három fő csoportba sorolhatjuk úgy, mint termelési, piaci és pénzügyi 

kockázat. A termelési kockázatok elsősorban a hozamra gyakorolnak jelentős hatást (pl. 

időjárás), míg a piaci kockázat leginkább az értékesítési árakban nyilvánul meg. Ez utóbbi 

nagyon jelentős lehet, a termékek árai nemcsak évről évre, hanem egy éven belül is, és az 

adott szezonban napról napra is változnak. A pénzügyi kockázat elsősorban a hitelfelvétellel 

összefüggésben keletkezik. 

5.7.5. A versenyképesség növelésének főbb lehetőségei és korlátai 

A fejlődés feltételeinek felvázolása előtt össze kívánjuk foglalni, hogy melyek a zöldség-

gyümölcs ágazat eddigiekben leírt problémáinak fő okai: 

 

 Az elhanyagolt és gondozatlan ültetvények, illetve korszerűtlen technológiával 

rendelkező vállalkozások rendkívül magas aránya, valamint a minőség nem objektív 

értelmezése miatt nagyon sok gyenge minőségű áru kerül a piacra, lenyomva ezzel 

akár a jó minőségű termék árát is. 

 Még mindig nincs elegendő tárolókapacitás és megfelelő szintű logisztika az 

országban, így a betakarítási időszakban azonnali vagy gyors értékesítés kényszere 

miatt dömping alakul ki a piacunkon, a túlkínálat pedig értelemszerűen alacsonyabb 

árakat eredményez. 

 A termelői, piaci szervezettség szintje (TÉSZ formájában) messze elmarad a 

kívánatostól, illetve a kereskedelem és feldolgozóipar szervezettségétől és 

koncentráltságától, ami miatt a termelők nem rendelkeznek megfelelő alkupozícióval. 

 A termelés szétaprózódottsága, a piac átláthatatlansága (sok kistermelő, hektikus 

termelés, nem kielégítő termelési és árstatisztikák) miatt a termékpálya szereplői nem 

tudnak pontosan tájékozódni a piaci helyzetről. Az árral kapcsolatos termelői döntések 

többnyire kellő információk hiányában születnek, a piaci szereplők gyakran 

félrevezetik egymást a valós árviszonyokban. 
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 Az ágazati-szakmai irányítás és koordináció teljes hiánya, valamint a „termelést 

támogató tevékenységek” (szaktanácsadás, növényvédelmi és időjárási előrejelzési-

riasztási rendszerek, piaci és árinformációs rendszer) alacsony színvonala miatt 

hiányzik a kívülről jövő segítség is, melyek a nyugat-európai országokban a 

mindennapi döntéshozatal szerves részei. 
 

Fenti problémák és okok felszámolására irányul, kiutat jelentő fejlesztések és intézkedések az 

alábbiak lehetnek: 
 

 Amennyiben az ültetvénykivágási támogatás oldaláról nem lehetséges, akkor a 

szankciók oldaláról kell előmozdítani a nem megfelelően kezelt és gondozatlan 

(többnyire korszerűtlen) ültetvények felszámolását, aminek révén sok gyenge 

minőségű terméktől lehetne tehermentesíteni a piacot, és növelni ezzel az értékesítési 

árakat. A korszerűtlen, versenyképtelen gazdaságokat ki kell zárni a támogatandó 

vállalkozások köréből. 

 A tároló kapacitások növelése, fejlesztése elengedhetetlen, a támogatási forrásokat 

ebbe az irányba kellene koncentrálni.  

 Kulcskérdés a termelői szervezettség fokozása, mely a TÉSZ-ek megerősítésén 

alapszik, ezért ezen szervezetek fejlesztésének kiemelt prioritásnak kell lennie. 

 A hazai hektikus és átláthatatlan piaci viszonyok miatt, a piaci átláthatóság – és ezzel 

együtt az árszínvonal – növelése érdekében „árjegyzési rendszer” (piaci és 

árinformációs rendszer) létrehozása. 

 A termelői érdekképviselet növekedéséhez szükség van a termelői szövetségek, 

terméktanácsok összefogására, koncentrációjára. 

 Mindezek mellett jelentős fejlesztési tartalékok rejlenek a termelőt támogató 

tevékenységekben, azaz a növényvédelmi előrejelző rendszer kialakításában, a 

szaktanácsadási rendszer fejlesztésében és naprakész piaci információs rendszer 

létrehozásában, melyek Nyugat-Európában a termelői döntéshozatal mindennapi 

eszközei. 

 A jelenlegi piaci környezetben nélkülözhetetlen a kutató, fejlesztő intézmények, és 

ezzel együtt az innovációs tevékenység helyreállítása, ami nélkül a hazai termelők 

versenyképességének növelése nem képzelhető el. 

 A piacaink szélesítésében alapvetően a belföldi fogyasztásra és a közeli nagy külföldi 

felvevőpiacokra (Oroszország, Ukrajna, Románia) kellene koncentrálni, melyeken a 

rövidebb szállítási távolságok miatt előnyben vagyunk Nyugat-Európával szemben.  

 A költségoldali hatékonyságnövelés szűk lehetőségei és a termelési költségek várható 

jövőbeni – akár jelentős mértékű – növekedése miatt a terméshozamok növelésére, a 

termésbiztonság fokozására és a termékminőség javítására (melyek a termelő által 

befolyásolhatók) kell fektetni a hangsúlyt. 

 A hatékonyság jelentős növelésére a költségek oldaláról – az üzemméret növelésén túl 

– egyetlen főbb lehetősége van a hazai termelő üzemeknek, mégpedig a beruházási 

támogatások kihasználása. Ezen források igénybevételével a kg-onkénti önköltség 

jelentősen csökkenthető.  

 A Nyugat-Európához képest jelenleg még jó ideig olcsóbb munkaerőnk, mint előny 

fenntartása érdekében rendezni és a kertészeti termelés sajátosságaihoz igazítani kell 

az alkalmi munkavállalás rendszerét. 
 

A fentiek megvalósítása és az ágazat sorsának javítása érdekében legfontosabb feladat, hogy 

meg kell végre alkotni egy olyan ágazati stratégiát, amelyben egyértelműen pálcát törünk a 

piaci szereplők egy részének fejlesztése és mások elsorvasztása fölött, és komplex módon, az 

okokat összefüggésükben kezelve határozunk meg fejlesztési irányokat. 



 135 

Ellenőrző kérdések: 

 

 Mi a különbség intenzív és extenzív ültetvény között? 

 Mit nevezünk a termesztés és a posztharveszt fázisának? 

 Jellemezze a gyümölcstermelés üzemgazdasági előnyeit és hátrányait! 

 Jellemezze a zöldségtermelés üzemgazdasági előnyeit és hátrányait! 

 Jellemezze a gyümölcstermelés befektetett tőke igényét! 

 Jellemezze a zöldségtermelés befektetett tőke igényét! 

 Jellemezze a gyümölcstermelés forgótőke igényét! 

 Jellemezze a zöldségtermelés forgótőke igényét! 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

 

 Foglalja rendszerbe a kertészeti ágazat fejlődését hátráltató legfőbb tényezőket! 

 Határozza meg a versenyképes termelés legfőbb kritériumait! 



 136 

6. Mezőgazdasági vállalkozások és ágazatok tervezése 

6.1. A tervezés általános kérdései 

Ismert, hogy a vállalkozás nem izolált egység a gazdasági, társadalmi és ökológiai 

környezetével szoros kapcsolatban és kölcsönhatásban van. Környezetéből inputokat „vesz 

fel”, melyek a vállalatban zajló vállalkozási tevékenység során átalakulnak 

(transzformálódnak) outputokká, termékekké vagy szolgáltatásokká. A vállalatban tehát 

reálfolyamatok (értéktermelő folyamatok) és a reálfolyamatok által indukált 

nominálfolyamatok (pénzügyi folyamatok) zajlanak. A pénzügyi folyamatok a 

reálfolyamatokkal egyidejűleg, vagy némi időeltolódással, de velük ellentétes irányban 

haladnak. 

 

A vállalat működése jól megfogalmazott célokat követ, és helyzete a megfogalmazott célok 

megvalósítása érdekében, azok irányába változik. A változás tartalmát és irányát a környezet 

változása alapvetően meghatározza. Az eredményes működés, a fennmaradás, a környezethez 

való sikeres alkalmazkodás érdekében a vállalat működése nem lehet esetleges, nem 

engedhető meg, hogy működése csak a véletlenen alapuló legyen. 

 

A vállalatban zajló folyamatokat tehát meg kell tervezni. A tervezés – általános értelemben 

véve – nem egyéb, mint valamilyen kívánatosnak tartott jövőbeni állapot felvázolása, 

valamint az annak elérését lehetővé tevő cselekvési programok és a szükséges erőforrások 

meghatározása. A meghatározásból következik, hogy a tervezés célja a vállalat jövőjének 

tudatos formálása, a vállalat felkészítése a jövőben várható hatásokkal szemben. A 

definícióból még az is kiolvasható, hogy a kitűzött célok, az azok eléréséhez vezető utak, a 

vállalat környezete, a rendelkezésre álló erőforrások differenciáltsága stb. számos alternatívát 

kínál(hat) a vállalat számára. Az alternatívák sokféleségéből viszont következik, hogy a 

tervezés során mindig a több lehetőség közötti választás problémájával állunk szemben, tehát 

dönteni, választani kell az alternatívák közül. A tervezés tehát – ebből az aspektusból – 

döntést is jelent. Olyan döntést, amely – a kapcsolódó sajátos jegyek miatt – a döntések más 

típusaitól jól megkülönböztethető, ugyanis a kitűzött cél a kapcsolódó cselekvési program 

hiányában nem lesz elérhető, vagy a különböző valószínűséggel várható események 

befolyásoló hatása miatt a cél maradéktalanul nem lesz megvalósítható, a döntés időben 

megelőzi a végrehajtást. 

 

A vállalati tervezés lényegi sajátosságai tehát az alábbiakban foglalhatók össze: 

 

- A tervezés mindig több lehetőség közüli választást jelent. 

- A tervezés megelőzi a cselekvést, tehát a kockázatot nem küszöböli ugyan ki, de 

számol vele. 

- A tervezés a vállalaton belül rendszert alkot. 

- Az egyik legfontosabb vezetői feladat (funkció), maga a tervezés. 

- Koordinálja a vállalat és környezete közötti, valamint a vállalaton belül zajló 

folyamatokat. 

- A tervezés – mint folyamat – végterméke a terv, mindamellett, hogy a terv, mint 

végtermék nem minden esetben jelent írásbeli formalizáltságot. 

- A terv végső soron a kitűzött cél elérésének konkrét cselekvési programja. 

- A terv a visszacsatolás (terv/tény összehasonlítás) viszonyítási alapja. 
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Összefoglalva a tervezés lényegét, a tervezés olyan komplex tevékenység, amely vizsgálat 

tárgyává teszi a vállalatban zajló reál- és nominál folyamatok alakulását, a rendelkezésre álló 

erőforrásokat, a vállalat és környezete közötti kölcsönhatásokat. A tervezés célokat jelöl ki, 

meghatározza az elérésükhöz szükséges cselekvési programokat, a szükséges erőforrásokat, 

feltételeket és intézkedéseket, a visszacsatolás mechanizmusát, növeli a kitűzött cél 

elérésének valószínűségét. 

6.2. A tervek csoportosítása, a stratégiai/taktikai/operatív terv főbb tartalmi elemei és 

összefüggései 

A tervek készítésének többféle célja lehet. Általános célként fogalmazható meg a vállalkozás 

létrehozásának/alapításának/ előkészítése, illetve működő vállalkozás esetén a szervezet céljai 

és tényleges lehetőségei közötti összhang keresése és megteremtése, ennek módjának, tartalmi 

összefüggéseinek bemutatása. A vállalati tervezés (a vállalati terveket) többféle szempont 

alapján csoportosítható. A csoportosítás fontosabb ismérvei a következők lehetnek: (1) a 

tervezés jellege (fokozatai); (2) a tervezés időhorizontja; (3) a tervezés tárgya; (4) a tervezés 

célja. 
 

A (1) tervezés jellege (fokozatai) szerint beszélhetünk: (a) stratégiai tervezésről; (b) taktikai 

tervezésről és (c) operatív tervezésről. 
 

Hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy a terveknek e három alapvető fokozata (stratégiai / 

taktikai / operatív) hierarchiát alkot abban az értelemben, hogy a feljebb lévő szint keretet ad 

az alatta elhelyezkedő szint tervezéséhez. A hierarchia csúcsán a stratégiai szint, a stratégiai 

tervezés illetve stratégiai terv áll, ezt követi a taktikai, majd az operatív tervezés illetve tervek 

szintje. 
 

(a) A stratégiai tervezés a vállalat egész rendszerét érintő változásokat tartalmazza. 

Általában hosszú távra szól. CHIKÁN (2001) szerint a stratégia feladata: „…olyan módon 

szervezze meg a vállalat érintettjeit, olyan mozgásformákat tegyen kívánatossá és lehetővé az 

érintettek számára, amelyek hatékonyan szolgálják a vállalat alapvető célját.” A stratégia 

tehát a vállalat működésének vezérfonala. Stratégiai szinten tehát hosszabb időszakra tervezik 

meg a vállalkozás fejlődésének alapvető vonásait, olyan változásokról van szó, amelyek a 

szervezetet, mint teljes rendszert érintik. A stratégiai tervezés fő feladata a szervezet 

lehetőségeinek idejében történő felismerése és az ezekre való reagálás, stratégiai cselekvési 

program vázlatos kidolgozása azok kockázatának elemzése mellett. 
 

(b) A taktikai tervezés egyes részrendszerek céljainak meghatározását és a szükséges 

erőforrások kapcsolódó tervezését jelenti. Taktikai szinten tehát a stratégiai fázisban kitűzött 

célokat és az elérésükhöz alkalmas cselekvési stratégiákat konkretizálják, és projekt rendszerű 

bonyolítást feltételeznek. Ekkor kidolgozásra kerülnek a szervezet egészének és 

részrendszereinek a specifikus céljai, kijelölik a célok eléréséhez szükséges erőforrásokat és 

intézkedéseket. A szükséges beruházások tervezése, mely tipikusan projekt rendszerű munka 

a taktikai tervezés tipikus feladata.  
 

(c) Az operatív tervezés az outputok előállításának és kölcsönös felhasználásának rövidtávra 

szóló tervezését jelenti az erőforrások optimális felhasználása mellett. Az operatív tervezés 

egy évet, vagy rövidebb időtávot fog át pl. egy adott gyártási, termelési folyamat terve, éves 

pénzforgalmi terv stb. 
 

A (2) tervezés időhorizontja: a gazdasági események bekövetkezésének sebessége, mely az 

idő előrehaladásával folyton módosul (leginkább minden gyorsul), más és más időtávú 

tervezést igényel. A gyors bekövetkezésű eseményeket rövidtávú, a lassabbakat középtávú és 



 138 

az összetettebb, komplex és egyben későn bekövetkező eseményeket hosszú távú tervekben 

kell megtervezni. A tervezés időhorizontja alapján beszélhetünk: (a) hosszú távú; (b) 

középtávú és (c) rövid távú tervezésről. 
 

A régebbi nómenklatúra szerint hosszú távú tervek voltak az 5 éven túli tervek, középtávúak a 

3-5 éves tervek és a rövid távúak, az 1-3 évig terjedő tervek. Ez a besorolás a 

nemzetgazdasági vagy szupranacionális (pl. EU) szinten történő tervezés estében most is 

elfogadható, azonban a vállalati és kisebb szervezeti egységek szintjén ez módosult, azaz 

rövidült. Napjainkban rövid távú terveknek nevezzük az éven belüli terveket, középtávúnak az 

1-3 éveseket és hosszú távúnak a 3 éven túlikat. Hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy a 

terv időtávja és annak kidolgozottságának részletezettsége szoros kapcsolat van. Tehát minél 

hosszabb távra szól a terv, általában kevésbé részletes, és minél rövidebb távú annál 

alaposabban kimunkált. 
 

Az időtáv hossza sok esetben nem elhatározás kérdése, mert azt számos tényező befolyásolja, 

pl. a tervezés célja, a tervezés jellege, a vállalkozási tevékenység jellege, a termékelőállítási 

folyamat milyensége stb. Minden egyes időtávnak megvan tehát a szerepe, funkciója, 

összhangban a terv céljával. A stratégiai tervezés hosszú távra szól. A középtávra szóló 

tervezés lehet pl. egy üzleti terv kidolgozása is, ha egy projekt realizálását kívánjuk 

megvalósítani, amely jelentős erőforrás-bővítést és ezáltal a termelési szerkezetben is jelentős 

változást eredményez. Rövidtávra szóló tervezési feladatot jelent pl. egy vállalat éves 

termelési tervének elkészítése. Éven belüli tervezési feladatként értékelhető egy 

kampányidőszakra vonatkozó terv, ami az adott 1-2 hetes időtávban megoldandó feladatokat 

rögzíti.  
 

A (3) tervezés tárgya szerinti csoportosítás a jelentkező tervezési feladat gyakorisága alapján 

különbözteti meg a tervezést úgy, mint: (a) funkcionális tervezés és (b) projekttervezés. 
 

(a) A funkcionális tervezés a gazdálkodásnak csak egy részterületét öleli fel, évről-évre 

ismétlődő feladatként jelentkezik pl. az erőforrások (munkaerő, gépszükséglet stb.) tervezése. 
 

(b) A projekttervezés – ahogy az elnevezés is utal rá – egy meghatározott időtartamra 

vonatkozóan egyedi, nem ismétlődő tervezést jelent pl. egy új termék gyártásához szükséges 

beruházási terv, egy építkezés terve stb. 
 

A (4) tervezés célja – mint csoportképző ismérv – rendkívül sokféle tervezést illetve tervet 

eredményez, szoros összefüggésben van az előzőekben említett szempontokkal. A különböző 

tervezési célok egy hierarchikus rendszert kell, hogy alkossanak. A célok egymást 

feltételezik, szoros kölcsönhatásban vannak egymással. A tervezés céljai vonatkozhatnak pl.: 

(a) a vállalat egészére (pl. a profit növelése); (b) a vállalkozás alapítására (létesítésére); (c) az 

előállt krízishelyzet kezelésére (szanálási tervek) és (d) a vállalat felszámolására stb. 

6.3. A tervezés, mint menedzsment funkció, tervezési szemléletek 

A tervezés egyfelől tudományos-műszaki-gazdasági alapokon nyugvó eljárási mód. A 

szervezet céljait, fontosabb feladatait, működését, kapcsolatrendszerét fogalmazza meg, annak 

érdekében, hogy belső erőforrásait felhasználva a változó piacviszonyokat figyelembe véve, a 

környezeti mozgásokhoz képes legyen hatékonyan alkalmazkodni. A tervezés fogalmát 

másfelől, mint jövőalakítást is definiálhatjuk: „a célok, az intézkedések, az eszközök, illetve a 

célok eléréséhez vezető utak szisztematikus és a jövőre vonatkozó átgondolását és 

meghatározását” értjük alatta. A tervezés gondolatiságában végig követi a jövőbeli 

cselekvést, mérlegeli a különböző cselekvési alternatívákat, és a legkedvezőbbet választja. A 
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tervezés a szervezet fennmaradásához nélkülözhetetlen, szükséges a jövő bizonytalanságának 

a kivédéséhez és számottevően hozzájárul a gazdasági folyamatok koordinációjához. 

A vállalat gazdasági rendszerként is jól definiálható, de a rendszer egyensúlyának fenntartása 

beavatkozást igényel. Ez a beavatkozás azonban csak tudatos lehet, mely tudatosság alapját 

végső soron a környezettel való kapcsolattartás, a külső és belső információk megszerzése, 

feldolgozása, és a vállalat érdekében történő eredményes hasznosítása jelenti úgy, hogy 

biztosítjuk a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználását, megjelölve: (1) a vállalat 

jövőképét; (2) a jövőkép elérése érdekében szükséges tennivalókat; (3) a visszacsatolás 

mechanizmusát, azaz a kitűzött jövőkép és az elért eredmények ismeretében a szükséges 

korrekciók lehetőségének biztosítását. 
 

A vállalat hosszú távú fennmaradása tehát feltételezi, hogy a vállalat működését tervezzük, 

szervezzük, koordináljuk, ellenőrizzük, irányítsuk, azaz gyakoroljuk a menedzsment 

funkciókat. A tervezés tehát egyik fontosabb menedzsment funkció is.  
 

A vállalat, mint a nemzetgazdaság egyik alapegysége, a termelési tényezők felhasználásával 

állítja elő a javakat a társadalom számára. Az erőforrások felhasználásának gazdasági 

hatékonysága az egyik olyan terület, amelyen keresztül – hosszabb távon – összekapcsolódik 

a vállalat és tulajdonosainak, valamint a társadalmat képviselő államnak az érdekeltsége. A 

történelmi, gazdasági fejlődés eredményeként az állam szerepe is átértékelődött, a 

gazdálkodási feltételek alapvető változáson mentek és mennek keresztül. Mindezekből 

következik, hogy a mindenkori társadalmi, gazdasági körülményektől, a tervezéshez 

kapcsolódó elméleti ismereteket megalapozó tudományos eredményektől stb. is függően 

változtak a vállalati tervezés céljáról, funkciójáról, kidolgozásának módjáról stb. vallott 

nézetek is. A kapcsolódó változások, tényezők kölcsönhatásának eredőjeként változtak a 

tervezési szemléletek (tervezési filozófiák) is. 
 

A tervezési szemléletek fogalmán a tervezés céljáról, vállalati szerepéről, kidolgozásának 

módszereiről és elméleti megalapozottságáról vallott nézetek összességét értjük. E filozófiák 

tehát a tervezést – mint menedzsment funkciót - sem hagyták érintetlenül. Az alapvető 

tervezési szemléletek (filozófiák) főbb jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze: 
 

A kielégítő (elfogadható) szintre történő tervezés jellemzője, hogy nem törekszik az 

optimális, a „lehető legjobb cél” elérésére, többé-kevésbé azonosítható az úgynevezett 

hagyományos tervezés fogalmával. Gyakorlati alkalmazását indokolhatja, hogy a lehető 

legjobb, a cél eléréséhez vezető algoritmus egzakt meghatározása – a kapcsolódó sajátosságok 

és kölcsönhatások miatt – rendkívül nehéz, sőt – a kockázat miatt – még elvileg sem 

képzelhető el. Megelégszik tehát a vállalat biztos fennmaradását biztosító „igényszinttel”. 

Alkalmazása mellett szól még pl. hosszabb távra szóló tervezésnél a rendelkezésre álló 

információk megbízhatósága, rövidtávon pedig éppen a tervezéshez rendelkezésre álló idő 

rövidsége. Ez a tervezési szemlélet ugyanakkor magában hordja azt a veszélyt, hogy a vezetés 

úgymond „elkényelmesedik”, minimális változtatást terveznek csak a termelési szerkezetben, 

illetve a kibocsátásban, kerülik a vállalatvezetés szervezeti rendszerének átalakítását, a 

múltbeli hiányosságok kedvezőtlen hatásait igyekeznek csak kiküszöbölni stb. Erős 

versenyhelyzetben ez a szemlélet nagy valószínűséggel a vállalat versenytársaktól való 

leszakadását eredményezi. 
 

Az optimalizáló tervezési szemlélet a lehető legjobb megoldás elérését tűzi ki célul, 

optimalizálja a rendszer input/output kapcsolatát. Alkalmazásának egyik elengedhetetlen 

feltétele az operációkutatási módszerek felhasználása a tervezési munkában. Felhasználásának 

másik fontos feltétele, hogy a kitűzött tervcélok, az alkalmazott modellek mennyiségi 

(kvantitatív) megfogalmazása elvégezhető legyen. Az eljárás eredményessége tehát 
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alapvetően attól függ, hogy a megfogalmazott modell mennyire pontosan, „valósághűen” 

képes az optimalizálandó rendszer működését megjeleníteni. Hátrányaként, illetve 

veszélyeként említhető meg, hogy a nem kvantifikálható célokat nem képes kezelni, a 

modellek – a kezelhetőség érdekében – a valóságot jelentősen leegyszerűsítik. Gyakran 

előfordul, hogy a módszerek alkalmazása öncélúvá válik, emiatt a kapott „eredmény” a 

gyakorlatban csak korlátozottan használható. Alkalmazásának egyik legfőbb előnye az, hogy 

a modellek szerkesztése komplex, rendszer-szemléletű gondolkodásmódot követel, ami 

ötvözve a napjainkra jellemző stratégiaimenedzsment-szemlélettel – a jövőt illetően is – 

gyakorlati felhasználásuk mellett szól. 
 

Az adaptív tervezési szemlélet a vállalat és környezetének egységes rendszerként való 

felfogását és kezelését jelenti, magában foglalja az optimalizáló szemléletet, alkamlamzza az 

operációkutatási módszereket. A kapcsolódó elméleti összefüggések, alkalmazható módszerek 

kidolgozása napjainkban még nem tekinthető teljes mértékben kiforrottnak, ebből eredően a 

gyakorlati életben ez a szemlélet, mint a szemlélet érvényesítésére való törekvés jelenik meg a 

vállalat rugalmas alkalmazkodásának biztosítása érdekében. Az adaptáció a vállalat 

alkalmazkodását, reagálását jelenti az olyan zavaró külső és belső változásokra, amelyek a 

vállalat működésének hatékonyságát befolyásolják, illetve befolyásolhatják. Passzív 

adaptációról akkor beszélünk, ha a vállalat működését úgy változtatjuk meg, hogy a 

megváltozott körülmények között is biztosított a vállalat hatékony működése, tehát a vállalat 

alkalmazkodik a körülményekhez. Az aktív adaptáció esete azt a vállalati reakciót, cselekvést 

jelenti, amelynek eredményeként, illetve hatásaként a környezet is megváltozik. Ezen 

szemlélet esetében a tervezés, illetve a terv úgy értelmezendő, mint a rendszer 

megváltozásának hordozója. Ha ez így van, akkor viszont egyértelmű az, hogy tervezés (terv) 

nélkül a rendszer nem képes megváltozni, ebből viszont következik, hogy nem tud 

alkalmazkodni környezetéhez sem. Az adaptív tervezési szemlélet tehát ráirányítja a figyelmet 

a tervezés új sajátosságára, nevezetesen arra, hogy a terv magában kell, hogy hordozza a 

rendszer, azaz a vállalat alkalmazkodásának, megújuló képességének alternatíváját. A vállalat 

alkalmazkodó képessége több kapcsolódó tényező kölcsönhatásának együttes eredőjeként 

definiálható. Ezek a tényezők, illetve azok kölcsönhatásai jelölik ki a vállalat számára azt a 

mozgásteret, cselekvési alternatívát, ami adott esetben az eredményes alkalmazkodást jelenti a 

vállalat számára. Erre a képességre viszont a piacgazdasági feltételek keretei, az egyre inkább 

élesedő verseny, a globalizáció miatt a vállalatoknak még inkább szükségük van. 
 

A stratégiai szemlélet érvényesítése valamennyi kapcsolódó kérdés vonatkozásában új 

szemléletet jelent, erőteljesen érvényesül a rendszerszemlélet, és integrált megközelítési mód. 

A gazdálkodás feltételeinek alakulása, a szűkebb és tágabb vállalati környezeti tényezők 

változékonysága stb. miatt, a stratégia szó használatára a gazdasági élet területén is sor került, 

és napjainkban a stratégiai gondolkodás a vállalati magatartás egyik meghatározó elemévé 

vált. Legáltalánosabb értelmezése szerint a stratégia a hosszú időszakra érvényes célok, és az 

azok eléréséhez szükséges eszközöket jelenti. Ez azonban csak egyféle értelmezése a stratégia 

jelentésének. A továbbiakban a stratégiát az alábbi megfogalmazás szerint értelmezzük: „ A 

stratégia olyan átfogó, komplex és konzisztens koncepció, amely hosszú távra készül, és 

lehetővé teszi, hogy a vállalkozás felkészüljön a jövő várható eseményeire, vagyis nem más, 

mint a vállalkozások hosszú távú fennmaradásának cél- és eszközrendszere.” (GYULAI – 

KRESALEK, 2002). A fogalom konkrétabb értelmezése alapján „A stratégiai menedzsment a 

vállalati döntéshozatali rendszer, a struktúra és kultúra integrációját jelenti.” A vállalati 

szervezeti struktúra alkotja azt a központi vázat, amire épül a tervezési, vezetésirányítási, az 

ösztönző és érdekeltségi, valamint a kommunikációs és információs rendszer. Mindezt át kell 

hatnia egy „légkörnek”, amely az egyéneket és csoportokat mindenkor a szervezeti célok 

elérése érdekében motiválja, és az egyéni igényeket is kielégíti, ez a szervezeti kultúra.” 
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(GYULAI-KRESALEK, 2002). A definíció alapján már könnyebben értelmezhetők a 

stratégiai menedzsment elemei illetve eszközei, melyek integrált felhasználásától és 

alkalmazásától remélhető annak a stratégiának az eredményes megvalósítását, amely 

biztosítja a vállalat eredményes működését. 

6.4. Helyzetfelmérés és helyzetelemzés 

Minden terv elkészítésének első fázisa egy helyzetfeltárás és helyzetértékelés. Ebben a 

fázisban szükséges összegyűjteni a kiinduló helyzetre vonatkozó információkat, azokat 

rendszerezni és elemezni szükséges. Az elemzésre azért is van szükség, mert gyakran 

előfordul, hogy a vezető érzi, hogy valami nincs rendben, de azt nem tudja pontosan 

meghatározni, hogy mi is a pontos probléma és mi annak az okozója. Ha az elemzés során a 

változások természetét kutatjuk, akkor legjobb az összehasonlításokon alapuló módszereket 

választani. 
 

A sokféle helyzetfeltáró módszer közül a leggyakrabban alkalmazott eljárás a SWOT analízis 

(6.1. ábra). A SWOT analízis során az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek 

kategóriáiba soroljuk a vizsgál szervezet, illetve terület legfontosabb jellemzőit. Az erősségek 

a vizsgált szervezetben a rendelkezésre álló erőforrásokat és kedvező belső feltételeket 

jelentenek. Gyengeségként ezeknek pont az ellenkezőjét, vagyis hiányzó erőforrásokat és 

kedvezőtlen belső adottságokat lehet megjelölni. A lehetőségek esetében olyan kedvező külső 

feltételekről van szó, amelyek pozitív irányba befolyásolhatják az adott szervezet helyzetét, 

míg a veszélyek alatt a kedvezőtlen külső feltételrendszer kerül kifejtésre. 
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6.1. ábra: SWOT analízis a helyzetfeltárás rendszerében 
 

A négy kategóriába tartozó helyzet-meghatározók számbavétele után következik a SWOT 

analízis második lépése, ami már túlmutat a helyzetfeltáráson. Ha elhelyezzük az egyes 

kategóriákba tartozó elemeket egy koordináta rendszerhez hasonló táblán, akkor feltárulnak a 

stratégia meghatározásához szükséges dimenziók (6.2. ábra). Amihez megvannak az 

erőforrásaink és amihez a külső körülmények is kedvezőek bátran tervezhetünk offenzív 

jellegű stratégiát. A kedvező külső lehetőségek és a gyengeségek által bezárt negyedbe 

sorolható elképzelésekkel már óvatosabban kell bánni, csakis jól meghatározott preferencia 

sorrend alapján szabad változásokat kezdeményezni a meghatározó gyengeségek teljes vagy 

részleges felszámolását, vagy kiküszöbölését követően. A gyengeségek és a kedvezőtlen 

külső körülmények által meghatározott területek esetében a legjobb stratégia az, amelyik nem 

pazarol erőforrásokat ezen területek fejlesztésére, inkább a kivonulást és a leépítést helyezi 
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előtérbe. A veszélyek és erősségek közös területére eső fejlesztések kockázatosak a fejlesztés 

nagy körültekintést igényel. Főleg akkor van értelme ezekkel a területekkel foglalkozni, ha az 

első negyedbe tartozó offenzív stratégiát igénylő területek nem nagyon léteznek. 
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6.2. ábra: SWOT analízis a követendő stratégia rendszerében 

 

A SWOT analízis első szakaszában a tipikus megválaszolandó kérdések az alábbiak: 
 

- Hol vagyunk? 

- Mivel (erőforrások) rendelkezünk? 

- Minek vagyunk híján? 

- Milyen külső tényezők és feltételek segíthetnek nekünk? 

- Milyen külső tényezők és feltételek árthatnak nekünk? 
 

A SWOT analízis második szakaszában a tipikus megválaszolandó kérdések az alábbiak: 
 

- Milyen területekre összpontosítsuk az erőfeszítéseinket? 

- Hol próbálkozzunk változtatásokkal? 

- Hol nem érdemes erőfeszítéseket tennünk? 

- Honnan csoportosíthatunk át erőforrásokat? 

- Hová szeretnénk eljutni, és milyen jövőt tartunk elképzelhetőnek magunknak? 
 

A SWOT analízisből levezethető stratégiákat mérlegelni kell a kockázati tényezők alapján is. 

A kockázat elemzés ezért elengedhetetlen része a helyzetelemzésnek. A kockázatot úgy is 

definiálhatjuk, hogy: „Olyan bizonytalan esemény vagy körülmény, amely ha bekövetkezik, 

pozitív vagy negatív hatás gyakorol a szervezet céljaira”. A kockázatelemzésnél mindig el 

kell különíteni a tőlünk függő és független kockázati elemeket, és vizsgálni kell a 

bekövetkezési valószínűséget. Ezek alapján célszerű egy osztályozási rendszert kialakítani és 

modellezni az egyes kockázati elemek bekövetkezésének esetleges hatásait együttes 

következményeit. 
 

A helyzetértékelés második szakaszában a probléma feltárását és elemzését kell elvégezni. 

Ennek egyik kiváló módszere a problémafa készítése (6.3. ábra). A problémafát készítheti a 

vezető egyedül, de ennél sokkal előnyösebb, ha az egy olyan csoportmunkának az eredménye, 

ahol a különböző szakterületek művelői közösen gondolkodnak a problémák egymáshoz 

fűződő viszonyáról. Az első lépésben „brain storming” jelleggel össze kell gyűjteni a vélt, 

illetve valós problémákat. Ezt követően kell ezeket megvitatni, a nem releváns problémákat 

kiszűrni és az azonos tartalmú, de más kifejezésekkel megadott problémákat egyetlen 

meghatározással leírni. A következő lépésben ok-okozati összefüggéseket kell feltárni és meg 

kell határozni az egyes problémák relatív súlyát, valamint a szervezet által befolyásolható és 
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nem befolyásolható problémák körét. Ezek alapján a felállított problémafa nem más, mint egy 

olyan eszköz, aminek segítségével logikai rendbe sorolhatók a problémák és az okok, továbbá 

ezek csoportjából kiemelhető a főok, de emellett a problémafa szerkezet körvonalazza a 

megoldás felé mutató célkitűzéseket is. 
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6.3. ábra: Problémafa vázlatos felépítése 
 

A problémafa, illetve problémák pozitív átfogalmazása után juthatunk el a célfához, illetve a 

célkitűzésfához (6.4. ábra). A célkitűzések szintjei között azonban már meghatározott viszony 

áll fenn, az egyes célkitűzések első, második, harmadik stb. szintű célkitűzésnek minősülnek. 

Az első szintű célkitűzések a legátfogóbbak és ezután folyamatosan egyre részletesebb 

célkitűzések következnek, melyek megoldási már egy körülhatárolható feladathalmazt is 

indukálnak. Fontos azonban megjegyezni, hogy csak olyan problémákat szabad átfordítani 

célokká, amelyek megoldására a szervezetnek közvetve, vagy közvetlenül kimutatható 

lehetősége, illetve hatása van. 
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6.4. ábra: Célfa vázlatos felépítése 

6.4.1. Helyzetfelmérés az ágazati tervezés megalapozásra 

A helyzetfelmérés készülhet egyszerű összeírás alapján és előre elkészített adatlapok 

segítségével. A helyzetfelmérés lehetőleg ne csak az utolsó gazdasági évre, hanem egy 

hosszabb időszakra vonatkozzon pl. az elmúlt három évre. Ha az előző években is terveztünk, 

akkor az egyik legfontosabb terület a terv és tény adatok összevetése és az eltérések okainak 
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részletes elemzése. A helyzetfelmérés legfontosabb elemei a következőképpen 

csoportosíthatók: 
 

 1. Természeti adottságok 

 2. Közgazdasági, társadalmi adottságok és jogszabályi környezet 

 3. Rendelkezésre álló erőforrások 

 4. A termelés szerkezete 

 5. A ráfordítások és hozamok színvonala, ráfordítások hatékonysága 

 6. Árviszonyok 

 7. Termelési költség, termelési érték és nettó jövedelem 

 8. Pénzügyi helyzet 

 9. Térképek és szükséges egyéb mellékletek 
 

A természeti adottságok felmérése során kiemelten kell kezelni az időjárási és éghajlati 

viszonyokat és az ebből következő termelési periódus hosszát. A leginkább kritikus terület a 

mindenkori csapadékviszonyok vizsgálata és annak a biztonságos vízellátással való 

kapcsolata. Érdemes megvizsgálni az elmúlt időszakban milyen mértékben hatott a saját 

termelésű takarmányok fajlagos hozamaira az esetleges csapadékhiány, illetve az ebből adódó 

aszály. 
 

A közgazdasági és társadalmi adottságok számbavétele során a telepek infrastrukturális 

(megközelíthetőség, utak állapota, ipari áram vételi lehetőség stb.) ellátottságát kell kiemelten 

kezelni. Nagyon fontos számba venni, hogy az inputok (pl. takarmány stb.) beszerzése milyen 

távolságokról történik, és a potenciális piacoktól való távolságunk hogyan alakul. A 

vállalkozás makro- és mikro-gazdasági környezetéről is feltétlenül szólni kell. Egy rövid 

elemzést célszerű készíteni a versenytársainkról és a piaci részesedésünk alakulásáról is, és fel 

kell vázolni a vállalkozás külső (vevők, szállítók, hitelezők, biztosítók stb.) és belső 

kapcsolatrendszerét. A társadalmi helyzet elsősorban a potenciálisan bevonható munkaerő és 

kiemelten a vagyonvédelmi helyzet szempontjából vizsgálandó. A jogszabályi környezet 

elemzése során az általános vállalati működés szabályozástól eltérő viszonyokra (pl. 

környezet- és természetvédelmi jogszabályok) kell hangsúlyt helyezni. 
 

A mezőgazdasági termelés mindenképpen megkívánja bizonyos erőforrások meglétét, melyek 

lehetnek saját tulajdonúak, illetve bérlemények. A rendelkezésre álló erőforrások kapacitása 

nagyban meghatározza a termelés volumenét és az alkalmazható technológiát. A legfontosabb 

erőforrás például a tejtermelés során a tehénállomány, a fejőház és a tejház kapacitása és az 

istállók mérete és minősége az emberi erőforráson túlmenően. 
 

Az épületek és építmények és az állomány számbavétele után a rendelkezésre álló egyéb 

szükséges gépkapacitásokat és teljesítményeket kell számba venni és a szűk 

keresztmetszeteket kimutatni. 
 

Az elmúlt időszak termelésének szerkezete is rögzítésre kell, hogy kerüljön. A ráfordítások és 

hozamok valamint a termelési költség, termelési érték és nettó jövedelem (TK, TÉ, NJ) 

vizsgálata során célszerű több éves adatokból kiindulni és meghatározni azokat fajlagosan is, 

és ekkor a leggyakoribb vetítési alap a tehénlétszám (db) és az értékesítésre kerülő tej 

mennyisége. Az adatsor legalább három éves legyen és kerüljenek kimutatásra az elmúlt 

időszak legjobb, legrosszabb és átlagos értékei is. 
 

Az árviszonyok elemzését is célszerű több évre visszamenőleg megvizsgálni, de ebben az 

esetben a következő gazdasági évre prognosztizálni szükséges a várható input (pl. takarmány, 

víz, sperma stb.) és output (pl. tej ár stb.) áralakulásokat. 
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A pénzügyi helyzet leírása során a vállalkozás likviditását, eladósodottságát, hitelállományát 

(rövid és hosszú lejáratú) és jövedelmezőségét, valamint az eredmény alakulását kell 

idősorosan is bemutatni. Érdemes mellékelni az előző évek éves beszámolóját. 
 

A helyzetfelmérés és helyzetelemzés legutolsó része tartalmazza a telep és a takarmánytermő 

terület részletes térképét és egyéb szükséges kapcsolódó mellékleteket, mint pl. különböző 

értékesítési (elő)szerződések, megállapodások, bérleti szerződések stb. 

6.5. Koncepciók, tervezési elvek és célkitűzések meghatározása 

Adott gazdaság éves tervének elkészítése előtt a terv nagyobb összefüggéseinek 

összehangolása miatt koncepcióterv készítése szükséges. 
 

Tervkészítésünk során a koncepciótervben kerülnek meghatározásra a használandó 

termőterületek, az állatállomány nagysága, állatfajonkénti szerkezete. Az előzőekre 

figyelemmel kialakítjuk a szántóföldi növénytermelés vetésszerkezetét. Mindezek 

meghatározásánál messzemenően figyelembe kell venni az adott gazdaság jelenlegi 

természeti, közgazdasági és üzemi feltételeit. 
 

A koncepció tervben rögzítjük a célkitűzéseinket, melyeket, ha lehetséges, akkor 

számszerűsíteni is szükséges. A tejtermelés esetében például a következő gazdasági 

elvárásokat érdemes számszerűen is megadni mind naturálisan, mind értékben: költség- és 

árbevétel-arányos jövedelmezőségi ráta; 1 liter vagy 1 kg értékesített tejre jutó nettó 

jövedelem, hozam, abrak felhasználás, takarmányozási együttható és az egyes termékek 

önköltsége. 
 

A technológia alapvető körülhatárolása is meghatározandó és bizonyos alapelveket is 

rögzíteni kell, mint pl. a tejtermelés tervezése során: napi kétszeri vagy háromszori fejést 

akarunk-e, hogyan alakítjuk ki pl. az egyes tejtermelő csoportokat, saját takarmánybázisra 

alapozzuk-e a termelést stb. 
 

A koncepcióterv készítése során megoldandó feladatok az alábbiak: 
 

1. A tervben figyelembe veendő termőterület kialakítása, annak művelési ágankénti 

megoszlását külön táblázat szerint foglaljuk össze. 

2. Az állatállomány belső megoszlása állatfajonként, valamint tulajdon és használat 

szerint. 

3. A növénytermesztés szerkezetének tervezésénél vegyük figyelembe a 

tömegtakarmány-igényt, a búza és kukoricatermesztés lehetőségét, valamint más 

jövedelmező növények termelését. 

6.6. Az állattenyésztési ágazatok éves működésének tervezése 

Első lépésben fel kell mérni a tervezés során felhasználandó (saját és külső forrásokból 

beszerezhető) adatok körét. Fontos mérlegelni az adatok pontosságát, megbízhatóságát, és ha 

szükséges, elvégezni a korrekciókat. Nagyon hasznosak lehetnek az előző évek termelési 

adatai, technológiai paraméterei, pénzügyi és számviteli nyilvántartásai. 

 

A tervezési munka második fázisa egy vázlatos koncepció terv elkészítése, amelyben 

meghatározzuk és ha lehet számszerűsítjük a célkitűzéseinket és a legfontosabb alapelveket, 

amelyeket alkalmazni kívánunk a tervezés során. 
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A megfelelő adatok birtokában megtervezzük az alkalmazandó technológiát és az ezzel 

elérhető legfontosabb technológiai paramétereket. A technológia alapvetően determinálja a 

ráfordításainkat és az elérhető hozamokat, melyek természetesen bizonyos intervallumok 

között ingadoznak. 

 

Az alkalmazandó technológia megtervezése után a technológiai paraméterekből levezetve 

tervezzük meg az állatállomány-változást (állatállomány-változási terv) legalább havi, de 

inkább heti részletezettséggel. Ebből már levezethető az elérhető hozam, vagyis az 

értékesítésre és belső felhasználásra kerülő termékek köre. A rendelkezésre álló információk 

alapján becsüljük meg a várható értékesítési árakat. Az értékesítési árak és hozamok 

birtokában kiszámítható az árbevétel és a termelési érték. 
 

A hozamok és a termelési érték után a munkaerő felhasználást indokolt megtervezni, mind 

naturáliákban (óra), mind pénzértékben kifejezve (Ft). A munkaerő szükséglet után 

következhet a gépi munkák, segédüzemági szolgáltatások megtervezése. 
 

Ezek után érdemes megtervezni az ágazat által használt befektetett eszközökkel (épületek, 

gépek, berendezések stb.) kapcsolatos munkálatokat és költségeket. A legfontosabb teendő az 

amortizációs és a javítási, fenntartási költségek kalkulálása. 
 

Ha az előzőekben részletezett lépéseket elvégeztük, következhet az ágazat összes tervezett 

termelési költségének a számbavétele. A termelési költségek kimutatása után célszerű 

kiszámolni a termékegységre jutó költségek nagyságát, vagyis az egyes termékek önköltségét 

a melléktermékek értékével való korrigálás után. Az önköltség lehetővé teszi az egyszerű 

összevetést az értékesítési árakkal, a kettő különbsége, közvetlenül mutatja a termékegységre 

jutó nettó jövedelem nagyságát. 
 

Ha rendelkezésünkre állnak havi bontásban a tervezett konkrét kiadásaink és bevételeink, 

akkor elkészíthető a pénzforgalmi terv. 
 

A tervezés utolsó fázisa az összesítő és mérleg táblázatok kimunkálása, valamint a 

legfontosabb hatékonysági mutatók kiszámítása. Ha a terv a későbbiekben bemutatott 

számítógépes modell szerint készült, akkor elvégezhető a modell érzékenységvizsgálata, ezzel 

bizonyos szinten kezelve a kockázatot, és ez, illetve a hatékonysági mutatók alapján 

készíthető majd el a terv szöveges értékelése. 
 

Az általunk bemutatott tervezési modell elsősorban a kisebb méretű családi vállalkozások 

számára mutat be egy példát az ágazati éves terv elkészítéséhez, mivel a nagyüzemek 

többségében professzionális tervező szoftvereket alkalmaznak, melyek pl. a takarmányozás 

tervezésénél és még más területeken is sokkal alaposabbak, mint az itt közöltek. A modell egy 

egyszerűsítéssel is él, vagyis nem számol az éves készletváltozással, tehát feltételezi, hogy 

mennyiségében és minőségében az év eleji nyitó készlet és az év végi záró készlet 

megegyezik. 
 

Könnyen belátható, hogy ha minden terméket vagy szolgáltatást önállóan vennénk figyelembe 

a tervezés során, akkor ez a mezőgazdasági vállalatban zajló tevékenységek esetében 

rendkívül elaprózott szerkezeti tagolását eredményezné. Ezért, azokat a termékeket, vagy 

szolgáltatásokat, amelyeket azonos technológiai folyamattal kerülnek előállításra, mérhető a 

vállalati jövedelemhez való hozzájárulása, célszerű összevontan kezelni. Ezen ismérvek 

szerint rendszerbe foglalt egységeket nevezzük ágazatoknak, melyeket egyben a tervezés és 

az ökonómiai értékelés egységeiként kezelünk. A tervezés alapegységei tehát az ágazatok. 
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A tervezés előzőekben vázolt ismeretanyagának döntő hányada értelemszerűen a 

mezőgazdasági vállalatokra, ezen belül az állattenyésztési ágazatokra is helytálló. Az ágazati 

sajátosságok kezelése pl. a pénzügyi tervezésnél, egyáltalán nem jelenthet problémát. Az 

ágazati sajátosságok miatt a termelési terv az a tervrész, ami az állattenyésztési ágazatok 

esetében, sőt, egyes állatfajok vonatkozásában még további sajátosságokkal bír. A termelési 

terv alapját az állatállomány-változási tervek képezik. E tervek vonatkozásában 

megkülönböztetünk: (1) havi és (2) éves állatállomány változási terveket. 
 

A havi állatállományváltozási terv az állatlétszám tervezésére szolgál és ez képezi alapját 

végső soron az állattenyésztés valamennyi terv részének. Készül állatfajonként, hasznosítási 

irányként, és tartástechnológiai változatokként. Az állatállományváltozási terv elkészítésénél 

nem nélkülözhető az állattenyésztés kapcsolódó ismeretanyaga pl. kor és nem szerinti 

elnevezések, vemhességi idők, pároztatási és szaporulati mutatók, tartástechnológia stb. sem. 

A havi állatállomány-változási tervek tartalmi struktúrájának ismerete alapján, feltételezve a 

kapcsolódó szakmai ismereteket is nem jelenthet problémát azok elkészítése. 

 

6.1. táblázat: Az állatállományváltozás munkalapja (szarvasmarha) 

A 5 ÁLLATÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSI TERV

Állatcsoport neve: Csoportba kerülési kor (hó): Csoportba kerülési tömeg (kg/db):

Átlagos napi ttgy. (kg/db/nap): Csoport elhagyási kor (hó): Csoport elhagyási tömeg (kg/db):

Átlagos tartási idő (nap): Egyedi testömeggyarapodás (kg/db):

Megnevezés Me. Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Évi

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Össz. kg/db tonna

Nyitó állomány db

Szaporulat db

Vásárlás db

Áthozat más korcsoportból db

Növekedés összesen db - -

Elhullás db

Kényszervágás db

Értékesítés db

Átvitel más korcsoportba db

Csökkenés összesen db - -

Záróállomány db

Átlaglétszám db

Takarmányozási napok nap - -

Tömeggyarapodás tonna - -

Élőtömeg

 
 

Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 

 

Az állatállományváltozás tervezési lapján a hó elejei nyitó állomány mindig megegyezik az 

előző hónap záró állományával, vagyis pl. a januári nyitóállomány egyenlő a decemberi záró 

állománnyal. A nyitó állományt növelhetik olyan tételek, mint a szaporulat, a vásárlás, vagy 

átminősítés, azaz áthozat más korcsoportból és csökkentheti az elhullás, a kényszervágás, az 

értékesítés és a korosbítás, azaz átvitel más korcsoportba. Ha a nyitó állományhoz hozzáadjuk 

a növelő tételek összegét és kivonjuk a csökkentő tételek összegét megkapjuk a záró 

állományt. Az átlaglétszámot a nyitó és záró állományok számtani átlagaként értelmezzük. A 

takarmányozási napok számát úgy kapjuk meg, hogy az átlaglétszámot megszorozzuk az adott 

hónap napjainak számával. Az adott korcsoport egy havi összes testtömeg-gyarapodását a 

takarmányozási napok és a napi átlagos testtömeg-gyarapodás szorzata adja tonnában 

kifejezve. Az átlagos tartási idő egyenlő a csoportba kerülési kor és a csoportelhagyási kor 

különbségével napokban kifejezve. Az átlagos csoportba kerülési tömeg és az átlagos 



 148 

csoportelhagyási tömeg különbsége az átlagos egyedi testtömeg-gyarapodás. Ha az egyedi 

testtömeg-gyarapodást elosztjuk az átlagos tartási idővel (nap), akkor megkapjuk az átlagos 

napi testtömeg-gyarapodást, de megjegyezzük, hogy ez fordított sorrendben is tervezhető, 

ugyanis a tervezés során megfogalmazhatunk előre elvárt napi testtömeg-gyarapodást és ebből 

levezethetjük a tartási idő alatti átlagos egyedi testtömeg-gyarapodást. 

 

Ha beállt állományról van szó a nyitó és záró állományok értéke – érthető módon – 

nagyságrendileg megegyezik egymással. Ha létszámbeli fejlesztés történik pl. vásárlás miatt 

nő az állomány, akkor a vásárlás időpontjának ismerete alapján tervezhető a kisesés mértéke 

és a takarmányozási napok száma. A kieséseket az adott korcsoportra jellemző átlagtömeggel 

és az ott tartózkodási idő felével vesszük figyelembe. A nyitó és záró állomány tömegét 

szintén átlagtömegen tervezzük. Az értékesítést a korcsoportra jellemző végtömeggel és teljes 

tartózkodási idővel kalkuláljuk. 
 

Az egyes korcsoportokra kidolgozott állatállományváltozási lapokat éves szinten összesíteni 

szükséges, melyhez az A4 jelű állatállományváltozás összesítő lap szolgál. Ez a tervezési lap 

kiegészül az egyedi és össze állatérték meghatározásával (6.2. táblázat). 

 

6.2. táblázat: Az állatállományváltozás összesítő munkalapja 

A 4 ÁLLATÁLLOMÁNY-VÁLTOZÁSI TERV ÖSSZESÍTŐ

Me: db

Nyitó állomány

Szaporulat

Vásárlás

Áthozat más korcsoportból

Növekedés összesen

Elhullás

Kényszervágás

Értékesítés

Átvitel más korcsoportba

Csökkenés összesen

Záróállomány

Átlaglétszám

Egyedi állatérték (EFt/db)

Összes állatérték (EFt)

Forgóeszközérték (a TK ... %-a): EFt

Forgóeszközlekötés összesen: EFt

Állatcsoport, korcsoport
ÖsszesenMegnevezés

 
 

Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 

 

Az előzőekben utalás történt arra, hogy egyes állatfajok esetében további sajátosságok is 

jelentkeznek. E sajátosságok az állatállomány létszámbeli változásához kapcsolódnak. 

Kiemelendő sajátosságként kell említeni a sertéságazat esetében az éves szaporulat 

tervezésének, és a rotáció szerkesztés algoritmusát. Az éves összes szaporulat az alábbi 

összefüggés alapján számszerűsíthető: 
 

ÉVES SZAPORULAT= FIALÁSOK SZÁMA*FIALÁSI ÁTLAG*KOCAFORGÓ 
 

A sertéságazathoz kapcsolódóan kiemelt kérdésként kell kezelni a rotáció szerkesztés 

algoritmusát, mivel ez képezi alapját az épületek, mint erőforrások tervezésének is. 
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A rotáció szerkesztés algoritmusát az alábbiakban ismertetjük. A folyamatosan, több egymást 

követő periódusban folytatható állattartási tevékenységek esetén a termelés térbeli és időbeli 

elhelyezését a rotáció szerkesztés biztosítja. Az időbeliség azt jelenti, hogy a termelési 

időszak egyes szakaszaiban milyen tevékenységeket kell folytatnunk annak érdekében, hogy 

azok szinkronizáltan, időben egymáshoz megfelelő ütemességgel kapcsolódjanak. A térbeli 

elhelyezés alatt a termelési folyamat megszakíthatóságából adódóan az állatoknak az állattartó 

telep különböző épületeiben történő elhelyezését értjük, figyelembe véve az egyes 

korcsoportok egyedeinek fajlagos erőforrás – jelen esetben m
2
 – igényét. A tartási, nevelési 

idő függvényében bizonyos épületek egy adott időszak (év) alatt akár többször is igénybe 

vehetők. Ez utóbbi ismerete az épület, illetve férőhelyszükséglet meghatározása 

szempontjából döntő fontosságú. 
 

A folyamatos termelés ökonómiai, szervezési előnyei ismertek, mint a termelésszervezés, a 

beruházás-igényesség, vagy a finanszírozás vonatkozásában egyaránt. A folyamatosság, 

illetve ütemesség az állattartási folyamatokban azzal jellemezhető, hogy egy év alatt milyen 

gyakorisággal indítjuk a termelési folyamatokat. A főbb összefüggéseket a sertéstartásra 

vonatkozóan tekintjük át.  
 

A termelés ütemességét a termelési folyamatok tenyésztési ágazati szakaszában tudjuk 

meghatározni. Az anyaállatok termelésbe állítása során határozzuk meg a kívánatosnak tartott 

folyamatosság eléréséhez szükséges ütemidőt. Az ütemidő napokban kifejezve azt az 

időtartamot jelöli, amely az egyes kocacsoportok termékenyítése között fiaztatják. Ennek 

ismeretében számítjuk ki, az ún. fialási szakaszok számát, úgy, hogy az év napjainak számát 

az ütemidővel elosztjuk. Ennek megfelelően adódik, hogy  
 

Fialási szakaszok száma= 365 : ütemidő 
 

Ha elfogadjuk, hogy a kocacsoportokat 12 naponként termékenyítjük, akkor adódik, hogy az 
 

Fialási szakaszok száma= 365 : 12 = 30 
 

A kapcsolódó szakirodalmi adatok alapján, ha a fialási szakaszok száma 25 felett van, akkor a 

termelés folyamatosnak tekinthető. 
 

A fialási gyakoriság és a fialási szakaszok száma alapján kiszámíthatjuk a kialakítandó 

kocacsoportok számát. Amennyiben a két fialás közti idő 182 nap, akkor a fialási gyakoriság 

/kocaforgó/ 2/év. Ennek alapján a 30 elletési szakasz biztosítása 15 db kocacsoporttal 

lehetséges, mert  
 

15
2

30


gyakoriság Fialási

szakasz Fialási
  számatok Kocacsopor  

 

Természetesen a folyamatos termeléshez bizonyos állománynagyság szükséges. Ha a 

kocalétszámot elosztjuk a kocacsoportok számával, megkapjuk az egy kocacsoportba lévő 

állatok létszámát (db/kocacsoport). Ha az átlagos kocalétszám 165 db, az elmondottaknak 

megfelelően adódik, hogy  
 

165 : 15 = 11 db koca/kocacsoport 
 

Az egy kocacsoportban lévő kocák létszámával meg kell, hogy egyezzen az ellető egységek 

férőhely kapacitása, azaz 11 db férőhelyes ellető egység kialakítása szükséges. A fiaztató 

istálló férőhely kapacitás szükséglet tervezéséhez meg kell határozni a fiaztató egységek 

számát. A fiaztató egységek foglalási idejének ismeretében ki tudjuk számítani egy fiaztató 
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egység éves szintű kapacitását, azaz forgásainak számát. Ha a foglalási idő 36 nap (Telepítés 

4, szoptatási idő 28, fertőtlenítés 4) akkor az éves szintű forgások száma 10, mert 
 

10
36

365

4284

365
számakforgásainaegység fiaztatóEgy 




 
 

Egy fiaztató egységet tehát 10 alkalommal tudunk használni, a 30 fiaztatási szakasz 

levezetésére tehát 3 db fiaztató egység kialakítására van szükség, mert 
 

30 : 10 = 3 
 

A fiaztató egységek összes férőhely kapacitása 33 db (3 x 11) kell, hogy legyen. 
 

A süldőnevelő épületek száma és a férőhelyszükséglet ugyancsak a termelés ütemességének 

függvényében alakul. Az egyszerre telepített ellető épületekből a 11 férőhelyes ellető 

egységekből kikerülő szopós malac létszámot kell egy csoportban elhelyezni. Amennyiben a 

fialási átlag 10 db/fialás, a malackori elhullás pedig 10%-os, akkor egy kocacsoport választott 

malac szaporulata 99 db/kocacsoport/fialás. Ebből következik, hogy az egyszerre telepítés és 

ürítés elvének megfelelően egyszerre ekkora létszámú választott malac kerül a süldőnevelő 

egy épületegységébe, amelynek 99 db választott malac férőhelyigényét kell biztosítani. 

Emlékezzünk vissza, hogy 30 fialási szakaszt szerveztünk a tenyészkoca állományban, tehát 

30 x 99 db = 2970 db választott malac fogadásához kell férőhelyet biztosítani. Ennyire 

férőhelyre azonban nem lesz szükség, mivel egy férőhelyet – ugyanúgy, mint az ellető esetén 

– évente több alkalommal is használni lehet. 
 

A süldő férőhelyek lekötési ideje függvényében az éves kihasználás, azaz a forgások száma a 

már ismert összefüggés alapján határozható meg, nevezetesen  
 

Egy süldő férőhely forgásainak száma = 6
60

365

2571

365


  
 

Az összefüggésben a 60 nap az alábbi időtartamokból tevődik össze; betelepítés 1 nap, 

tartózkodási idő 57 nap, fertőtlenítés 2 nap. Egy férőhelyet tehát 6 alkalommal lehet igénybe 

venni. Alapul véve a 30 fialási szakaszt egy 99 férőhelyes kapacitással rendelkező nevelő 

épületre van szükség. Mivel egy férőhely forgásainak száma 6/év, 5 db malacnevelőre van 

tehát szükségünk, összesen 495 db férőhellyel (99 x 5). A további korcsoportok 

férőhelyigénye a fentiekben megismert algoritmus alapján – értelemszerűen alkalmazva 

azokat - nem jelenthet problémát. 

 

Ha korcsoportonkénti bontásban ismert egy állat területigénye, akkor az egyes csoportok 

darabszámának és fajlagos területigények szorzata megadja az épület összes hasznos területét. 

A fajlagos beruházási költség ismeretében viszont tervezhető a beruházási költség is. 
 

A baromfiállomány állatállomány-változási tervének elkészítése az előzőekben megismert 

algoritmusok alapján történik. Brojler ágazat esetében kiindulásként szintén a rotációk számát 

kell meghatározni. Példaként vegyük alapul a pulykahizlalást. Előnevelt állományt telepítünk. 

A rotáció időigényét a bak hízlalási ideje (16 hét) és a szervizperiódus (3 hét) teszi ki. Ennek 

megfelelően adódik; 
 

Hízlalási idő:  16 hét 

Szervizperiódus:   3 hét 

Összesen 19 hét 
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Az éves szintre vetített rotációk száma tehát;  
 

Hetek száma:  52 hét 

Egy rotáció időigénye: 19 hét 

Rotáció/év   2,7 

 

A 2,7 rotáció/év azt jelenti, hogy három alkalommal kerül sor betelepítése, és az év végén a 

bent álló állomány – csak a bak – 14 hetes korú lesz. Mivel az ivar szerinti sajátosságok miatt 

a tojó hízlalási ideje 9 hét, ezért az értékesítések száma a tojók esetében 3, a bak esetében 2. 
 

A gyakorlati megvalósítás során az ütemezés napi szinten óramű pontossággal történik, illetve 

kell, hogy történjen a betelepítést és az értékesítést illetően egyaránt. Mivel az ivari 

sajátosságok befolyásolják a kapcsolódó paramétereket elhullás, végtermék súlya stb., ezért az 

állományváltozást ivar szerinti bontásban kell elkészíteni. A tervezés algoritmusát, a 

számszaki összefüggéseket csak egy rotációra és a bak állományra vonatkozóan a 6.3. 

táblázatban foglaltuk össze. 

 

6.3. táblázat: Az állatállományváltozási terv (broiler pulyka) készítésének menete 

Megnevezés Me. Érték Számítási mód Összesen 

Kapacitás m
2
/ól 1000 9x1000 9000 

Betelepítési sűrűség db/m2 3,75 9000x3,75 33750 

Ivar szerinti megosztás % 50,0 - - 

Állatlétszám bak db - 33750x0,5 16875 

Elhullás % 7 - - 

Elhullás db - 16875x0,07 1181 

Elhullás kg 10,4 1181x 12282 

Értékesítés 
db - 16875-1181 15694 

kg 18 16x15694 282492 

Betelepített tömeg kg - 16875x2,8 47250 

Tömeggyarapodás kg - (282492-12282)-47250 247524 
 

Forrás: PUPOS, 2010. 

 

6.4. táblázat: Egy rotáció főbb adatai 

Megnevezés 
Vásárlás 

Testtömeg-

gyarapodás* 
Összesen Elhullás Értékesítés Összesen 

a b (a+b) c d (c+d) 

Bak 
db 16 875 - 16 875 1 181 15 694 16 875 

kg 47 250 247 524 294 774 12 282 282 492 294 774 
*A testtömeggyarapodás= (c+d)- a 
 

Forrás: PUPOS, 2010. 

 

A táblázat éves szinten az összesített adatokat tartalmazza, egy betelepített állományra 

vonatkozóan. A tervév termelési tervét a 6.5. táblázat tartalmazza, amit havi részletességgel 

kell elkészíteni, illetve tervezni. Erre azért van szükség, ez az időbeni struktúra biztosítja az 

operatív terv egyéb tervrészeivel, nevezetesen a pénzfogalmi terv egyes tartalmi elemeivel az 

összhangot. Ezen túlmenően csak a havi részletezettség teszi lehetővé, hogy pontosabban 

tudjuk a december 31-én bennálló állományra vonatkozó adatokat tervezni, a betelepítéseket, 

értékesítéseket az éves operatív tervben – nem túlzás, hanem elengedhetetlenül fontos – napi 

szinten, óra pontossággal ütemezni. 
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6.5. táblázat: A pulykahizlalás állatállományváltozási terve a 2010. tervévre 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
Megnevezés 

hónap 
Összesen 

db   16 559 16 264 15 937   16 706 16 390 16 063 15 736 16 812 16 485 16 169   
Nyitó állomány 

kg   114 257 174 025 237 461   83 530 149 149 213 638 276 954 60 523 128 583 192 411   

db 16 875       16 875       16 875       50 625 
Vásárlás 

kg 47 250       47 250       47 250       141 750 

Testtömeg-gyarapodás kg 68 525 62 366 67 620 49 013 36 939 67 831 68 151 68 352 19 726 69 924 66 925 67 223 712 595 

db 16 875 16 559 16 264 15 937 16 875 16 706 16 390 16 063 32 611 16 812 16 485 16 169   
Összesen 

kg 115 775 176 623 241 645 286 474 84 189 151 361 217 300 281 990 343 930 130 447 195 508 259 634   

db 316 295 327 243 169 316 327 327 105 327 316 327 3 395 
Elhullás 

kg 1 518 2 598 4 184 3 982 659 2 212 3 662 5 036 915 1 864 3 097 4 578 34 305 

db       15 694         15 694       31 388 
Értékesítés 

kg       282 492         282 492       564 984 

db 16 559 16 264 15 937 0 16 706 16 390 16 063 15 736 16 812 16 485 16 169 15 842   
Záró állomány 

kg 114 257 174 025 237 461   83 530 149 149 213 638 276 954 60 523 128 583 192 411 255 056   

db 16 875 16 559 16 264 15 937 16 875 16 706 16 390 16 063 32 611 16 812 16 485 16 169   
ÖSSZESEN 

B
A

K
 

kg 115 775 176 623 241 645 286 474 84 189 151 361 217 300 281 990 343 930 130 447 195 508 259 634   

  
Forrás: PUPOS, 2010. 

 

Az éves állatállomány-változási terv képezi alapját a hozamok és árutermék volumenének 

tervezéséhez, pontosabban ezek megtervezése e terv alapján történik. A létszámbeli 

változásokat összesítve tartalmazza. 

 

6.6. táblázat: Az állattenyésztési ágazatok hozamainak és termelési értékének kalkulációs 

táblája 

 
A 3 AZ ÁGAZAT HOZAMAI ÉS TERMELÉSI ÉRTÉKE

Fajlagos Összes Belső Termelési

hozam hozam értékesítés belső felhasználás felhasználás biztosítási érték

(kg/db) (t) (t) (t) (Ft/t) (EFt) (EFt) kártérítés (EFt) (%)

Rendelkezésre álló kvóta: 

Trágya hozam számítás:

támogatás egyéb

Megoszlás

1 tehénre jutó érték

Megoszlás (%)

Összes hozamból Egyéb bevételek (EFt)

Összesen

Egységár Árbevétel
Termék

 
 

Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 

 

Ha megterveztük az állatállomány változást, akkor rendelkezésünkre áll korcsoporti 

bontásban az 1 napra, 1 hétre, 1 hónapra és 1 évre értelmezett takarmányozási napok száma. 

Ezek ismeretében részleteiben is tervezhető az ágazat takarmányszükséglete és annak 

fedezete. A szükséglet és fedezetet összehangolását a takarmánymérleg (6.7. táblázat) 

segítségével lehet tervezni, míg a szükséglet a legpontosabban a megtervezett egyedi 

takarmányadagok (6.8. táblázat) alapján kalkulálható. 
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6.7. táblázat: A takarmányszükséglet és fedezet összehangolásának tervezési lapja 

Ö 4

Me.: tonna

Terme- Vásárlás-

lésből ból

S

a

j

á

t

V

á

s

á

r

o

l

t

Összesen
EgyenlegMegnevezés

TAKARMÁNYMÉRLEG

Szarvasmarha

IGÉNY FEDEZET

Veszteség Mindösszesen

 
 

Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 

 

Az egyedi takarmányadagok tervezése során célszerű lineáris programozást (LP modell) 

használni, amikor is a célfüggvény a minimális adag (napi egyedi) költség, vagyis a 

takarmányadag minimális költségére történik az optimalizálás. Az adagot úgy kell 

optimalizálni, hogy minimális legyen a költsége, egyben kiszolgálja az adott kor- és termelési 

csoportba tartozó állat táplálóanyag igényét, azt az állat képes elfogyasztani és a szükséges 

takarmányféleségek rendelkezésre is álljanak. A beépített korlátok nagy szakértelmet és 

odafigyelést igényelnek, mert hiába készül el egy jól optimalizált takarmányadag, ha azt az 

állat nem képes elfogyasztani, vagy valamelyik alkotórésze nem áll rendelkezésre. 
 

6.8. táblázat: Egyedi, egy napra szóló takarmányadagok tervezési lapja 

A 7

Egységár Költség

megnevezés S V Me. (kg) (Ft/kg) (Ft/adag)

ADAG ÖSSZESEN

ADAG ÖSSZESEN

ADAG ÖSSZESEN

NAPI TAKARMÁNYADAGOK

Napi takarmányadag összetételeÁllatcsoport Kód

 
 

Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 



 154 

A takarmányszükségletet éves szinten meg kell határozni takarmányféleségenként korcsoporti 

és időszaki bontásban is, mind naturális és mind pénzértékben kifejezve (6.9-11. táblázatok). 

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy veszteségek mindig képződnek, így az adagok 

alapján összesített mennyiségeket a várható veszteségekkel korrigálni szükséges, mivel az 

elkerülhetetlen veszteségeket is meg kell tervezni és mivel azok is terhelik az ágazatot. 

Természetesen a veszteségek csökkentése mindig alapvető célkitűzés és azok tervezése éves 

tapasztalati irányszámok alapján történik. 

 

6.9. táblázat: A korcsoportonkénti takarmányszükséglet tervezési lapja 

A 8 TAKARMÁNYSZÜKSÉGLET ÁLLATCSOPORTONKÉNT

Me: tonna

Saját takarmányok - - - - - - - - - - - - - - -

Összesen

Vásárolt takarmányok - - - - - - - - - - - - - - -

Összesen

MINDÖSSZESEN

ÖSSZESENTakarmányok

Állatcsoport, korcsoport

Takarmányozási napok száma

 
 

Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 

 

 

6.10. táblázat: Az ágazat összesített takarmányfelhasználásának és költségének 

tervezési lapja 

 

A 9 AZ ÁGAZAT TAKARMÁNYFELHASZNÁLÁSA ÉS KÖLTSÉGE I.

Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. Veszt. Mindössz. Egységár Össz. költség

(t) (t) (t) (Ft/t) (EFt)

Össz. AS

Össz. TS

Össz. AV

Össz. TV

MINDÖSSZESEN

(tonna)
Takarmányok

 
 

Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 
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6.11. táblázat: Az ágazat összesített takarmányköltségének tervezési lapja 

A 10 AZ ÁGAZAT TAKARMÁNYFELHASZNÁLÁSA ÉS KÖLTSÉGE II.

Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.

Össz. AS

Össz. TS

Össz. AV

Össz. TV

MINDÖSSZESEN

Takarmányok
(EFt)

 
 

Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 

 

A takarmányszükséglet tervezését követően számba kell venni az ágazat összes 

anyagráfordítását (6.12. táblázat), az élőmunka szükségletét (6.13. táblázat), gépi munka 

szükségletét és költségét, amortizációs és karbantartási költségeit. Ezt követően a bevételeket 

és kiadásokat kell legalább havi bontásban megtervezni és el kell végezni a költségek 

összesítését az előkalkulációs költségnemek szerint. 

 

Meg kell tervezni a különböző munkakörök szerinti dolgozók létszámát, ledolgozható 

munkanapjainak a számát (heti, havi, éves), éves szabadságok ütemezését, valamint az 

előirányzott bérezés módját (teljesítmény, órabér, kombinált), nagyságát és az azokkal 

kapcsolatos járulékokat (A12-es lap). El kell dönteni azt is, hogy mely munkafeladatokat kell 

állandó, vagy időszakosan foglalkoztatott dolgozókkal ellátni. A szükséges létszámleépítést 

vagy fejlesztést is célszerű már ekkor átgondolni, nem elfeledkezve az esetlegesen szükséges 

béremelésekről sem. 

 

Az ágazat egészére nézve számba kell venni az év során elvégzendő gépi munkálatokat és el 

kell különíteni a saját eszközökkel elvégezhető munkákat, a külső segítséget (vállalati és azon 

kívüli) is igénylőktől (A13-as lap). Számba kell venni a szükséges és a rendelkezésre álló 

kapacitásokat (napi, havi, éves), valamint a szükségleteket és ezek mérlegszerű összevetése 

során (hiány vagy többlet), dönteni a szükséges intézkedésekről. A kapacitáshiányt 

megoldhatjuk esetleg nyújtott műszakok alkalmazásával, vagy idegen gépi szolgáltatás 

igénybevételével is. A kapacitásfelesleget érdemes értékesíteni, amennyiben megoldható. A 

szükséges gépi munkákat, mint ráfordításokat ki kell fejezni értékben (Ft) is és naturáliákban 

is. A külső gépi munkálatok leggyakrabban a szállítási, logisztikai feladatokhoz kapcsolódnak 

ami elsősorban a takarmányok, a végtermékek (tej, élő állat stb.) és az állati hullák 

szállításához jelentik. 
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6.12. táblázat: Az ágazat összesített anyagfelhasználásának tervezési lapja 

A 11

Egységár Költség Megoszlás

(Ft/Me.) (EFt) (%)

Abraktak. és tak. kieg.

        saját        S

        vásárolt   V

Tömegtakarmányok

        saját        S

        vásárolt   V

Összes takarmány

        saját        S

        vásárolt   V

Vásárolt állatok

   -

   -

Összes vás. állat

Sperma

Állatgyógyszer - -

Villamos energia

Gáz energia

Folyékony energia hordozó

Szilárd energia hordozó

Összes energia

Egyéb anyagok

Alomanyag

Víz

Tísztító és fertőtlenítő szer

Összes egyéb anyag

MINDÖSSZESEN - - - 100

Megnevezés Me. Mennyiség

ANYAGRÁFORDÍTÁS ÉS KÖLTSÉG ÖSSZESÍTŐ

 
 

Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 

 

6.13. táblázat: Az ágazat élőmunka felhasználásának és költségének tervezési lapja 

A 12 ÉLŐMUNKA-RÁFORDÍTÁS ÉS KÖLTSÉG ÖSSZESÍTŐ

Egyéb Közterhek Személyi

Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. Órabér szem. jut. … % jellegű költs.

(fő) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 (óra) (Ft/óra) (EFt) (EFt) (EFt) (EFt) (EFt)

Összesen

Segédüzemből

Mindösszesen

Munkaidő ráfordítás

Munkakör
Létszám EHOMunkabér

 
 

Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 
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6.14. táblázat: Az ágazat segédüzemi szolgáltatásigényének és költségének tervezési lapja 

A 13 SEGÉDÜZEMI (GÉPI) SZOLGÁLTATÁS ÉS KÖLTSÉG ÖSSZESÍTŐ

Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Önköltség

(géptípus) (óra) (óra) (óra) (óra) (óra) (óra) (óra) (óra) (óra) (óra) (óra) (óra) (óra) (Ft/műszakóra) (EFt)

Összesen  (eFt) -

Gép (+munkagép)

Műszakóra szükséglet
Megnevezés Összes költség

Elvégzett munka

 
 

Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 

 

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos költségek tervezése: az A14-es lap tervlap segítségével 

történik. Összesítve számba kell venni az ágazatban összes rendelkezésre álló saját eszközt, és 

meg kell tervezni az éves amortizációs (lineáris leírás) és a javítási, karbantartási költségeket. 

A javítási és karbantartási költségeket az előző évek ténylegesen felmerült költségei alapján 

lehet tervezni. A korosabb, alacsonyabb nettó értékű gépek és műszaki berendezések javítási 

és karbantartási költségei általában magasabbak, mint az újszerűbbeké. 

 

6.15. táblázat: Az ágazat tárgyi eszközeivel kapcsolatos költségek tervezési lapja 

A 14 TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS KÖLTSÉGÜK

Bekerülési Összes Amort. Javítási Speciális

egységár bekerülési kulcs kulcs tárgyi eszköz

érték költség

(EFt/db) (EFt) (EFt) (%) (%) (EFt) (EFt) (EFt)

Egyéb - - -

Összesen - - - -

Nettó érték Amortizáció Javítás
Megnevezés Me. Mennyiség

 
 

Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 
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Az általános költségek tervezése: itt tervezünk meg minden olyan ráfordítást és költséget, ami 

az általános költségeket terheli: adminisztratív és vezetési, illetve irányítási költségek 

(személyi jellegű költség), telefon, fax fénymásolás, kiszállás, bank és könyvelés költségek, 

stb. Ezeket a tételeket csak összesítve jelenítjük meg a költségösszesítő (A16) lapon. A 

tapasztalatok szerint az általános költségek az összes költségek 8-15%-át jelentik az 

állattenyésztési ágazatokban. 

 

6.16. táblázat: Az ágazat bevételeinek és kiadásinak tervezési lapja 

A 15 BEVÉTEL-KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen

(EFt) (EFt) (EFt) (EFt) (EFt) (EFt) (EFt) (EFt) (EFt) (EFt) (EFt) (EFt) (EFt)

BEVÉTELEK

BEVÉTEL ÖSSZESEN

KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

HAVI EGYENLEG

KUMULÁLT EGYENLEG

Megnevezés

 
 

Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 

 

Költségterv és pénzforgalom tervezése: az A16-os lapon összesítjük a költségeket az 

előkalkulációs költségnemek szerint az egész ágazatra vonatkozóan, de az egyes 

költségnemek értékei 1 anyaállatra (1 tehénre, 1 kocára stb.) vonatkoztatva is kimutatásra 

kerülnek. 
 

6.17. táblázat: Az ágazat termelési költségeinek összesítő tervezési lapja 

A 16

Ágazati 1 tehénre jutó

összesen költség

(EFt) (EFt) (%)

I.  Anyag jellegű költség

II. Személyi jellegű költség

III. Speciális tárgyi eszköz jellegű költség

IV. Egyéb közvetlen költség

       ebből  - biztosítási költség 

               - legelő bérleti díj

               - egyéb (…………………………)

               - egyéb (…………………………)

               - egyéb (…………………………)

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

V. Felosztott költség (segédüzemi szolg.)

ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉG

ÖSSZES KÖLTSÉG

Megnevezés
Megoszlás

TERMELÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESÍTŐ

 
 

Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 
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A pénzforgalmi tervben (A15-ös lap) minden hónapra összegezzük a bevételeket és 

kiadásokat és megállapítjuk az egyenlegüket. Egyes hónapokban pozitív, míg más 

hónapokban negatív ez az egyenleg. A havi egyenlegekkel módosítjuk a nyitó pénzállományt 

és így megkapjuk a havi záró pénzállományt. A tárgyhavi záró állomány természetesen 

megegyezik a következő havi nyitó pénzállománnyal. Nekünk csak az a fontos, hogy előre 

láthassuk, és tervezni tudjuk a kifizetéseinket és gondoskodjunk a fedezetükről. El kell kerülni 

azt, hogy a gazdasági év valamely időszakában likviditási gondjaink merüljenek fel. A 

bevételek és kiadások időbeli összevetése alapján a vállalkozás sok esetben már előre fel tud 

készülni a várható likviditási hiányokra, erőfeszítéseket tehet a be- és kiáramló pénzek 

összehangolására, az „úton lévő” követelések csökkentésére. Az átmeneti pénzhiány az alábbi 

intézkedésekkel csökkenthető: 

 

- a gazdaság csökkenti, vagy későbbre halasztja kiadásait. Ennek érdekében lassítja 

készletbeszerzéseit, megpróbálja költségeit visszafogni, kockázatot vállalva feléli pénz- és 

készlettartalékait, 

- bevételeinek előbbre hozásával, vagy növelésével igyekszik úrrá lenni átmeneti pénzügyi 

zavarán, 

- dönthet rövid lejáratú forgóeszközhitel felvétele mellett, 

- esetleges árengedményekkel értékesít, de az árengedményből fakadó bevételkiesés 

lehetőleg ne haladja meg az esetleges hitel kamatterheit. 

 

A választás során a legkedvezőbb, legkisebb ráfordítást igénylő megoldást kell választani. Ha 

pl. az elkövetkező időszakok valamelyikében likviditási többletet várnak, az annak terhére 

felvett hitel megfelelő megoldás lehet. A vállalkozásnak, ha pénzügyi feltételei megengedik, 

célszerű likviditási tartalékot képezni a pénzforgalmi terv alapján. 

 

A fontosabb gazdasági mutatókat az A17-es tervlapon tervezzük. Itt a következő mutatókat 

számítjuk ki: árbevétel (Á), bruttó termelési érték (BTÉ), nettó termelési érték (NTÉ), 

termelési költség (TK), nettó jövedelem (NJ), befektetett eszközérték (BEÉ), 

forgóeszközérték (FEÉ), árbevételarányos jövedelmezőség, költségarányos jövedelmezőség, 

eszközarányos jövedelmezőség, 1 munkaórára jutó Á, 1 munkaórára jutó BTÉ, 1 munkaórára 

jutó NJ, 100 Ft befektetett eszközre jutó Á, 100 Ft befektetett eszközre jutó BTÉ, 100 Ft 

befektetett eszközre jutó NJ és az egyes termékek önköltségét. 

 

Az önköltség kalkulációja során az arányszámos, vagy az egyenértékszámos (pl. 

tejegyenérték) osztókalkulációt használhatjuk és az első esetben a vetítési alapot a termelési 

érték képezi. Külön hangsúlyozzuk, hogy a keletkező melléktermékek esetében nem 

számolunk önköltséget. 

 

A gazdasági év elején (január-február) készítjük el a teljes tervet és benne az állatállomány 

változását, a hozamokat és a ráfordításokat is tervezzük. Miközben az év folyamatosan halad 

előre a tervadatokat folyamatosan ki kell cserélni tényadatokra mind a ráfordítások és 

költségek, mind az állatállomány változásának vonatkozásában, megfelelve a gördülő 

tervezésnek. Ezzel az év végéhez közeledve folyamatosan pontosodik a tervünk és egyre 

kisebb a bizonytalansági tényezőnk. Ha tervadatokat időben helyettesítettük megbízható 

tényadatokra, akkor folyamatosan figyelhetjük az ágazatban a közvetlen és a teljes önköltség 

időbeni alakulását, ami alapján dönthetünk a ráfordítások további felhasználásáról, illetve az 

egyes területek között történő felosztásáról. 
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6.18. táblázat: Az ágazat fontosabb gazdasági mutatóinak tervezési lapja 

A 17

Megnevezés Ágazati összesen Me. 1 anyaálatra jutó Me.

Árbevétel

Termelési érték

Termelési költség

Nettó jövedelem

Fedezeti összeg

Tárgyieszközérték

Forgóeszközérték

ÖSSZES ESZKÖZÉRTÉK

Munkaidő felhasználás

Megnevezés Mutatók Me.

Árbevételarányos jövedelmezőség

Közvetlenköltség-arányos jövedelmezőség

Költségarányos jövedelmezőség

Eszközarányos jövedelmezőség

Költségszint

Jövedelemszint

Termékegységre jutó nettó jövedelem

1 munkaórára jutó árbevétel

1 munkaórára jutó termelési érték

1 munkaórára jutó nettó jövedelem

Avultság (eszköz)

Termékek önköltsége

Önköltség számítás (arányszámos osztókalkulációval):

AZ ÁGAZAT FONTOSABB GAZDASÁGI MUTATÓI

 

Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 

 

Érzékenységvizsgálat, szöveges értékelés: Mivel a tervezési modell számítógépen készült el 

(Microsoft Excel), így lehetőségünk nyílik a modell teljes körű érzékenységvizsgálatára (A18-

as tervlap). Ennek keretén belül különböző gazdasági helyzeteket szimulálhatunk és ezt 

követően újra lefuttathatjuk a modellt. Miután a modellben a program újraszámolta az 

eredményeket és a mutatókat, megtudhatjuk, hogy ez milyen hatást gyakorolt a végső ágazati 

szintű nettó jövedelemre. Az általánosan használt gazdasági szituációk a következők: 
 

- output árváltozás (tej, vagy hús árváltozás); 

- input árváltozás (takarmány, munkabér); 

- hozamszint változás (tej, vágóállat hozam). 
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A tervezési modell segítségével, így könnyen kimutatható, hogy például 10%-os tej 

árszínvonal csökkenés hatására mennyivel csökken a vállalati nettó jövedelem, vagy pl. 20%-

os takarmányköltség növekedést mekkora tej értékesítési ár növeléssel tudunk ellensúlyozni 

úgy, hogy a jövedelmezőségi szint ne változzon. A terv számszaki elkészítését követően 

szövegesen is értékelni kell a tervet. Ebben a fejezetben különböző hatékonysági mutatókat 

kell értékelni, és ki kell mutatni a szűk keresztmetszeteket is. 

6.7. A növénytermesztési ágazatok éves működésének tervezése 

A növénytermesztési ágazatok tervezése hasonló módon történik, mint az állattenyésztési 

ágazatok tervezése, ezért bizonyos tervezési lapok megegyeznek. Ebben a fejezetrészben, 

csak a különbségekre fogjuk felhívni a figyelmet, mely különösen a termesztéstechnológia 

megtervezésre vonatkozik, amit ebben az esetbe az N4-es lapok segítségével tervezünk. Az itt 

megtervezett technológia általános jellemzése az N2-es lapon kerül bemutatásra, vagyis itt 

rögzítjük a legfontosabb technológiát meghatározó paramétereket és egyéb jellemzőket, mint 

pl. talajtípus, elővetemény, kijuttatandó műtrágyák, öntözési mód stb.. 

 

A technológia tervezése során lehet 1, 10 és 100 hektáros ún. egységtechnológiát is készíteni, 

de lehet a teljes, azaz a tényleges területre is tervezni. Mindenképen javasolt egy technológiai 

folyamatábra elkészítése is, mely az egyes technológiai műveletek sorrendiségét mutatja. Egy 

ilyen folyamatábra cellában fel kell tüntetni, a szükséges (1) erőgép és munkagép kapcsolatot; 

(2) a művelet esetleges kézimunkaigényét; (3) a művelet gépüzemeltetésen kívüli 

anyagigényét (pl. műtrágya, vetőmag, növényvédőszer stb.) naturálisan és pénzértékben 

kifejezve. Ezt követően lehet az N4B jelű tervezési lapot elkészíteni, ahol a műveleti 

költségek szerinti funkcionális költségstruktúra kerül ezen keresztül megtervezésre. 

 

Az N4A jelű lapok is a technológiai tervezésére szolgálnak. Itt is az egyes sorokban, az 

időben egymás után következő műveleteket kell feltüntetni, a kapcsolódó erő- és 

munkagépkapcsolat bemutatásával. A szükséges munkaóraszámot is fel kell tüntetni, mind a 

gépi munka, mind az élőmunka esetében. A munkaművelethez kapcsolódó közvetlen 

anyagfelhasználás is rögzítésre kell, hogy kerüljön. Ezen a lapon az egyes műveletek 

szükséges óraszáma a központi elem, így a segédüzemi szolgáltatás tervezési lapja 

segítségével a költségnemenkénti tervezés alapja teremtődik meg. Mindkét tervezési 

metódusnak azonos területre vonatkoztatva azonos eredményt kell, adnia. 

 

A többi tervezési lap az előző fejezetekben ismertetet módon kerül kitöltésre. Ne 

feledkezzünk meg azonban a dinamikus szemléletű tervezésről, vagyis ha egyszer egy értéket 

valahol leírtunk, kiszámítottunk, akkor arra mindig következetesen hivatkozzunk, mint az adat 

primer helyére. Erre azért van szükség, hogy az előzőekben ismertetet érzékenységvizsgálatot 

problémamentesen tudjuk lefolytatni. 

 

A tervezés rendszerét adó tervlapokat a 6.19-6.29. táblázatok szemléltetik. 
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6.19. táblázat: A növénytermesztési technológiai terv induló lapja 

N 1

Gazdaság:

Növény:

Területi méret (ha):

Tervező:

Dátum:

NÖVÉNYTERMESZTÉSI TECHNOLÓGIAI TERV

ÉS

GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉS

2012/2013. tanév

 
Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 
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6.20. táblázat: A növénytermesztési technológia általános paraméterei és jellemzői 

P2O5:

K2O: Összesen:

Fungicid (idő/vegyszer)

Szárítás előtti és utáni nedv. tartalom (%)

Tárolás (időszak/mennyiség):

Értékesítés (idő/mennyiség):

Betakarítás előkészítés:

Betakarítás (idő/gépkapcsolat):

Melléktermék betakaríás (idő/gépkapcs.):

Szárítás (Ft/100 kg/1% nedvességelvonás):

N 2

víznorma (mm/ha):

Vetés (idő/gépkapcsolat):

TECHNOLÓGIA ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

Herbicid (idő/vegyszer):

Genetikai talajtípus:

Talaj-előkészítés:

Műtrágyázás: hatóanyag felhasználás (kg/ha)                                   N:

Szerves trágyázás (t/ha):

Fajta,hibrid:

Elővetemény:

Inszekticid (idő/vegyszer):

Öntözés: módja

Talajfertőtlenítés (idő/vegyszer):

Növényvédelmi anyagköltség összesen (Ft/ha):

Növényápolás (mechanikus):

 
 

Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 
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6.21. táblázat: A növénytermesztési ágazat hozamainak és termelési értékének tervezési lapja 

 

 

N 3

Termelési méret (ha):

Fajlagos Összes Belső fel- Termelési

Termék neve hozam hozam értékesítés belső fel- használás területalapú biztosítási egyéb érték

(t/ha) (tonna) (t) használás (t) (EFt) (EFt) támogatás kártérítés bevételek (EFt) (%)

100%

100%

Összes területre jutó érték(EFt)

1 hektárra jutó érték (EFt)

Megoszlás(%)

AZ ÁGAZAT HOZAMAI ÉS TERMELÉSI ÉRTÉKE

Összes hozamból Egyéb bevételek(EFt)
Árbevétel Megoszlás

Belső elszá-

moló ár

(Ft/t)

Értékesí-

tési ár

(Ft/t) 

 
 
Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 
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6.22. táblázat: A növénytermesztési ágazat részletes technológiájának tervezési lapja I. 

 

N 4A

Termelési méret (ha):

Erőgép Munkagép

szakkép- szakkép- Teljesítmény Szak- Szak- 1 hektárra össz.területre

Me. S/V zett zetlen (Me/ó) Erőgép képzett képzetlen megnevezés Me. jutó  jutó mennyiség

dolgozó dolgozó mennyiség

TECHNOLÓGIAI MŰVELETI TERVLAP

Felhasznált anyagokDolgozók száma (fő)A technológiai művelet

Hónap

Szükséges óraszám

megnevezésmegnevezés mennyiség

 
 

Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 
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6.23. táblázat: A növénytermesztési ágazat részletes technológiájának tervezési lapja II. 

 

N4B Növény: Táblaméret: ha

Költség: anyagmentes műveleti költség

Me.: megnevezés/fő Me.: Ft/ha

Anyag k. Költség Anyag k. Költség Anyag k. Költség Anyag k. Költség Anyag k. Költség Anyag k. Költség

Összesen

III. IV. V. VI.
Művelet Gépkapcsolat/Kézi munka

I. II.

 
 

Forrás: SZŰCS, 2010. 

 

Megjegyzés: ezt a lapot a terjedelmi korlátok miatt csak az első hat hónap vonatkozásában mutatjuk be. A többi hónap struktúrája azonos és az 

utolsó oszlop, egy összesítő oszlop lenne, ami itt most nem látszik. 
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6.24. táblázat: Az ágazat élőmunka felhasználásának és költségének tervezési lapja 

Munkabér Egyéb Személyi

Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. összesen szem. jut. jell. költs.

(Ft/ó) (EFt) (EFt) (EFt) (EFt)

Szakképzett

Szakképzetlen

Összesen

Szakképzett

Szakképzetlen Közterhek:

Összesen

Közterhek

Egyéb szem. jut.

Szem.jell.össz.

ÉLŐMUNKA RÁFORDÍTÁS ÉS KÖLSÉG ÖSZESÍTŐ

N 5

ó

r

a

k

ö

l

t

s

é

g

Megnevezés
Átlagbér Közterhek

 
 
Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 
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6.25. táblázat: Az ágazat által igénybe vett segédüzemi szolgáltatások és azok költségeinek tervezési lapja 

N 6

Önköltség Összes

Megnevezés S/V Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Költség költség

(óra) (óra) (óra) (óra) (óra) (óra) (óra) (óra) (óra) (óra) (óra) (óra) (m.óra) (Ft/m.óra) (EFt)

Traktor:

Teherautó:

Speciális erőgép:

Kombájn

Száritó

Öntözőgép

Repülő légióra

Összes m.óra - -

Összes költség (EFt) - -

SEGÉDÜZEMI (GÉPI) SZOLGÁLTATÁS ÉS KÖLTSÉG ÖSSZESÍTŐ

Összesen

 
 
Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 
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6.26. táblázat: Az ágazat anyag jellegű ráfordításainak és azok költségeinek 

tervezési lapja 

 

N 7

Területi méret (ha):

Mérték- Egységár Összesen Megoszlás

egység (Ft/me) (EFt) (%)

t

t

t

t

kWh

-

m
3

100%

Összesen

Vásárolt anyagfelhasználás összesen

Anyagköltség mindösszesen

Összesen

víz

Üzema

nyag-

ok

Egyéb 

anyag-

ok

V

á

s

á

r

o

l

t

 

a

n

y

a

g

f

e

l

h

a

s

z

n

á

l

á

s

Gázolaj

Benzin

Kenőolaj

Villamosenergia

Összesen

Vetőmag

V

e

g

y

s

z

e

r

e

k

N:

P:

K:
Műtrá-

gyák

Összesen

NPK:

AZ ANYAGRÁFORDITÁS ÉS KÖLTSÉG ÖSSZESÍTŐ

Istállótrágya

VetőmagSaját 

anyag 

felhasz-

nálás

Saját anyagfelhasználás összesen

MennyiségMegnevezés

 
 
Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 
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6.27. táblázat: Az ágazat bevételeinek és kiadásainak tervezési lapja 

N 8

Me:EFt

Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

HAVI EGYENLEG

KUMULÁLT EGYENLEG

BEVÉTEL - KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

 
 
Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 

 

 

6.28. táblázat: Az ágazat összesített termelési költségeinek tervezési lapja 

N 9

Területi méret(ha):

1 ha-ra

Megnevezés jutó költség

(EFt) (Ft/ha) (%)

1. Anyagjellegű költség

2. Személyi jellegű költség

3. Speciális tárgyi eszköz költség

4. Egyéb közvetlen költség

        ebből: biztosítási költség

                  földbérleti díj

KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖSSZESEN

5. Felosztott költség

(Segédüzemági szolgáltatás)

ELŐÁLLíTÁSI KÖLTSÉG

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉG

ÖSSZES KÖLTSÉG

TERMELÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESÍTŐ

Megoszlás
Ágazati költség 

összesen

 
 
Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 
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6.29. táblázat: Az ágazat főbb gazdasági mutatóinak tervezési lapja 

N 10

Területi méret (ha):

Árbevétel EFt Ft/ha

Termelési érték EFt Ft/ha

Termelési költség EFt Ft/ha

Nettó jövedelem EFt Ft/ha

Fedezeti összeg EFt Ft/ha

BTÉ EFt Ft/ha

Munkaidő felhasználás óra óra

Árbevételarányos jövedelmezőség %

Közvetlenköltség-arányos jövedelmezőség %

Költségarányos jövedelmezőség %

Költségszint %

Jövedelemszint %

Egy munkaórára jutó TÉ Ft/ó

Egy munkaórára jutó Á Ft/ó

Egy munkaórára jutó J Ft/ó

Termékek önköltsége Ft/kg

Önköltség számítás (arányszámos osztókalkulációval):

MutatókMegnevezés

Megnevezés

A …………….  ÁGAZAT FONTOSABB GAZDASÁGI MUTATÓI

1 ha-ra

jutó érték
Ágazati összesen

 
 
Forrás: SZŰCS, 2010. KÁRPÁTI (1999) nyomán 

 

Ellenőrző kérdések: 

 Hogyan lehet csoportosítani a vállalati terveket? Mi a különbség a stratégiai, a taktikai 

és az operatív tervek között? 

 Milyen struktúrában épül fel a tervezést megalapozó helyzetfelmérés és 

helyzetelemzés? 

 Mutassa be az állattenyésztési ágazatok tervezésének rendszerét! 

 Mutassa be a növénytermesztési ágazatok tervezésének rendszerét! 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

 Az állattenyésztési és növénytermesztési ágazatok tervei hogyan függenek össze az 

általuk előállított inputok és outputok mentén? 

 Hozzon példákat tipikusan stratégiai, taktikai és operatív döntésekre! 
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7. Mezőgazdasági vállalkozások és ágazatok komplex gazdasági 

elemzése 

A fejezet megismerteti az elemzés fogalmát, célját, tárgyát, rendszerezi az általános és 

speciális módszereit, ezen túl részletesen kitér a mezőgazdasági termelés elemzésének 

fontosabb területeire. Ugyanakkor nem tér ki részleteibe menően a vállalkozás vagyoni-, 

pénzügyi- és jövedelmi helyzetének megítélésére használható fontosabb mutatók 

ismertetésére
8
. 

 

Az elemzés görög eredetű szó, szűkebb értelmezése: részekre, elemekre bontani. Tágabb 

értelmezésben: az elemzés egyben kutatási módszert is jelent, tehát a megismerés módszere is 

egyben. Segítségével a megismerés tárgyát képező gazdasági jelenségeket, azokat befolyásoló 

tényezőket, a jelenségek és környezete közötti összefüggéseket kutatjuk. Az elemezés 

mindazon tevékenységek összessége, amelyek a társadalmi, gazdasági folyamatok által 

meghatározott vállalkozási újratermelési folyamat összefüggéseinek, helyzetének feltárására 

irányulnak, ezáltal megalapozva a vezetői döntéseket, ezen keresztül, illetve ezek 

eredményeként a vállalat gazdálkodását, a menedzsment és az érintettek céltudatos 

tevékenységét (Pupos, 2011). Nemessályi (2000) megfogalmazása alapján „a gazdasági 

elemzés a gazdálkodás egyik funkciója, a gazdálkodás eredményeinek vizsgálatára és 

értékelésére irányuló tevékenység, eszköze a gazdasági döntések megalapozásának.” 

 

Az elemzés (analízis) az emberi gondolkodás klasszikus eszköze a körülvevő világ 

eseményeinek, jelenségeinek feltárására, megértésére. A jelenségek részekre (elemekre) 

bontása, a részek megvizsgálása, és a kapott eredmények ismételt gondolati összerakása 

(szintetizálása) adhat világos képet az adott jelenség valódi okairól, és ennek révén segíthet 

megadni a lehetséges beavatkozási módokat, ha a vizsgálat tárgyát képező rendszer működése 

nem szándékaink szerinti alakul. A megismerésnek vannak korlátai, ugyanakkor a döntés 

megalapozására szolgáló információk korlátlan bővítése nem is szükséges, mert megfelelő 

tapasztalat esetén viszonylag kevés információ alapján is hozható jó döntés. Mivel minden 

információ előállítása ráfordítást igényel, ezért azt is célszerű figyelembe venni, hogy a 

többletráfordítás arányban van-e az információ hasznosságával (Takács, 2008). 

 

A világ megismerése során a jelenségek összefüggéseinek megismerése érdekében az egyes 

tudományágak kifejlesztették a saját szakterületük elemzési módszertárát. A 

közgazdaságtudományok fejlődésével, a matematikai analízis alapjain elindulva a gazdasági 

rendszerek elemzésének sajátos eszköztára is kialakult. A gazdasági rendszerek elemzése 

tehát az analízis önálló ágaként kezelhető. Eszköztárának, alkalmazott módszereinek 

megismerése, elsajátítása a gazdasági szakemberek számára fontos eszközt ad, mely 

lehetőséget teremt az adott rendszer működési folyamatainak feltárására, a beavatkozások 

okszerűségének megalapozására. Az elemzés a múlt és jelen folyamatainak részletes 

megismerésével megalapozza a jövőre vonatkozó döntéseinket is (Takács, 2008).  

7.1. Az elemzés főbb tartalmi elemei és összefüggései 

Az elemzés olyan módszer, amely a gazdasági vezetés részére, az elemzés tárgyát képező 

gazdasági rendszer elemeinek módszeres vizsgálatával, nélkülözhetetlen információt nyújt a 

rendszer működéséről, biztosítja a tájékozottságát. Az elemzés ok-feltáró tudomány, a 

vállalati vezetés döntéselőkészítő és ellenőrző funkcióját támogatja (Takács, 2008). 

                                                 
8
 Ezeket az ismereteket lásd a „Gazdasági elemzés” c. elméleti és gyakorlati jegyzetben (Baranyai et al., 

2012a,b). 
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Az elemzés a menedzsment, de a vállalat adott érintettjei (beszállítók, forrásnyújtó 

pénzintézetek, befektetők stb.) számára is nélkülözhetetlen információkat nyújt. A 

menedzsment számára rendkívül fontos szereppel bír például a stratégiák megfogalmazásánál, 

a döntések szakmai megalapozásánál, a tervezésnél, a monitoringnál stb. 

 

Az elemzés céljait Pupos (2011) négy területre vonatkozóan foglalják össze: 

1. a vállalat gazdálkodását befolyásoló tényezők feltárása, és hatásuk számszerűsítése; 

2. a vezetői döntések előkészítése, megalapozása; 

3. az intézkedések végrehajtásának nyomon követése (terv-tény), összehasonlítása, a 

végrehajtás minősítése, az eltérések okainak feltárása; 

4. a fejlődés tendenciáinak feltárása. 

 

Takács (2008) megfogalmazása szerint az elemzés célja, hogy feltárja és számszerűen 

értékelje azokat a körülményeket, amelyek befolyásolják a vállalkozás gazdálkodását, 

megalapozza a vezetés döntéseit, a hozott intézkedések végrehajtását. Az elemzés a 

gazdálkodás eredményeinek vizsgálatára és értékelésére irányuló tevékenység, eszköze a 

gazdasági döntések megalapozásának. 

 

A tapasztalt gazdasági (műszaki-kereskedelmi) jelenség egy ok-okozati lánc végső eleme. Az 

elemző célja, hogy feltárja (visszafelé haladva) a közbenső okok felismerésén keresztül a 

végső okot, amely megszüntetésére a gazdasági vezetés – annak jellegétől függően – operatív 

és/vagy stratégiai jellegű intézkedéseket hozhat. További célkitűzései a gazdálkodás 

jövedelmének növelése, illetve a gazdálkodás hatékonyságának fokozása. 
 

Az elemzés feladata Takács (2008) alapján a hatékonyabb és eredményesebb gazdálkodás 

segítése. Pupos (2011) ezt három területre bontva foglalják össze: 
 

1. a kapacitás kihasználás mérése, erőforrások hasznosítása színvonalának megállapítása; 

2. a termelés hatékonyságának (jövedelmezőség, gazdaságosság) vizsgálata; 

3. a gazdálkodás ellenőrzésének és értékelésének megalapozása. 
 

A gazdasági elemzés tárgya a vállalkozás, mint gazdasági rendszer piaci, beszerzési, 

termelési, fejlesztési tevékenységének, valamint a működésének komplex értékelése. Fajtái 

különböző szempontok szerint csoportosítva szerteágazó. Pupos (2011) a következő 

csoportképző ismérvek szerint csoportosítják az elemzést: 

 

 Az elemzés időpontját tekintve: 

o Vezetői döntéseket előkészítő, mely előkalkulációs jellegű és alapvető célja 

döntés előkészítés és az alapján az intézkedés. 

o A végrehajtás szakaszában készített elemzés, melynek fő célja a feladat optimális 

teljesítésének biztosítása ezért ezt az elemzést operatív elemzésnek is nevezzük. 

o Időszaki elemzés, mely a feladat végrehajtását követően, utókalkulációs jelleggel 

történik és ekkor a befolyásoló tényezők hatását minősítjük. A szerzett 

tapasztalatokat, kapott eredményeket a tervező munka során tudjuk hasznosítani. 
 

 Milyen szinten (döntési) történik az elemzés: a döntéseket előkészítő elemzéseknek a 

döntési szintekhez kell igazodnia. A döntés előkészítés lehet: 
 

o hosszú távú, stratégiai jellegű; 

o rövid távú, ahol például a piaci hatások számszerűsítése, a következmények 

bemutatása és általában véve a jövedelemérdekeltség kerül előtérbe. 
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Az utólagos „revíziós” jelleggel végzett elemzések, a felső szintű vezetés számára készülnek. 

Az „alsó” és „felső” szintek között fontos szerepe van az összhang biztosításának. 

 

 Az elemzés jellege és terjedelme alapján: 

o Átfogó: a vállalkozási tevékenység egésze – mint komplex gazdasági rendszer – 

képezi az elemzés tárgyát. Átfogó elemzésről beszélünk akkor is, ha egy adott 

témát teljes mélységében, komplexitásában vizsgálunk például az állattenyésztés 

komplex elemzése. 

o Részleges: a gazdasági rendszer egyes alrendszereinek elemzése, azaz egy-egy 

szervezeti egység, vagy részterület elemzése a feladat, vagy egy feladat 

teljesítésére vonatkozóan végzünk elemzést, vagy csak egy területen belül egy 

részterülettel foglalkozunk például a takarmánygazdálkodás elemzése. 

 

 A folyamat állapota, jellege alapján: 

o Statikus, azaz állományi szemléletű: állapot rögzítése és értékelése, például az 

állatállomány összetételének elemzése az adott időtávra vonatkozóan, 

készletállomány-készletgazdálkodás, mérleg-vagyon, tőkestruktúra. 

o Dinamikus, vagyis a változás dinamikáját, irányát vizsgáljuk. Azaz a gazdasági 

jelenségeket folyamatában elemzi. A kívánatos időtáv minimum 5 év például 

állatállomány alakulása, fajlagos hozamok alakulása stb. 

 

 Az elemzéshez felhasznált adatok milyensége alapján: 

o Technológiai/technikai elemzés: a termelés mennyiségi oldalára helyezzük a 

hangsúlyt (naturális mértékegységekben). A mennyiségi jellemzők alakulása 

meghatározza, vagy legalábbis döntően befolyásolja a hatékonyságot (R/H 

viszony), például takarmányhasznosulás elemzése. 

o Gazdasági elemzés: általában az értékadatok (pénzértékben kifejezett 

ráfordítások) alapján történő vizsgálatot jelenti és a középpontjában az 

eredményre gyakorolt hatás kimutatása áll. Alapvetően a számviteli nyilvántartás 

adataira támaszkodik. 

 

Az elemzés sajátosságaiból adódik, hogy az elemzés vissza és előre tekintő is egyidejűleg. A 

gazdálkodás gyakorlatában már megtörtént, lezajlott gazdasági folyamatokat vizsgál. A kapott 

eredmények alapján levont következtetéseknek viszont előremutatónak kell lenniük. Az 

elemzés önmagában nem cél, hanem eszköz kell, hogy legyen. Azt is látni kell, hogy nincs 

jövőre vonatkozó elemzés a múlt és a jelen vizsgálata nélkül, mivel a jövőbeni cselekvés csak 

a jelenlegihez kapcsolódóan, abból kiindulva lehetséges. A fenti sajátosság tehát az elemzés 

szükségszerű velejárója, a kettő egymástól elválaszthatatlan és ebből következik, hogy 

például minden tervezési folyamatot elemzésnek kell megelőznie (Pupos, 2011). 

 

Az elemzéssel szemben megfogalmazható általános követelmény az egyszerűség, az 

áttekinthetőség, a pontosság és az operativitás. Az elemzés szakmai megalapozottsága, 

eredményének használhatósága feltételezi a cél, a feladat, az elemzés tárgya, a folyamat, a 

módszer és az adatfeldolgozás és rögzítés tételek közötti összhang biztosítását, illetve 

meglétét. Könnyen belátható, hogy a rendelkezésre álló adatbázis, annak rögzítési módja 

hatással van, illetve meghatározza az alkalmazható módszert. Az elemzési munka folyamata, 

szakaszai Pupos (2011) alapján általánosságban a következők szerint alakul: 
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1. Az elemzés céljának meghatározása, mely a megoldani kívánt problémával 

kapcsolatban kerül megfogalmazásra. Lehet átfogó, nagyvonalú például a mérlegadatokra 

támaszkodó, vagy a tervezéshez kapcsolódó elemzés. Az elemzés célja ebben az esetben 

egy vagy több olyan információ előállítása, amely azt mutatja meg, hogy milyen irányba 

kell részletesebb, mélyebb elemzést folytatni. Például nő az eladósodottság, a likviditás 

romlik. Ehhez kapcsolódóan általános cél lehet például az állattenyésztési ágazat 

jövedelemtermelő képességének növelése. A közvetlen célkitűzés például a 

takarmányozás költségének csökkentése, továbbá az ok-okozati összefüggések feltárása: 

például takarmánybázis összetételének elemzése, fajlagos hozamok, ráfordítások és 

költségek alakulása, vagy a fajlagos takarmány felhasználás alakulása stb. 
 

2. Információs adatbázis kialakítása: Az adatbázissal szemben fontos az ellenőrizhetőség, 

a folyamatos rendelkezésre állás biztosítása. Az adatbázis forrásai lehetnek: (a) az adott 

területre vonatkozó, saját, belső adatok, (b) kapcsolódó külső információk (például input-

output árak), (c) munkatársak „fejében lévő” adatbázis, azaz a termelési tapasztalatok. Az 

adat az információnál általánosabb, tágabb fogalom. Fontos kritérium vele szemben, hogy 

valamilyen kód (jel) szerint értelmezhető legyen. Adat lehet tehát bármely értelmezhető 

jel, például számjegy, szó, ábra stb., vagy ezek kombinációja. Az információ az adat 

fogalmánál konkrétabb, szűkebb kategória. Olyan adatnak tekinthető, amelynek az elemző 

számára az elemzés célja szempontjából van jelentése, illetve jelentősége. Más 

megfogalmazás szerint az információ olyan adat, amelynek az elemző számára „hír-

tartalma” van. Az információval szemben megfogalmazható főbb követelmények: 
 

 lehetőleg átfogóan tükrözzék az adott gazdasági jelenséget; 

 azonos legyen a tartalmuk; 

 folyamatosan rendelkezésre álljanak (például idősorok esetében); 

 összegyűjtésük egyszerű legyen (lehetőleg a nyilvántartási rendszerben 

szerepeljenek); 

 ha szükséges, alkalmassá kell tenni az információkat az elemzésre; 

 pontosságuk, valódiságuk ellenőrizhető legyen; 

 zavaró adatok, tényezők ne legyenek az adatbázisban. 

 

3. A lehetséges közvetlen okok számbavétele: A vizsgált jelenség, az egyes elemek közötti 

kapcsolatok oksági vagy sztochasztikus (valószínűségen alapuló) jellegűek. Fontos, hogy 

az ok-okozati összefüggéseket egyértelműen feltárjuk, illetve elhatároljuk. Kay et al. 

(2008) egy sematikus ábrán (7.1. ábra) mutatják be a mezőgazdasági vállalkozások 

problémafeltárásának menetét, lépéseit. A középpontban a jövedelemtermelő képesség 

áll, amelyet számos tényező befolyásol. Az elemzés célja ebben a tekintetben a 

jövedelemváltozás okainak feltárása, a szükséges intézkedések megtétele.  
 

A vállalkozás jövedelemtermelő képesség tehát a legfőbb szempontok egyike. Az alacsony 

jövedelmezőség vagy megtérülés esetében számos ok állhat a háttérben. Lehet, hogy a 

gazdaság nem elég nagy ahhoz, hogy megfelelő jövedelmet biztosító termelési szintet adjon. 

A gazdaság méretének mérőszámait össze kell vetni más, hasonló méretű gazdaságokéval. Ha 

a termelési szint túl alacsony, az adódhat a nem elegendő erőforrás felhasználásból is. A 

vállalkozásnak meg kell keresnie azokat a tényezőket, amelyek lehetővé teszik a nagyobb 

területen folytatott gazdálkodást, a munkaerő bevonást, az állatállomány bővítését, illetve 

nagyobb tőke bevonást. Ha a gazdaság mérete nem növelhető tovább, akkor az állandó 

költségek mértékét és szükségességét (például a gépek és épületek amortizációja, a kamat, az 

általános rezsiköltségek) kell alaposan átgondolni. Vizsgálni szükséges a termelést 

közvetlenül nem befolyásoló költségek csökkentését is. A jövedelem növelése 
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érdekében esetenként indokolt lehet például idénymunkás alkalmazása állandó 

munkaerő helyett. Ha a megfelelő források rendelkezésre állnak, de a termelési szint 

alacsony, akkor az erőforrások kihasználása nem hatékony. A jövedelemtermelő képesség 

mérőszámainak kiszámítása rámutat azokra a területekre (például tőke, munkaerő és 

termőföld), ahol az erőforrások kihasználása nem elég hatékony. Az alacsony gazdasági 

hatékonyság okai között szerepelhet az alacsony naturális hatékonyság, az alacsony eladási 

árak, és/vagy magas input költségek. A jövedelem vagy jövedelmezőségi problémák az 

alacsonyabb eladási árak vagy kisebb hozamok következtében bármelyik évben felléphetnek. 

Ha a probléma olyan években is fennáll, amikor az árak és a hozamok is megfelelők, annak 

oka a méretgazdaságosságban keresendő. Régóta ismert, hogy a gazdaság nettó jövedelme és 

mérete között szoros kapcsolat áll fenn. A túlságosan kisméretű gazdaságok nem mindig 

képesek a befektetett eszközök és a munkaerő megfelelő hatékonyságú hasznosítására (Kay et 

al., 2008). 

 
7.1. ábra: A mezőgazdasági vállalkozás problémáinak feltárása 

Forrás: Kay et al., 2008 

 

4. Az elemzés módszerének megválasztása: Az alkalmazható módszert determinálja: (a) az 

elemzés célja, (b) a vizsgált terület és (c) a rendelkezésre álló információs bázis. Maga az 

elemzés is módszer ahhoz, hogy az adott jelenséget megismerjük. Tágan értelmezve az 

elemzés olyan módszer, amely a megismerés érdekében bármely, azt segítő módszert, 

eljárást felhasznál, alkalmaz, elfogad. Fontos annak hangsúlyozása, hogy a módszer 

eszköze az elemzésnek és nem célja. 

 

5. Az információk feldolgozása – a konkrét elemzési munka végrehajtása – és az 

elemzés eredményeinek összegzése a jelentés elkészítése. 
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Például elemezési feladat lehet a tejtermelésben tapasztalható jövedelemváltozás okainak 

feltárása. Tételezzük fel, hogy egy mezőgazdasági vállalkozásban a tejtermelés jövedelme az 

előző évekhez viszonyítva csökkenő tendenciát mutat. Tárjuk fel az ok-okozati 

összefüggéseket a 7.2. ábra segítségével. A legfőbb okozat a jövedelem csökkenése. Az okok 

feltárásához ismerni kell, hogy a jövedelmet milyen összefüggés alapján tudjuk 

számszerűsíteni. Az összefüggésben szereplő tényezők lesznek/lehetnek a változás okai. A 

tényezők viszont – ha ezeket okozatnak fogadjuk el – tovább bonthatók okokra. Az ok-

okozati összefüggések értelmezése, az egyes tényezők további bontása okokra, egy 

hierarchikus rendszert, az ok-okozati összefüggések láncolatát eredményezi. Az így kapott 

struktúra nem más, mint egy, az adott területre koncentráló probléma fa, aminek a központi 

problémája a jövedelem csökkenése. Az ok-okozati összefüggések teljes feltárása révén 

eljutunk arra a szintre, amely szinten a definiált ok okozatként nem értelmezhető, azaz további 

okokra nem bontható. A 7.2. ábra jól szemlélteti az ok-okozati összefüggések bonyolultságát 

még az első megközelítésben egyszerűnek tűnő példa alapján is. Az árbevétel ágon haladva, a 

forráshiány a legalsó, azaz hetedik szinten található, mint olyan elemi ok, amely már tovább 

nem bontható. Kiemelten kell megemlíteni – ugyanezen az ágon – azokat az ok-okozati 

összefüggéseket, amelyek a minőség és a fajlagos hozam, mint okozatok között fennállnak, 

nevezetesen, hogy a technológia, illetve annak egyes elemi hogyan hatnak a minőségre és a 

fajlagos hozamokra gyakorolt közvetlen hatása miatt, közös okként is kezelhetők stb. 
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7.2. ábra: A tejtermelés jövedelem csökkenésének ok-okozati struktúrája 

Forrás: Pupos, 2011 

 

Fontos szakmai kérdés, hogy – az elemzés céljának ismeretében – az ok-okozati 

összefüggések feltárása milyen mélységig történjen, azaz milyen legyen az ok-okozati 
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összefüggések vertikális és horizontális strukturáltsága. Ha a feladat eredeti célját vesszük 

alapul, nevezetesen a jövedelemváltozás okainak feltárását és számszerűsítését, akkor az 

összefüggések hierarchiájában csak addig a szintig van értelme az okok egyértelmű 

azonosításának, amely szinten feltüntetett tényezők, mint okok számszerűsíthetők, ugyanis a 

számszerűsítésnél alkalmazható algoritmus ezt szükségessé teszi. Szakmai ismereteink 

birtokában tehát a jövedelemváltozás közvetlen számszerűsíthető okai: (1) a kapacitás 

(létszám) változása; (2) a fajlagos hozam változása; (3) az árváltozás; és (4) a fajlagos költség 

(önköltség) változása. A módszer alkalmazása a vizsgált terület sajátosságai, a feltárandó 

tényezők között fennálló bonyolult kölcsönhatások stb. miatt is komoly szakmai kihívást 

jelent. 

7.2. A mezőgazdasági vállalkozások elemzésének módszertani háttere és szemléletbeli 

megközelítése 

A gazdasági elemzés céljait és módszereit a gazdasági folyamat különböző szakaszaiban a 

7.1. táblázat foglalja össze. 

 

7.1. táblázat: A gazdasági elemzés céljai és módszerei a gazdasági folyamat különböző 

szakaszaiban 

Cél és 

módszer 

Döntést megelőző 

szakasz 
Végrehajtás szakasza Utólagos szakasz 

Cél Optimális döntés 

Kitűzött cél 

megvalósításának 

biztosítása 

Tényleges eredmények 

elemzése 

Módszer 

Gazdaságossági 

számítások, gazdasági 

döntéseket megelőző 

elemzések 

Végrehajtás állásáról 

szóló folyamatos 

információ elemzése 

Összehasonlítás, 

tényezőkre bontás 

 Operatív elemzés 
Revíziós jellegű, 

retrospektív elemzés 
 

Forrás: Sztanó, 2001a 

 

A gazdasági döntések meghozatalának feltétele, hogy a meglévő rendszerek elemzésével 

információt gyűjtsünk, amelyek alapot szolgáltathatnak gazdasági modellek (döntési 

alternatívák) felállítására. A döntések meghozatala után a gazdasági rendszer működésének 

vizsgálata kerül előtérbe. A folyamat befejezését, vagy egy adott szakasz lezárását (például 

egy rotáció, egy gazdasági év) követően különböző összehasonlításokat végezhetünk. A 

különböző mérőszámok kiszámítása után a kapott eredményeket értékelni kell. Feltehető a 

kérdés, hogy milyen a kapott érték: jó, rossz, vagy átlagos? Lehet-e rajta javítani? Ezek a 

kérdések és azok helyes megválaszolása az olyan viszonyítási alapok fontosságát 

hangsúlyozzák, amelyekkel a mérőszámok és ráták összevethetők. 

 

Irányukat tekintve az elemzési módszerek – amelyeknél lényegét tekintve az ok-okozati 

összefüggések feltárásán van a hangsúly – lehetnek: 

 Deduktív (levezető), amelynek keretében cél a vizsgált jelenség tényezőkre bontása, 

az eredendő okok meghatározása, és ezek változásának hatását vizsgáljuk a jelenségre.  

 Induktív (felépítő), amelynél célunk az alkotó tényezők aggregálása, (a jelenség 

felépítése). Ezt az eljárást alapvetően tervezésnél alkalmazzuk. 
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A speciális elemző módszereket és mutatószámokat a következőképpen csoportosíthatjuk: 
 

I. Összehasonlító statisztikai módszerek: 

a) Viszonyszámok:  megoszlási viszonyszám 

 dinamikus viszonyszám (bázis- és láncviszonyszámok 

 teljesítmény viszonyszám 

 koordinációs viszonyszám 

 intenzitási viszonyszám 

b) Átlagok:  számtani átlag (egyszerű, súlyozott) 

 harmonikus átlag (egyszerű, súlyozott) 

 mértani átlag 

 négyzetes átlag: (egyszerű, súlyozott) 

 kronologikus átlag 

c) Indexek:  értékindex 

 árindex 

 volumenindex 

 főátlag-index 

 részátlag-index 

 összetételindex 

d) Statisztikai próbák  

II. Összefüggés-vizsgálati módszerek: 

a) Trendanalízis:  mozgó átlag 

 analitikus kiegyenlítés 

b) Regresszió analízis  lineáris 

 nem lineáris 

 kétváltozós 

 többváltozós 

c) Korrelációszámítás  

d) Faktor-, főkomponens-, klaszter- stb. analízis 

e) Eltérések számszerűsítése:  láncbehelyettesítési módszer 

 abszolút különbözetek módszere 

 százalékos különbözetek módszere 

III. Operációkutatási módszerek: 

a) Matematikai programozás 

b) Szimuláció 

c) Hálótervezés 

 

IV. Egyéb módszerek: 

a) Gazdasági kalkulációk:  előkalkuláció 

 közbenső kalkuláció 

 utókalkuláció 

b) Mérlegmódszer 

c) Értékelemzés 

stb. 
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7.2.1. Üzemgazdasági kalkulációk 

A döntéselőkészítés egy megismerési feladat, amelynek célja annak felvázolása, hogy mit 

tehet és mit kéne tennie a döntéshozónak. A döntéselőkészítési folyamatban a gazdasági 

összefüggések megismeréséhez, a feltételek és következmények számbavételéhez különböző 

módszerek állnak rendelkezésre. A gazdasági elemzés módszerességéből következően a 

gazdasági rendszer szerkezetét meg kell ismerni, a működési folyamatokat formalizáltan is le 

kell tudni írni ahhoz, hogy az elemzés során kapott eredményeket értelmezni tudjuk, illetve 

azok apján a rendszerben végrehajtott változtatások hatását megalapozottan 

prognosztizálhassuk. Ez a folyamat a modellezés.  

 

„A modell az objektív valóságnak az ember által alkotott, leegyszerűsített képe” (Mészáros, 

2006), mely a vizsgált objektum legfontosabb alkotórészeit, tulajdonságait, kapcsolatait 

tartalmazza, azaz a valóság néhány, de nem összes tényezőjének hatását jeleníti meg (Starr, 

1973). A továbbiakban nem kívánunk a modellezés – annak fajtái, specifikus módszerei stb. – 

részleteibe belemenni, annak egy területét, az üzemgazdasági kalkulációkat ismertetjük. 

 

Az üzemgazdasági kalkuláció a vállalkozási döntések megalapozását, valamint a termelési 

folyamatok ellenőrzését, a gazdálkodás elemzését szolgáló gazdasági számítás. Általában az 

egyes ágazatok, üzemágak és technológiai változatok, vagy a vállalkozás egészének tényleges 

vagy tervezett ráfordításainak, költségeinek, ezek összefüggéseinek vizsgálatát célozza. 

Módszere a kalkulációs célnak megfelelően választható meg. Tartalmát illetően lehet 

egyszerű költségkalkuláció, eredménykalkuláció és likviditás-számítás. A gépesítéssel, 

takarmány-gazdálkodással kapcsolatos gazdasági számítások többnyire a költségek 

felmérésére, összehasonlítására, elemzésére készülnek. Értékesítésre szánt termékeket 

előállító tevékenységnél, bérmunka szolgáltatásnál az eredmény tervezése, magállapítása, 

összetevőinek vizsgálata vagy árvetés a kalkulációs cél. Megkülönböztetünk elő-, közbenső- 

és utókalkulációkat. 

 

Az előkalkulációk egyrészt a technológiai leírások, paraméterek, piaci információk, gazdasági 

elképzelések alapján a termék-előállítás, a szolgáltatás, illetve a vállalkozás várható 

költségének, pénzügyi eredményének, az eladási árnak a megállapítását, másrészt a 

változtatási döntések megalapozását célozzák. Termelőkapacitások létesítése, bővítése esetén 

a beruházásgazdaságossági számításokkal is összefüggnek. Az előzetes kalkulációk egyben 

tervkalkulációk is, ha meghatározott időszakra a várhatóan bekövetkező változásokat veszik 

alapul. A közbeeső kalkulációk készítésével a döntések megvalósulása, végrehajtása közbeni 

ellenőrzés végezhető. Az előirányzotthoz képest indokolatlan eltérések megállapíthatók, az 

így szükségessé váló intézkedések időben megtehetők. Az utókalkulációk a régebben 

alkalmazott, illetve újonnan bevezetett termelési eljárások gazdasági elemzését, a korábbi 

gazdasági döntések utóellenőrzését segítik. A termelés, a szolgáltatásteljesítés befejezése 

után, a ténylegesen elszámolt költségek, az elért teljesítmény vagy a realizált bevételek 

alapján készítendő. 

 

Azonos tevékenység különböző szakaszaiban (előkészítés, végrehajtás, befejezés) és a 

gazdasági év egyes időszakaiban (hónapok, negyedévek) összeállított kalkulációk 

kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek. A megegyező számítási móddal, felépítéssel 

előre meghatározott ütemezéssel végzett kalkulációs munka lehetővé teszi a folyamatos üzemi 

kontrollt, feltétele a rugalmas gazdaságirányításnak (Liebmann és Tell, 2003). 
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7.2.2. Összehasonlítás 

A gazdasági elemzés általános módszere az összehasonlítás, amelynek alkalmazása nélkül 

elképzelhetetlen a gazdasági jelenségek értékelése, hiszen önállóan a gazdálkodás jellemzői 

ritkán vizsgálhatók, a gyakorlatban az elemzések többsége viszonyítási alapok 

megválasztásával történik. Maga az összehasonlítás, mint tevékenység rendkívül 

egyszerűnek tűnik, nem jelent bonyolult számításokat (különbség vagy hányados) (Maczó, 

1999). A viszonyítási alap megválasztása ugyanakkor szakmai hozzáértést igényel.  

 

Kay et al. (2008) a mezőgazdasági vállalkozások összevetésének három fontos viszonyítási 

alapját emelik ki: 

 

 Költségvetések (terv-tény összehasonlítás): A költségvetés elemzése során a 

mérőszámokat és rátákat a tervezési szakaszban meghatározott költségvetési célokkal 

vagy célkitűzésekkel vetjük össze. Ha az eredmények valamely területen következetesen 

elmaradnak a kitűzött céloktól, ott további beavatkozás szükséges a vezetés részéről, 

vagy a költségvetésnek kell reálisabbnak lennie. 

 Azonos feltételek mellett gazdálkodó vállalkozások eredményeivel való összevetés 

(térbeli összehasonlítás): A rossz időjárás vagy az alacsony árak következtében 

előfordul, hogy a gazdaság nem éri el céljait még olyan években sem, melyekben nem 

történnek komoly vezetési problémák. Ezért az összehasonlítás másik hasznos alapját 

képezik hasonló méretű és típusú gazdaságok eredményei ugyanarra az évre 

vonatkozóan. Lehet, hogy ezek nem ideális viszonyítási értékek, de azt mindenképpen 

jelzik, hogy az elemzés tárgyát képező gazdaság az átlag felett vagy alatt teljesített az 

adott időjárási és árviszonyok mellett. 

 Korábbi eredményekkel (tendenciákkal) való szembeállítás: A trendszámításnál a 

vezető évekig nyilvántartást vezet a gazdaság mérőszámaiból és rátáiból, és figyeli az 

eredményekben jelentkező tendenciákat, nyomon követi az egyes mérőszámok által 

tükrözött fejlődést vagy hanyatlást az idő függvényében. A hanyatlást mutató területek 

további elemzést igényelnek, hogy az okokat fel lehessen tárni. Ez a módszer nem 

adott viszonyítási értékekkel veti össze az eredményeket, hanem csak a múltbeli 

teljesítménnyel. A cél az, hogy fejlődés legyen kimutatható a múlt eredményeihez 

képest. A tendencia analízis ugyanakkor figyelembe veszi az időjárás, az árak és 

egyéb valószínűségi változók hatásait is. 

 

Takács (2008) az elemzés célja szerint, valamint az összehasonlítás információbázis tartalma 

alapján az előzőeken túl az összevetést a következő területeken is megfogalmazza: 

 

 Időbeli: Például a második negyedévi adatokat veti össze az első negyedévi adatokkal 

stb. 

 Rész-egész: Például egy adott istálló adatait viszonyítja a telepi adatokhoz stb. 

 Szükséglet-fedezet: Tipikusan alkalmazható például a takarmány-, a tápanyag-, illetve 

az erőforrás-gazdálkodás területén. 

 Tényleges-optimális: Alkalmazható például a vetésszerkezet, a takarmányozást stb. 

területein. 

 Regionális: Például az adott vállalkozás adatait viszonyíthatjuk a megyei, vagy 

regionális átlagos értékekhez is. 

 

Az összehasonlításokat statisztikai mutatószámok segítségével végezhetjük el. Ezek lehetnek 

viszonyszámok, átlagok, indexek. A mutatószámokat kifejezhetjük természetbeni, naturális 
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mérőszámokban (kg, m
2
, db stb.), illetve pénzértékben (Ft) is. A mutatószámok lehetnek 

mennyiségi mutatók (a termelés mennyiségi és értékvetületére vonatkoznak) és minőségi 

mutatók (mennyiségben kifejezett feladat végrehajtásának helyességét vizsgálják). 

 

Az összehasonlítás általános szabálya, hogy csak azonos módszerrel és tartalommal 

kiszámolt, meghatározott adatokat szabad felhasználni, biztosítva az összehasonlíthatóságot. 

Ez egyben azt is jelenti, hogy az időbeli összevetés során biztosítani kell a megfelelő bázisul 

választott időszak adatát, térbeli összehasonlítás esetén az összehasonlítandó tevékenységek, 

szervezeti egységek, vállalkozások közötti azonosságok vagy eltérések gazdaságilag 

értelmezhetők legyenek (Maczó, 1999). 

7.2.3. Eltérések számszerűsítésének módszerei, tényezőkre bontás 

A terv-tény illetve a bázis-tárgyidőszaki eltérések elemzésekor vizsgálhatjuk, hogy a két érték 

mennyivel tér el egymástól (abszolút eltérés), illetve az hány százalékos változást jelent 

(relatív eltérés). Amennyiben meg kívánjuk határozni, hogy e változásokhoz az egyes ható 

tényezők milyen mértékben járulnak hozzá, arra alkalmas eszközök az eltérések 

számszerűsítésének módszerei: láncbehelyettesítési módszer, abszolút különbözetek 

módszere, illetve a százalékos különbözetek módszere
9
. Mindhárom módszer alkalmazására 

akkor kerülhet sor, ha a vizsgálni kívánt jelenség (esemény, eredmény) több tényező együttes 

hatásaként jön létre, és az eredményt befolyásoló tényezők, összetevők szorzatot alkotnak 

(oksági kapcsolat áll fenn). A tényezők hatásainak sorrendjét szakmai megfontolások, logikai 

rangsor alapján kell meghatározni (Takács, 2008). 

7.2.4. Hatékonysági mutatók 

A termelés elsődleges célja – a szükségletek kielégítésére alkalmas termékek és szolgáltatások 

előállítása és értékesítése révén – a fenntartható nyereség realizálása. Mivel minden output 

előállítás inputok felhasználását és transzformációját igényli, nem lehet közömbös az output 

előállítója számára, hogy hogyan alakul az inputok és outputok egymáshoz való viszonya. 

Szükség van olyan indikátorokra (mutatószámokra), amelyek ezt a viszonyt kifejezik a 

döntéshozók számára. A döntéshozók a mutatószámok alapján minősítik a kialakult helyzetet, 

illetve választhatnak a különböző stratégiai változatok közül. 

 

A mutatószámok és mutatószám-rendszerek, indikátorokként is értelmezhetők, amelyek jelzik 

a menedzsment számára a jó vagy rossz irányban való elmozdulásokat. Mivel a kialakult 

helyzet nem úgy „született”, hanem valaminek, valamiknek a következménye, tehát az okokat 

fel kell tárni. Az okok feltárása elemzéssel lehetséges csak. A vizsgált jelenség, tényállapot 

bekövetkezése a jelenséggel valamilyen kapcsolatba lévő tényezők közötti ok-okozati, vagy 

sztochasztikus (valószínűségen alapuló) összefüggések kölcsönhatására vezethető vissza. A 

jelenség, tényállapot megszüntetése csak a lehetséges közvetlen ok, okok ismeretében 

történhet. Tisztában kell lennünk a gyakorlatban alkalmazott mutatószámok számítási 

módjával, azok gazdasági, szakmai tartalmával, az elemzés kapcsolódó legfontosabb 

kérdéseivel. 

 

A gazdasági elemzések alapját képező mutatók és statisztikai sorok elméleti alapjait a 

Statisztika c. tárgy részletesen ismerteti, a továbbiakban ezen ismeretekre is alapozunk. A 

gazdasági elemzések során alkalmazott mutatószámok elméleti hátterét szintén az 

                                                 
9
 A tananyag keretében e módszerek részletes bemutatására nem kerül sor. Ezeket az ismereteket lásd a 

„Gazdasági elemzés” c. elméleti és gyakorlati jegyzetben (Baranyai et al., 2012a,b). 
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értéktermelő folyamatok gazdasági hatásaiban találjuk meg. A számítható mutatószámok 

elméleti összefüggéseit a 7.3. ábra alapján követhetjük nyomon. Az inputok és outputok 

számbavétele történhet természetes és számított mértékegységek alapján, valamint 

pénzértékben. Az inputok és outputok mondhatni tetszőleges kombinációjával 

származtathatók a különböző mutatószámok és mutatószám-rendszerek (Pupos, 2011). 
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7.3. ábra: A mutatószámok képzésének elméleti háttere 
Forrás: Pupos, 2011 

 

A „hatékonyság”, mint kifejezés használata a mindennapi életben igen elterjedt, mégis valódi 

jelentésével csak kevesen vannak tisztában. Éppen ezért alapvetően fontos, hogy először is 

tisztázzuk, mit is jelent ez a fogalom. A hatékonyság általános értelemben véve nem más, 

mint valamely eredménykategória (output) és valamely ráfordítás-kategória (input) 

egymáshoz való viszonyítása. Ennek megfelelően általános képlete a következőképpen 

fogalmazható meg: 

 

Eredmény

Ráfordítás
gHatékonysá           

Ráfordítás

Eredmény
gHatékonysá  vagy  

 

Meg kell azonban jegyezni, hogy az egyes ráfordítás kategóriákat egymáshoz is 

viszonyíthatjuk, akárcsak az eredménykategóriákat, tehát azt is mondhatjuk, hogy a 

hatékonyság mutatói mindig valamilyen fajlagos mutatót jelentenek, vagy fajlagos 

eredménymutatót, vagy fajlagos ráfordítás mutatót, attól függően, hogy a számlálóban 

eredmény- vagy ráfordítás-kategória szerepel-e. 

 

A definícióból kiderül, hogy mind eredményként, mind ráfordításként több kategória 

szerepelhet a képletben. Így eredményként jelenhet meg a naturáliában kifejezett hozam, a 
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termelési érték kategóriák és a jövedelem kategóriák, míg ráfordításként szerepelhet maga a 

naturális értelemben vett ráfordítás (mint felhasznált forgóeszköz), a termelési költség és 

annak részei, valamint a gazdálkodás során felhasznált tőke (erőforrások) és annak részei, 

mely utóbbihoz a földet, a pénztőkét (beleértve a befektetett eszközöket is), valamint a 

munkaerőt soroljuk. A gazdálkodás hatékonyságának komplex mutató rendszerét Nemessályi 

(2000) nyomán a 7.4. ábrán tekinthetjük át. 

 

A hatékonyság vizsgálata során megkülönböztethetünk naturális, illetve ökonómiai 

(pénzértékben kifejezett) hatékonyságot. Naturális hatékonyság esetében úgy a számlálóban, 

mint a nevezőben, természetes egységben (naturáliában) fejezzük ki az értékeket, míg abban 

az esetben, ha vagy az eredmény-, vagy a ráfordítás-, vagy mindkét kategóriában pénzérték 

található, akkor jellemzően ökonómiai (gazdasági) hatékonyságról beszélünk. Tehát ha 

például konkrét hozamot viszonyítunk adott ráfordításhoz, akkor naturális hatékonyságot 

vizsgálunk, míg ha ugyanazt a hozamot az előállításához felhasznált tőkeértékhez, költséghez 

viszonyítjuk, akkor már ökonómiai hatékonyságról beszélünk. Természetesen, ha nem a 

hozamot, hanem a termelési értéket, vagy a jövedelmet viszonyítjuk a tőke, illetve a költség 

értékéhez, akkor is ökonómiai hatékonyságot vizsgálunk. 

 

Hatékonyságot kifejező mutató lehet például az egy kilogramm élőtömeg előállításához 

(súlygyarapodáshoz) felhasznált hizlalótáp mennyisége, azaz a fajlagos takarmány-

felhasználás (például: 18 876 kg takarmány / 8 580 kg testtömeg-gyarapodás = 2,2 kg/kg). Ez 

a naturális hatékonysági mutató a termelésben felhasznált input, mint takarmány hatékonysági 

mutatójaként értelmezhető. Hatékonysági mutatóként értelmezhető például a napi 

súlygyarapodás, a kocaforgó, a két ellés között eltelt idő, a tojáshozam, a termésátlagok stb. 

 

Azon inputok vonatkozásában, ahol az ok-okozati összefüggés a felhasznált mennyiségük és 

az output alakulása között fennáll – például a felhasznált tejelő pótabrak mennyisége és a 

tejhozam –, fontos összefüggésekre mutatnak rá, és további kategóriák értelmezését teszik 

lehetővé és szükségessé. Ilyen hatékonysági mutató az átlagos és a pótlólagos hatékonyság. 

Az átlagos hatékonyság az egységnyi ráfordításra jutó hozam mennyiségét számszerűsíti. 

Azaz adott ráfordítási szinten az összes hozam („y” output például kg, tonna stb.) és az összes 

ráfordítás naturális mértékegységben kifejezett hányadosa („x” input például kg, óra stb.), y/x. 

A pótlólagos hatékonyság az egységnyi pótlólagos ráfordításra (x) jutó pótlólagos hozam 

(y) mennyiségét mutatja, azaz y/x (Pupos, 2011). A ráfordítás-hatékonyság legfontosabb 

mutatóit a 7.2. táblázat foglalja rendszerbe. 
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7.4. ábra: A gazdálkodás hatékonyságának mutató rendszere 

Forrás: Nemessályi, 2000. 
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7.2. táblázat: Ráfordítás-hatékonyság legfontosabb mutatói 

Lekötött termelési tényezőkre 

vonatkozóan 

(Tőkehatékonyság) 

Felhasznált termelési tényezőkre 

vonatkozóan 

(Költséghatékonyság) 

1) Természetes egységben: 1) Természetes egységben: 

Hozam / Kapacitás Hozam / Ráfordítás 

2) Pénzben kifejezve: 2) Pénzben kifejezve: 

a) Kapacitások átlagos hatékonysága: a) Költségek átlagos hatékonysága: 

Termelési érték / Lekötött tőke* = 1 Ft tőkére 

jutó termelési érték 

Termelési érték / Termelési költség × 100 = 

Költséghatékonyság vagy ráfordítások 

együttes hatékonysága, % 

Jövedelem / Lekötött tőke* = 1 Ft tőkére jutó 

jövedelem 

Jövedelem / Termelési költség × 100 = 

Jövedelmezőségi ráta, % 

b) Pótlólagosan befektetett eszközök 

hatékonysága: 

b) Pótlólagosan felhasznált költségek 

hatékonysága: 

Előző mutatókat használva, de csak a többlet 

termelési érték, jövedelem és lekötött tőke 

viszonyát vizsgáljuk. 

Előző mutatókat felhasználva, de csak a 

többlet termelési érték, jövedelem és költség 

viszonyát vizsgáljuk, amelyek összes vagy 

egyes költségcsoportok lehetnek. 

*A Lekötött tőke lehet: 

 összes tőke, 

 összes befektetett eszköz, földtőke, 

 összes forgóeszköz. 

 

c) Marginális befektetett tőke hatékonysága c) Marginális költségek hatékonysága 
 

Forrás: Pfau – Nemessályi – Szűcs, 2006 

 

Az inputok másik nagy csoportját, az egyszeri ráfordításként értelmezett inputok jelentik. 

Ezek a vagyon dologi vagy immateriális javakban megjelenő elemei lesznek, éven túl 

szolgálják a termelést, azaz befektetett eszközként funkcionálnak. Ezen inputok 

vonatkozásában a naturális hatékonyság nem értelmezhető. 

 

A naturális hatékonysági mutatók önmagukban nem alkalmasak arra, hogy mérjék az 

értékarányokat. Szükség van a gazdasági hatások számbavételére, azaz pénzértékben történő 

kifejezésükre, azaz a gazdasági hatékonyság mérésére és értelmezésére is. A gazdasági 

hatékonyság nem más, mint a naturális hatékonyság pénzügyi vetülete, az outputok és 

inputok viszonyának pénzértékben történő kifejezése. A folyamatos ráfordítások pénzben 

kifejezett értéke a termelési költség. Az output pénzben történő számbavétele a termelési 

érték. A kettő különbsége az eredmény (jövedelem). A pénzben kifejezett érték-kategóriák 

viszonyát kifejező mutatószámok a jövedelmezőség mutatószámai.  

 

Tovább tágítva a kört, a hatékonyság mutatói aszerint is osztályozhatók, hogy egyenes, vagy 

fordított mutatókról van-e szó. Egyenes hatékonyság mutatókról beszélünk akkor, ha a 

számlálóban található valamilyen eredmény kategória, és ezt viszonyítjuk a nevezőben 

található valamely ráfordítás kategóriához. Ezeket termelékenységi, hatékonysági mutatóknak 

nevezzük, mert alapvetően azt fejezik ki, hogy egységnyi ráfordítással (naturális ráfordítás, 

teljes termelési költség vagy annak része, tőke, vagy annak része) mekkora eredmény (hozam, 

hozamérték, valamely termelési érték kategória, illetve jövedelem kategória) érhető el. A 

fordított mutató esetében a ráfordítás kategória található a számlálóban, és ezt viszonyítjuk 

valamely, a nevezőben található eredmény kategóriához. Ezeket a mutatókat igényességi 
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mutatóknak nevezzük, mert azt fejezik ki, hogy egységnyi eredmény eléréséhez mekkora 

ráfordítás mennyiségre van szükség. A hatékonysági mutatók csoportosításánál meg kell 

jegyezni, hogy bizonyos mutatók nem tartalmaznak eredménykategóriát, tehát képzésük során 

két különböző, tág értelemben vett ráfordítás kategóriát viszonyítunk egymáshoz. Az így 

képzett mutatókat közvetett, más néven ellátottsági mutatóknak nevezzük, mely utóbbi 

elnevezés arra utal, hogy ezek a mutatók alapvetően azt fejezik ki, hogy egységnyi tág 

értelemben vett ráfordításra vetített másik ráfordítás kategória naturális vagy pénzben 

kifejezett mennyisége mekkora. Ebből következik, hogy ezek a mutatók kifejezik a termelés 

színvonalát. Az eredménykategóriát is tartalmazó mutatókat közvetlen mutatóknak nevezzük, 

azaz a termelékenységi, hatékonysági, valamint az igényességi mutatók közvetlen mutatók, 

mert eredménykategóriát mindenképpen tartalmaznak. 

 

Az egyes kategóriákból kimaradt mutatók az eredmény-arányossági mutatók 

(eredmény/eredmény), azaz a jövedelemszint és a termékegység jövedelme. A jövedelemszint 

olyan fajlagos jövedelemmutató, mely százalékos formában megmutatja, hogy termelési 

értékhez viszonyítva mekkora a jövedelem aránya (100 forint termelési értékből hány forint a 

jövedelem). A termékegység jövedelme olyan fajlagos jövedelemmutató, mely megmutatja, 

hogy az egységnyi termékre, szolgáltatásra jutó jövedelem mekkora. 

 

A vállalkozás szempontjából alapvetően fontos annak vizsgálata, hogy a tevékenység 

érdekében felhasznált tőke működtetése, valamint a ráfordítások alkalmazása mennyire 

hatékony az eredmények növelése szempontjából. Ennek vizsgálatára szolgál a 

költségarányos, valamint a tőkearányos jövedelmezőségi ráta. Mivel hosszú távon a vállalat 

célja minden esetben a jövedelem maximalizálása, ezért ezeknél a hatékonysági mutatóknál 

az eredmény kategóriákon belül a jövedelem kategóriákkal kalkulálunk. 

 

A költségarányos jövedelem (jövedelmezőségi ráta) olyan fajlagos jövedelem kategória, 

amely százalékos formában megmutatja, hogy az egységnyi költséggel elért jövedelem aránya 

mekkora. Önmagában nem nyújt megbízható képet a vállalkozás tevékenységének 

hatékonyságáról, mivel a felhasznált tőke működtetésének hatékonyságát nem veszi 

figyelembe (például földtőke), kizárólag a ráfordítások ökonómiai hatékonyságáról nyújt 

információt. A működő tőke hatékonyságát a tőkearányos (eszközarányos) jövedelmezőségi 

mutató segítségével fejezhetjük ki, mely nem más, mint az egységnyi tőkével elért jövedelem 

aránya, százalékos formában. A tőkearányos jövedelmezőségi mutató kalkulálásánál 

figyelembe vehetjük a teljes tőkét, valamint annak részeit külön-külön is. A tőke különböző 

szempontok szerint bontható részekre: ennek megfelelően beszélhetünk saját és idegen 

tőkéről, más megközelítésben befektetett és forgó eszközökről. A tőkearányos 

jövedelmezőség kalkulálásánál ez utóbbi tőkebontás a legáltalánosabb. Ez alapján 

különböztetjük meg a befektetett eszköz arányos jövedelmezőséget, valamint a forgóeszköz 

arányos jövedelmezőséget. 
 

A jövedelmezőség mutatói abszolút mutatószámok, önmagukban kifejezik, hogy az adott 

output előállítása a termelő számára milyen eredménnyel járt. Képletesen szólva a 

jövedelmezőség olyan, mint egy hőmérő. Van tehát egy negatív tartománya, egy nulla pontja 

és egy pozitív tartománya. Gazdasági tartalmat adva ezen értelmezésnek a jövedelmezőség 

mutatói tehát önmagukban kifejezik a veszteséget, a nulla pontot (fedezeti pont) és a 

nyereséget. Hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy adott árarányok mellett, e mutatók 

értékét a naturális hatékonyság alakulása határozza meg. A gazdasági hatékonyság mutatói 

tehát pénzügyi mutatószámoknak is tekinthetők, amennyiben számszerűsítésük adatbázisát az 

eredménykimutatás és a vagyonmérleg képezi (Pupos, 2011). 
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A fogalmi lehatárolás végett a hatékonyság kérdésköre után tisztázzuk néhány kapcsolódó 

szakkifejezést, például mit értünk eredményesség és gazdaságosság alatt. Nábrádi et al. 

(2008) nyomán eredményesnek tekinthetjük azt a vállalkozás, amely hatékony – annak 

minden dimenziójában értelmezve –, versenyképes és likvid (7.5. ábra). A versenyképesség a 

hatékonyságon túlmutat, a vállalkozáson belüli és kívüli tényezőkhöz való alkalmazkodás 

képességét jelenti. 
 

 

7.5. ábra: Az eredményesség fogalmának dimenziói 

Forrás: Nábrádi et al., 2008 

 

Áttérve a másik fogalomra, a gazdaságosságra, kijelenthető, hogy a gazdaságosság és a 

jövedelmezőség (mint a hatékonyság egyik mutatója) nem azonos fogalmak. Előbbi sokkal 

tágabb, relatív fogalom, míg utóbbi kizárólag abszolút fogalom. Jövedelmező a vállalkozás, 

ha bevételeiből ráfordításai megtérülnek, és különbségként nyereség képződik. Ez a nyereség 

lehet akár 1 forint vagy akár 1 millió forint is, ugyanúgy pozitív jövedelemtermelő 

képességről beszélünk. S mivel a hatékonysági mutató számításakor egy pozitív előjelű 

eredménykategóriát viszonyítunk egy ráfordítás kategóriához, pozitív előjelű hatékonysági 

mutatót kapunk, tehát jövedelmezőnek tekinthető. Ezzel szemben a gazdaságosság 

összetettebb fogalom. Egyrészt a hatékonysághoz (termelékenység) hasonlóan valamilyen 

eredmény és ráfordítás viszonyát fejezi ki. Másrészt ezt az arányt (termelékenység) mindig 

valamihez viszonyítva értékeli, s dönti azt el, hogy ahhoz képest jobb vagy rosszabb, 

gazdaságosabb, vagy gazdaságtalanabb. Például tételezzük fel, hogy egy vállalkozás összes 

vagyona 50 millió forint, éves árbevétele 100 millió forint, költségei 99 millió forint. Ebből 

adódik, hogy a vállalkozás nyeresége (jövedelme) abszolút értelemben véve 1 millió forint. A 

tevékenység tőkearányos jövedelmezőségi rátája (mint termelékenységi mutató) 2%. Mindez 

azt jelenti, hogy a tevékenységünk jövedelmező. Azt azonban nem tudjuk eldönteni erről az 

egy számadatról (hányadosról) hogy jó vagy sem, ezért viszonyítjuk azt egy másik, hasonló 

adathoz, mondjuk a vállalkozás alternatíva költségéhez, amely legyen 7%. Ehhez képest 

kijelenthető, hogy a tevékenységünk jövedelmezősége alacsonyabb, mint az alternatív 

lehetőség jövedelmezősége, azaz ahhoz képest kevésbé hatékony, összességében tehát a 

tevékenység nem gazdaságos, a viszonyítási alaphoz képest kvázi veszteséget termel. Hasonló 

példa, amikor egy 100 millió forintba kerülő beruházás évente termel 1 millió forint 

jövedelmet. Ekkor azt mondjuk, hogy éves szinten a beruházás ugyan jövedelmező, de hosszú 

távon nem gazdaságos, mivel soha sem fog megtérülni a beruházás. 
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7.2.5. Pénzügyi mutatószámok 

A pénzügyi mutatószámok túlnyomórészt egyszerű arányszámokon alapulnak. Fontos 

szempontként kell figyelembe venni a pénzügyi mutatók alkalmazásánál, hogy az általános 

tendenciák kifejezésére alkalmas mutatók számításához megfelelő hosszúságú időtáv kell, 

hogy rendelkezésre álljon. Az egy évre vonatkozó adatok csak az adott állapotot tükrözhetik. 

A több éves adatbázis a dinamikus összehasonlítást is lehetővé teszi. A kapcsolódó 

elemzésnél a viszonyítási alapok helyes megválasztása fontos szempont kell, hogy legyen. A 

viszonyítás alapját képezhetik: a korábbi évek mutatói, az ágazatra jellemző, országos 

átlagok vagy képzett mutatók, a hasonló nagyságú és adottságú vállalkozás(ok) adatai, a 

régióra jellemző mutatók, a pénzintézetek által biztosított adatok stb. 

 

A pénzügyi elemzés legfontosabb adatbázisát – ahogy erre már utalás történt – az éves 

beszámoló, illetve annak elemei képezik. A beszámoló adatbázisán készült elemzés lehet: 

 

 Átfogó elemzés, amely általában csak a változás mértékét és irányát kifejező 

mutatókat tartalmazza, az azt kiváltó okok kevésbé részletezettek. 

 Értékmutatókon alapuló elemzés, amelynek keretében a statisztikai adatokat és a 

beszámolóból vett szöveges információkat is felhasználja, így az ok-okozati 

összefüggésekre is rávilágít. 

 Részletes elemzés, amely a beszámoló adatai alapján egy-egy terület részletes 

vizsgálata során az eltérések minden lényeges okát fel lehet tárni. Ezen elemzéshez 

érték és mennyiségi adatok egyaránt felhasználásra kerülnek (Pupos, 2011). 

 

A mutatószámokkal szemben megfogalmazható, hogy azok – tartalmuknál fogva – biztosítsák 

a vállalkozások adatainak értékelhetőségét, elbírálhatóságát, felszínre hozzák az adatokban 

rejlő információt annak érdekében, hogy következtetéseket lehessen levonni, és nagy tömegű 

adat összegzésére legyenek alkalmasak. E szempontok a gazdasági – és nem csak a pénzügyi 

– elemzés során számított mutatókra vonatkoztathatók. Ez azonban nem teljesen helytálló 

megfogalmazás. A pénzügyi elemzés során rendkívül összetett folyamatok eredményét 

egyetlen mutatószámban kell kifejezni, tehát a mutatók megválasztása alapos szakmai 

felkészültséget és hozzáértést követel meg. Ennek hangsúlyozása azért fontos, mert több tucat 

azon pénzügyi mutatók száma, amelyek a kapcsolódó szakirodalomban megtalálhatók. 

Könnyen eshetünk tehát abba a hibába, hogy „nem látjuk a fától az erdőt” (Pupos, 2011). A 

pénzügyi mutatók – tartalmuknál fogva – lehetnek: 

 

 állapotjelző mutatók; 

 folyamatjelző mutatók; 

 vegyes mutatók (amelyek állapotot és folyamatot kifejező adatokból képezünk). 

 

Ahogy arra már a bevezetőben is utaltunk, jelen tananyagban nem tér ki részleteibe menően a 

vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének megítélésére használható fontosabb 

mutatók ismertetésére. A továbbiakban – folytatva az elemzés módszertani megközelítését – a 

mezőgazdasági vállalkozások tevékenysége eredményességének vizsgálatára használt 

üzemtani jövedelemkategóriákat, azokra ható tényezőket ismertetjük. 

7.2.6. A mezőgazdasági üzemtan elemzési aspektusai 

A mezőgazdasági üzemtan a jövedelem számításában egy sajátos jövedelemkategóriát 

használ, ez tartalmilag a megtermelt eredmény (megtermelt jövedelem). A megtermelt 
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eredmény nem más, mint a termelési érték és a termelési költség különbözete, azaz az 

előállított termék és szolgáltatás értékét állítjuk szembe az előállításuk költségével, 

függetlenül attól, hogy a termék belső felhasználás során hasznosul vagy piacra kerül. Ezzel 

szemben létezik az úgynevezett értékesítés jövedelme (realizált jövedelem), amely a 

ténylegesen értékesítésre kerülő termékek és szolgáltatások értékét állítja szembe azok 

előállítási költségével. A társas vállalkozások eredménykimutatásában meghatározott 

eredmény ennek a realizált jövedelemnek felel meg. A magánszemélyek jövedelme a törvényi 

szabályozással összefüggésben a pénzügyileg realizált bruttó jövedelemnek felel meg 

(Liebmann és Tell, 2003; Sabján és Sutus, 2009). 

 

A gazdálkodás eredménye vizsgálható a jövedelem abszolút értékű összege, a jövedelmezőség 

színvonala és a fajlagos jövedelmek nagysága alapján. Az ide kapcsolódó gondolatokat Dobos 

(1980) munkája alapján mutatjuk be. A vizsgálat kiindulópontja tehát minden esetben a 

jövedelem abszolút összege. A jövedelem összege kifejezhető fedezeti hozzájárulás, fedezeti 

összeg, bruttó jövedelem és nettó jövedelem formájában. A gazdálkodás elemzése 

szempontjából nem mindegy, hogy mikor melyik jövedelemkategóriát használjuk, s 

hasonlítjuk össze a viszonyítási alappal. 

 

Mint ismeretes, a fedezeti hozzájárulás a termelési érték és a változó költségek különbözete. 

Lényegében az állandó költségek fedezésére szolgáló és nyereségként felhasználható összeget 

összevontan tartalmazza. A fedezeti hozzájárulás kimutatásának jelentősége az, hogy az adott 

gazdaságnak, adott időszakban alapvetően csak a változó költségei változtathatók. A 

befektetett eszköz állomány, illetve az értékcsökkenési leírás, a főágazati és a vállalati 

általános költségek jelentősebb módosítására ritkán kerül sor és általában függetlenek az 

egyes ágazatoktól. Ezért rövidtávon (adott év vagy adott termelési ciklus) csak a változó 

költségek befolyásolásával szabályozható a termelés, módosítható az eredmény, biztosítható a 

befektetett eszközök kapacitásának megfelelő kihasználása és az állandó költségek fajlagos 

csökkentése. A fedezeti hozzájárulás növekedésével párhuzamosan a vállalkozás jövedelme 

addig növelhető, amíg az állandó költségek nem változnak. Abszolút nyereség akkor 

keletkezik, ha a fedezeti hozzájárulás összege nagyobb, mint az állandó költségek összege. 

Amennyiben a fedezeti hozzájárulás az állandó költség összegével azonos vagy annak csupán 

egy részét fedezi, akkor az ágazat abszolút értelemben (vállalkozás szintjén) veszteséges 

ugyan, de a fedezeti hozzájárulás összegével mégis hozzájárul a vállalkozás jövedelméhez. Az 

ágazati termelés megszüntetése esetén az állandó költség változatlan maradna és a kieső 

fedezeti hozzájárulás összegének megfelelő része fedezetlen lenne, a vállalakozás jövedelme 

pedig ezzel az összeggel csökkenne. A vállalkozás szempontjából tehát mindaddig nem 

célszerű az ágazat megszűntetése, amíg van fedezeti hozzájárulása. 
 

A fedezeti hozzájárulás kimutatásakor változó költségnek kell tekinteni minden olyan 

ráfordítást, amely az ágazat lététől függ, a termelés méretőtől és színvonalától függően 

változik, illetve az ágazati termelés megszüntetése esetén megtakarítható. 
 

A fedezeti összeg a termelési érték és a közvetlen (szűkített) termelési költség különbözete. A 

fedezeti hozzájáruláshoz hasonló jövedelemkategória, azzal a különbséggel, hogy annál 

kisebb, mert a levonásra kerülő szűkített termelési költség a változó költségeken túl az ágazat 

befektetett eszközeinek értékcsökkenési leírását és az ágazatot terhelő főágazati általános 

költséget is tartalmazza. A gyakorlatban a fedezeti hozzájárulás meghatározása az ágazaton 

belüli változó és állandó költségek elkülönítésének nehézségei miatt nehezebb, ezért általában 

a fedezeti összeget használják az ágazatok tényleges jövedelemtermelő képességének 

meghatározására és összehasonlítására. 
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A nettó jövedelem a termelési érték és a teljes termelési költség különbözeteként határozható 

meg. Annál kevésbé megbízhatóan mutatja az ágazat jövedelemtermelő képességét, minél 

nagyobb az általános költségek (vállalati és főágazati) ágazati termelési költségen belüli 

aránya, minél több ágazat között kell ezeket megosztani (a megosztás az ágazat 

teljesítményétől függetlenül a vezető döntése alapján történik) és minél több közvetlen ágazati 

költség kerül általános költségként elszámolásra (elszámolási hiba vagy nem kellően kiépített 

költséggazdálkodási rendszer esetén). Ezen okok miatt a nettó jövedelmet kizárólag a 

vállalkozás egészére vonatkozó jövedelemtermelő képesség meghatározására és 

összehasonlítására használjuk. 

 

A jövedelmezőség színvonalát az ágazat által lekötött erőforrások egységnyi értékére (100 

forintjára) jutó nyereség mutatja. Adott árviszonyok mellett ez fejezi ki legátfogóbban a 

munkaerő és a termelőeszközök felhasználásának hatékonyságát. A jövedelem csupán a 

nyereség tömegét mutatja, ugyanakkor a növekvő erőforrásigénnyel párhuzamosan, vagy 

adott esetben korlátos erőforrások mellett egyre fontosabb a jövedelem összegének és annak 

előállítása érdekében igénybevett erőforrások értékének egymáshoz való viszonyítása. A 

jövedelmezőség nagysága alapján dönthetünk például az egyes ágazatok közötti választásnál, 

az ágazaton belüli különböző technológiai eljárások, termelési rendszerek stb. értékelésénél. 

 

A fajlagos jövedelem a termelőeszközök, a ráfordítások vagy a munkaerő – összességében 

felhasznált erőforrások – egységnyi mennyiségére jutó jövedelem összegét mutatja. Nem 

egyenlő a jövedelmezőséggel, mert a jövedelem összegét mindig csak egy erőforrásra vetítve 

adja meg. Szerepe ennek ellenére fontos az erőforrások ágazatok és tevékenységek közötti 

megosztásában és összehasonlításában. 

 

A jövedelem kimutatásában különleges szerepe van az önköltségnek. Az értékesítési ár és az 

önköltség különbözete a termékegységre jutó jövedelmet mutatja. 

 

A gazdálkodás eredményességének vizsgálata tehát általában a jövedelem, a jövedelmezőség 

értékelésével kezdődik. A jövedelem – mint a termelési érték és a termelési költség 

különbözete – elérése és abszolút értékű növelése a gazdálkodás egyik legfőbb célkitűzése. 

Az összefüggés alapján a jövedelem volumenét egyrészt a termelési érték, másrészt a 

termelési költség összege határozza meg. Ebből adódik, hogy a jövedelem változásának okait 

egyik oldalon a termelési érték, másik oldalon a termelési költség változás okainak 

feltárásával vizsgálhatjuk (Sabján és Sutus, 2009). A jövedelem növelésére szintén e két 

terület befolyásán keresztül van mód, vagy növeljük a termelési értéket, vagy csökkentjük a 

termelési költséget, vagy oly mértékben növeljük a termelési költséget, hogy azon keresztül 

nagyobb mértékben növekszik a termelési érték. Az alábbiakban a jövedelem növelésének 

lehetőséget járjuk körbe Nábrádi és Felföldi (2008) nyomán. 

 

A termelési érték növelésének alapvető módja a hozamok fokozása (7.6. ábra). Ez általában 

mennyiségi többletet jelent. Az öncélú hozamnöveléssel viszont vigyáznunk kell, hiszen a 

hozamok fokozása törvényszerűen a költségek növekedésével is jár. Ez azonban a 

vállalkozásunk szempontjából csak akkor kifizetődő, ha a költségnövekedés mértékénél és 

annak alternatív költségeinél nagyobb arányban nő a termelési érték. Változatlan hozamok 

mellett a termelési érték növelhető úgy is, ha magasabb áron tudjuk értékesíteni termékeinket 

vagy szolgáltatásainkat. Magasabb árat alapvetően a magasabb minőség eredményezhet. A 

magasabb értékesítési ár eléréséhez vezethet az is, hogy megfelelően, körültekintően 

(esetenként szerencsésen) választjuk meg az értékesítés helyét és idejét. Például ugyanazt a 

minőségű és fajtájú virágot magasabb áron lehet értékesíteni nőnap és anyák napja idején, 
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mint általában hétköznapokon. A termelési értéket az egyéb tényezők is befolyásolják. 

Növelheti a termelési értéket az állami vagy pályázati forrásokból nyert támogatás, a 

biztosítási kártérítés, illetve a termeléssel nem szorosan összefüggő tételek is. Utóbbiak 

mértékét csak nehezen vagy egyáltalán nem tudjuk befolyásolni, de sikeres pályázatokkal 

jelentős többletet érhetünk el. 

 

TERMELÉSI ÉRTÉK

Hozamok Értékesítési árak
Termelési értéket növelő

egyéb tételek

Input anyagok

Biológiai háttér 

Tartástechnológia

Takarmányozás-

technológia

Talajerő-gazdálkodás

Állategészségügy

Növényvédelem

Ráfordítások színvonala

Munkaszervezés

Humán tényezők

Egyéb ráfordítások

Stb.

Minőség

Termék jellege

Egyöntetűség

Integráció

Kereslet – kínálat

Értékesítés ideje

Értékesítés mennyisége

Értékesítés helye

Stb.

Támogatás

Biztosítási kártérítés

Pénzügyi műveletek 

bevételei

Egyéb bevételek

Stb.

 

7.6. ábra: A termelési érték növelésének lehetőségei 

Forrás: Saját szerkesztés Nábrádi és Felföldi (2008) nyomán 

 

Tekintsük át miként csökkenthetők a költségek. Induljunk ki itt is a kiszámítás képletéből. 

Mivel a termelési költség nem más, mint ráfordítás szorozva az egységárral, két út látszik 

kivitelezhetőnek. Vagy a ráfordításokat csökkentjük, vagy megpróbáljuk a ráfordítások 

egységárát leszorítani. Egyik sem könnyű feladat. A 7.7. ábrán a költséget befolyásoló 

tényezőket soroltuk fel és rendszereztük. Értelemszerűen minden, az ábrán felsorolt elem 

figyelemmel kísérése segíthet abban, hogy a költségeket csökkenteni tudjuk. Viszont egy 

rendkívül fontos szempontot figyelembe kell venni. A drasztikus költségcsökkentés 

óhatatlanul eredményezi a kibocsátás csökkenését is. Ezzel viszont már a termelési érték is 

csökken. Hangsúlyozni kell, hogy csak addig érdemes a ráfordításokat visszaszorítani, 

ameddig az nem jár a termelési érték csökkenésével! 
 

A racionálisan gondolkodó vállalkozó legfőbb célja az adott körülmények között elérhető 

jövedelem maximalizálása. Ezt a fentiekből kiindulva alapvetően két módon érheti el: vagy 

növeli a termelési értéket, vagy csökkenti a termelési költségeket. A gyakorlatban azonban 

leggyakrabban a ráfordítások, és ezen keresztül a termelési költségek olyan szintű emelésével 

lehet jövedelemnövekedést elérni, amely emelés mellett a termelési érték még azt meghaladó 

mértékben növekszik. Ezt szemlélteti a 7.8. ábra. 
 

A termelési érték növelésénél megemlítettek, valamint a termelési költség csökkentésénél 

leírtak együttes figyelembe vétele teszi lehetővé a jövedelem fokozását. A legkedvezőbb 

természetesen az lenne, ha termelési érték egyidejű növekedése mellett a költségek 

csökkennének. Ez az esetek döntő többségében azonban irreális. 
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TERMELÉSI KÖLTSÉG

Ráfordítások
Ráfordítások 
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Termelési költséget 
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Anyagok
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Naposállat, vetőmag
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Termelési eszközök

Egyéb ráfordítások
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ráfordítások ára
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7.7. ábra: A termelési költség csökkentésének lehetőségei 

Forrás: Saját szerkesztés Nábrádi és Felföldi (2008) nyomán 
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7.8. ábra: A jövedelem növelésének lehetőségei 

Forrás: Saját szerkesztés Nábrádi és Felföldi (2008) nyomán 

 

 

Visszautalva az alfejezetben korábban részletesen is bemutatott hatékonysági mutatókra, 

ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gazdálkodás eredményességének alakulásában 

meghatározó szerepe van a hatékonyságnak. A hatékonyság növelése azért is fontos, mert a 

gazdasági növekedés nélkülözhetetlen forrásai (anyagi eszközök, jól képzett munkaerő) 

korlátozottan állnak egy-egy vállalkozás rendelkezésére. Ebből következik, hogy a meglévő 

erőforrásokat a lehető legjobb hatékonysággal kell működtetni (Sabján és Sutus, 2009). 
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Az erőforrások felhasználásának hatékonyabbá tételére és a gazdálkodás eredményének 

(hozam, jövedelem) növelésére alkalmas eljárások megállapítása és a helyes döntések 

meghozatala szükségessé teszi az eredmények kialakulásának vizsgálatát, értékelését is. 

Ehhez további költség- és jövedelemkategóriák alkalmazása szükséges, ezek közül a 

leggyakrabban használjuk az átlagjövedelmet, az átlagköltséget, a marginális jövedelmet és a 

marginális költséget (Dobos, 1980). 

 

Az átlagjövedelem adott tevékenység esetén az egyes termelési folyamaton belüli 

időszakokban keletkezett jövedelmek időszakonkénti átlaga. A marginális költség az 

egységnyi többlettermékhez szükséges pótlólagos ráfordítás költségét fejezi ki. A marginális 

jövedelem a pótlólagos ráfordítás költségének (marginális költség) és az ennek hatására 

képződő többlettermék értékének (marginális termelési érték) különbsége. A jövedelem 

maximalizálása érdekében a pótlólagos ráfordítást mindaddig növelni szükséges, amíg annak 

utoljára felhasznált egységnyi mennyiségére a ráfordítás költségével azonos értékű 

hozammennyiség keletkezik, illetve amíg a marginális jövedelem értéke nullára nem csökken. 

7.2.7. Gazdasági elemzés adatbázisa 

A gazdasági elemzés adatbázisát a vállalkozásoknál illetve a gazdasági környezetében 

rendelkezésre álló adatok alkotják. A konkrét elemzés adatbázisát az elemzés céljának 

megfelelően kell kijelölni. Mindenkor meg kell győződni az adatok megbízhatóságáról. Az 

elemzés legfontosabb adatforrását a számviteli információs rendszer adja, mert a számvitel 

zárt rendszeréből már ellenőrzött adatok állnak rendelkezésre. Ugyanakkor számos üzemsoros 

adat rendelkezésre áll az üzemgazdasági adatbázisokban, nyilvántartásokban is. Az elemzés 

során felhasználható adatforrásokat a következők szerint foglalhatjuk össze: 

 

 éves beszámolók: 

o mérlegek; 

o eredménykimutatások; 

o kiegészítő mellékletek; 

o üzleti jelentések; 

 időszaki főkönyvi számlák; 

 főkönyvi számlák; 

 analitikus nyilvántartások; 

 statisztikai jelentések; 

 különböző időtávú tervek; 

 normaelőírások; 

 műszaki leírások; 

 üzemgazdasági adatok; 

 kísérleti adatok; 

 szakirodalmi információk. 

 

A gazdasági elemzéshez felhasznált adatok száma szűkíthető, annak mértéke az elemzés 

tárgyától függ. Az adatforrások kiválasztását az adatfeldolgozás szakasza követi. Ennek 

fázisai a következők: adatok csoportosítása, adatok összehasonlítása, értékelés. Az 

összehasonlítás során mindenkor ügyelni kell a bázis szakmailag helyes megválasztására 

(Takács, 2008). 



195 

 

7.3. A mezőgazdasági vállalkozások gazdasági tevékenységének komplex elemzése 

Az elemzés számos célkitűzése közül a legfontosabb a gazdálkodás jövedelmének növelése, a 

gazdálkodás hatékonyságának fokozása. A célkitűzések közül azért emelhető ki a jövedelem 

növelésének követelménye, mert a jövedelem a forrása a személyi jövedelem növelésének, a 

fejlesztésnek, vagyonbővítésnek és a közteherviselésnek. Csak a jelentős jövedelemmel bíró 

mezőgazdasági vállalat képes dolgozóinak a munkabér mellé jutalmat, prémiumot, 

tulajdonosainak pedig osztalékot fizetni. Az amortizáció mellett a nyereségági forrás az alapja 

a fejlesztésnek. Mindemellett a vállalkozások jövedelemadója jelentős tétele a nemzeti 

költségvetésnek. Az elemzésnek azért fontos célkitűzése a gazdálkodás hatékonyságának 

fokozása, mert azonos erőforrások mellett csak a hatékonyabb gazdálkodás növelheti az 

eredményeket. Ha tehát nincs lehetőség a kapacitások bővítésére, akkor a meglévő 

erőforrások jobb kihasználása, a képességek mozgósítása, a tartalékok feltárása hozza 

felszínre a többlet eredményeket (Nemessályi és Posta, 2004). 

 

A mezőgazdasági vállalkozások komplex elemzése kiterjed a vállalkozás egészére, 

valamennyi tevékenységével összefüggő eredményeinek vizsgálatára és értékelésére. A 

komplex elemzés céljai (az elemzés általános céljain túl): 

 

 a vállalkozás gazdasági helyzetének teljes körű felmérése, 

 a gazdálkodás tartalékainak feltárása, 

 a gazdálkodással összefüggő döntések megalapozása. 

 

A komplex elemzés területei és felépítése Nemessályi és Posta (2004), illetve Sabján és Sutus 

(2009) nyomán: 

 

 a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetének átfogó elemzése; 

 a gazdálkodás eredményeinek és eredményességének vizsgálata; 

 természeti és közgazdasági adottságok felmérése; 

 a gazdálkodás erőforrásainak megítélése; 

 a termelés szerkezetének és méretének vizsgálata; 

 a termelés színvonalának és intenzitásának vizsgálata; 

 a gazdálkodás fejlesztésének lehetőségei. 

 

A következőkben ismertetendő elemzési feladatok, területek és kérdések – mind a vállalkozás 

egészét, mind annak egyes részterületét érintően – nem térnek ki külön a különböző 

viszonyítási alapokkal történő összehasonlítás, vagy a tényezőkre bontás és egyéb további 

elemzési lehetőségek bemutatására. Ezek ismertetése általánosságban megtörtént a 7.2. 

alfejezetben, alkalmazásukra az elemzési cél függvényében kerülhet sor. Ugyanakkor 

kiemeljük, hogy az elemzések során képzett mutatók és abszolút értékben kifejezett 

számadatok megfelelően választott viszonyítási alappal történő összehasonlítása 

nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a vállalkozás komplex, vagy egy adott ágazat tevékenységét 

relatíve megítéljük. 

 

Hangsúlyozandó, hogy az elemzés köre, területe, az alkalmazható naturális és pénzbeli 

mutatószámok alapvetően az elemzés céljától függnek, de számításuk mindig a szakmai 

szempontoknak alárendelten kell, hogy történjen. 
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7.3.1. A vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetének átfogó elemzése 

A vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetének elemzésének alapját a vállalkozás számviteli 

nyilvántartási rendszeréből nyerhető adatok, az éves beszámoló egyes részeiben (mérleg, 

eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés) fellelhető információk adják. A 

pénzügyi elemzéssel és annak módszereivel, mutatóival jelen jegyzet keretében nem kívánunk 

foglalkozni. Ezeket az ismeretek megtalálhatóak a „Gazdasági elemzés” c. elméleti és 

gyakorlati jegyzetben (Baranyai et al., 2012a,b). 

7.3.2. A gazdálkodás eredményességének vizsgálata 

Ezen a ponton visszautalunk a 7.2. alfejezet végén ismertetett, a mezőgazdasági vállalkozások 

eredményességének megítélési sajátosságaira. A gazdálkodás eredményességének vizsgálata 

általában a jövedelem, jövedelmezőség értékelésével kezdődik. A jövedelem elérése és annak 

maximalizálása a gazdálkodás egyik legfontosabb célkitűzése, amelynek alakulásában 

meghatározó szerepe van a gazdasági hatékonyságnak. A mezőgazdasági tevékenység 

jövedelmezőségének vizsgálata történhet üzemgazdasági adatok alapján is, ugyanakkor a 

vállalkozások gazdasági tevékenységének komplex elemzése során – amely kiterjed a 

vállalkozás egészére, valamennyi tevékenységével összefüggő eredmények vizsgálatára és 

értékelésére – általában a pénzügyi elemzés keretében a számviteli nyilvántartásokból 

történik. 

 

A vállalkozás jövedelmezőségének és hatékonyságának számviteli nyilvántartásokon alapuló 

vizsgálatával, annak módszereivel, mutatóival jelen jegyzet keretében szintén nem kívánunk 

foglalkozni. Ezek az ismeretek megtalálhatóak a „Gazdasági elemzés” c. elméleti és 

gyakorlati jegyzetben (Baranyai et al., 2012a,b). 

 

Ezen a szinten az üzemgazdasági adatok segítségével a vállalkozás összes tevékenységét 

illetően általában főágazatonkénti (növénytermesztés, állattenyésztés, egyéb tevékenység) 

megosztásban és a vállalkozás egészére összesítve mutatjuk ki abszolút értékben (ezer 

forintban kifejezve) a termelési érték, a termelési költség és a nettó jövedelem alakulását. Az 

egyes főágazatok közötti arányokat megoszlási viszonyszámok segítségével értékeljük. A 

hatékonysági mutatók közül a gazdálkodás eredményességének kifejezésére főágazatonként 

és a vállalkozás egészére vonatkozóan az alábbiakban összegyűjtött termelékenységi, 

hatékonysági, jövedelmezőségi és igényességi mutatókat használjuk. 
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7.3.3. Természeti és közgazdasági adottságok elemzése 

7.3.3.1. A termelés természeti feltételeinek elemzése 

A termelési tényezők, mint adottságok egyrészt megszabják a gazdálkodás feltételeit, 

másrészt befolyásolják a vállalkozás eredményességének alakulását. A termelési tényezők 

mennyisége, milyensége és kombinációja határozza meg alapvetően a gazdálkodás 

hatékonyságát. Ebből kifolyólag a mezőgazdasági tevékenység értékelése, megítélése során 

figyelembe kell venni a termelés természeti feltételeit is. Különösen igaz ez a 

növénytermesztésre, de áttételesen az egész gazdálkodásra, így az állattenyésztésre is (Sztanó, 

2001b). A termelést befolyásoló főbb természeti tényezők: éghajlati tényezők, 

talajadottságok, domborzati tényezők. 
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Az éghajlati tényezők közé soroljuk a hőmérsékletet, a napsütéses órák számát, a csapadék 

mennyiségét és annak éven belüli eloszlását. Ide sorolható még a szél gyakorisága, erőssége 

és iránya, a jégeső előfordulásának gyakorisága stb. Ezen tényezők mennyiségi 

paramétereinek különös szerepe lehet az egyes növények termesztése szempontjából. Az 

éghajlati tényezők egyes paramétereinek éven belüli megoszlása, változása, ingadozásainak 

mértéke, a szélsőségek kialakulásának gyakorisága, mértéke nagyban befolyásolja a 

különböző termelési folyamatok végzését és ezen keresztül az adott év gazdálkodásának 

eredményét. A növények termésátlagai szoros összefüggésben vannak – különösen fejlődésük 

kritikus időszakában – az időjárási tényezőkkel (Pfau, 1998). 

 

Adott időszakban, elsősorban a csapadék és a hőmérséklet határozza meg egy-egy növény 

esetében a potenciális termőképesség érvényesülését. Az év folyamán különösen a 

tenyészidőszakban lehullott csapadék mennyisége, eloszlása fontos termésátlagot befolyásoló 

tényező. A hőmérséklet magába foglalja az adott növény éves hőösszeg-igényét, de különösen 

fontos a talajhőmérséklet, amely a vetés idejét határozza meg (pl.: cukorrépa, kukorica stb.). 

Minél jobban eltér a növények optimális igényétől az adott év időjárás, annál 

kedvezőtlenebbek lesznek a hozamok. Azaz minél szélsőségesebb az időjárás évenkénti 

alakulása egy-egy időszakban, annál nagyobb mértékű a termésátlagok évenkénti ingadozása, 

annál nagyobb a termelés kockázata. Mindez kedvezőtlenül hat a termelési eszközök, a 

munkaerő kihasználására is. Kedvező időjárási viszonyok mellett az átlagos körülményeket 

figyelembe vevő kapacitások kihasználása fokozható, ellenben kedvezőtlen feltételek esetén 

olyan rövid idő alatt kell végrehajtani bizonyos termelési feladatokat, amelyre erőforrásaival 

nincs berendezkedve a gazdaság (Pfau, 1998; Salamon et al., 2011). 

 

A terület talajadottságainak adott helyen és tájban meghatározó szerepük van a 

növénytermesztésben. Az ökológiai tényezők közül a talajadottságot meghatározza a talaj 

kötöttsége, kémhatása, humusz és tápanyag ellátottsága, vízgazdálkodása, vízszintje stb. Egy 

kisebb tájon belül alapvetően az ökológiai tényezők határozzák meg, hogy milyen növények, 

milyen hatékonysággal termelhetők. Kiemelendő az, hogy az ideálisnak tekinthető mezőségi 

vályogtalajok tulajdonságaitól bármely irányba történő eltérés általában a ráfordítások 

hatékonyságbeli csökkenésében nyilvánul meg (Pfau, 1998). A különböző talajtípusok tehát 

jelentősen meghatározzák a termesztésre szánt növények, ezen belül a faj és fajtaválasztékot. 

Itt érvényesíthető az egyik legfontosabb ökonómiai irányelv, hogy a legnagyobb jövedelmet 

adó növény a legjobb talajú területre kerüljön (Salamon et al., 2011). A talajviszonyok 

felmérése alapján tehát ismerni kell a talaj fizikai tulajdonságait, kötöttségét, kémiai 

tulajdonságait, kémhatását, humusz és tápanyagtartalmát, vízgazdálkodását, a talajvíz 

szintjének mozgását. 

 

A talajok fizikai tulajdonságát az Arany-féle kötöttségi számmal mérjük. A talaj fizikai 

tulajdonságai és a terület művelési költsége között igen szoros a kapcsolat, általában minél 

kötöttebb a talaj, annál költségesebb a talajművelés. A talaj fizikai tulajdonságait általában 

megoszlási viszonyszámokkal vizsgáljuk. 

 

A talajok kémiai tulajdonságainak megítéléséhez figyelembe kell venni a növények igényeit 

is. Ebből következik, hogy az elemzés során a növény igényét vetjük össze az adottságokkal, 

azaz a kielégítés mértékét vizsgáljuk. Az elemzés mérlegmódszerrel történhet. 

 

A talaj humusz- és tápanyagkészletének hatása közvetlenül a hozamokban és a termék 

minőségében nyilvánul meg. Az egyes növényeknek más és más a tápanyagigényük – 

nitrogén, foszfor, kálium és egyes mikroelemek – a mennyiség és az összetétel tekintetében. 
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Ezért rendkívül fontos, az adott gazdaság talaj tápanyag ellátottságának ismerete. Vizsgálni 

szükséges, hogy mennyire tudjuk a növények tápanyagigényét kielégíteni, a termesztendő 

növény igényét vetjük össze a talajban lévő és hozzáférhető tápanyagok mennyiségével. Ez 

alapján állítható össze a tápanyagmérleg, amelyből megállapítható a pótlandó mennyiség, 

amelynek pótlásáról a tápanyagutánpótlás keretében gondoskodunk (Sztanó, 2001b). 

 

A terület felszíni adottságai szorosan összefüggnek a domborzati viszonyokkal. A domborzati 

viszonyok ugyancsak lényeges hatást gyakorolnak a termelésre, meghatározva a terület 

vízrendezését, hőmérsékletét, sugárzási viszonyait stb. Ezen túl a domborzati viszonyok 

befolyásolják a talajhasználat módját, az alkalmazható technológiai eljárásokat stb. 

Mezőgazdasági termelésre a síkfekvésű területek a legalkalmasabbak. A lejtős területeken a 

lejtés növekedésével egyre kedvezőtlenebbek a termelés feltételei. Ami azt jelenti, hogy 

bizonyos határon túl (20-25%-os lejtés) már nem érdemes szántóföldi növénytermesztéssel 

foglalkozni. Ennek okai között említhetjük a termőtalaj lepusztulását, a csapadék gyors 

lefolyását, amely szintén növeli az eróziós hatásokat, valamint a művelési költségek 

növekedését (Pfau, 1998). 

 

A természeti tényezőkkel, elsősorban az időjárással összefüggésben meg kell említsük a 

mezőgazdasági termelés idényszerűségét. A mezőgazdasági termelés alapvető sajátossága, 

hogy a termékelőállítást a biológiai folyamatok szabályozzák, amelyek nem változtathatók 

meg, így a beavatkozások eltérő időben szükségesek, ami a mezőgazdasági termelés 

idényszerűségéhez vezet. Ennek több hatása és következménye van: 

 

 a termelés során elvégzendő munkaműveletek és termékek eltérő időben jelennek 

meg; 

 időben eltérő a kézimunka igény; 

 időben eltérő a gépi eszköz szükséglet mennyiségben és minőségben; 

 időben eltérő az anyagszükséglet mennyiségben és minőségben; 

 időben eltérő termékkibocsátás mennyiségben és minőségben; 

 időben változó mértékű a termelés tőkeigénye és annak megtérülése (Pfau, 1998). 

 

A biológiai sajátosságokon túl adott év időjárási viszonya mellett az idényszerűség még 

tovább nőhet, amelynek csökkentése érdekében a mezőgazdasági termelést úgy kell 

megszervezni, hogy a maximális jövedelem elérése mellett a vállalkozás erőforrásai minél 

jobban ki legyenek használva (Pfau, 1998). 

7.3.3.2. A termelés közgazdasági adottságinak elemzése 

Ugyan nem tekinthetők erőforrásoknak, de a vállalkozó döntését jelentősen befolyásolják a 

közgazdasági szabályozók, amelyek a vállalkozástól függetlenül működnek, tevékenységét 

befolyásolják, általában rövid ideig hatnak, s időről-időre változnak. Felmérésük és tudatos, 

hozzájuk történő alkalmazkodás a vállalkozás erőforrásainak hatékony kihasználása mellett 

biztosíthatja a sikeres gazdálkodást (Pfau, 1998). 

 

A közgazdasági tényezők közül vizsgálni szükséges: 

 

 input-árak és azok alakulása; 

 output-árak és azok alakulása; 

 adózási rendszer és azok alakulása; 

 támogatási rendszer és azok alakulása; 
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 egyéb közgazdasági tényezők (önkormányzati előírások, különböző társadalmi 

közösségek működése, befolyása); 

 a gazdaság regionális elhelyezkedése, infrastruktúrája; 

 a gazdaság külső kapcsolatrendszere. 

7.3.4. A gazdálkodás erőforrásainak vizsgálata 

A gazdálkodás a gyakorlatban a konkrét erőforrások, főbb erőforráscsoportok racionális 

felhasználásához kapcsolódó fogalom. A különböző erőforrások együttesen fejtik ki hatásukat 

a vállalkozási folyamatok eredményes megvalósítása során, és fontos szerepet töltenek be a 

jövedelem előállításában (Sabján és Sutus, 2009). A vállalati erőforrások magukba foglalják 

az emberi és anyagi erőforrásokat, ez utóbbin belül a tárgyi eszközöket és a készleteket is. A 

vállalat további erőforrásokkal is rendelkezhet (például információ) azonban ezek 

részletesebb vizsgálatától eltekintünk. A gazdálkodás erőforrásainak elemzése általában a 

következő csoportosításban történik: 

 

 termőföld; 

 humánerőforrás; 

 befektetett eszközök; 

 forgóeszközök. 

 

Az erőforrásokkal való ellátottság vizsgálatára használjuk a területellátottsági, a 

munkaerőellátottsági és az eszközellátottsági mutatókat. A területellátottság vizsgálatakor a 

szántóterületet, a mezőgazdaságilag művel területet, az összes területet, vagy az összes 

szántóegységet viszonyíthatjuk az átlagos állományi létszámhoz, a számosállatlétszámhoz, 

illetve az eszközértékhez (befektetett-, forgó-, összes eszközérték). 

 

 

k)Eszközérté vagy létszám,t Számosálla(vagy  létszám állományi Átlagos

tFöldterüle
 átottságTerületell   

 

 

A munkaerőellátottság értékeléséhez a szakképzett, a szakképzetlen, az összes dolgozói, vagy 

az átlagos állományi létszámot viszonyíthatjuk az összes földterülethez, illetve az 

eszközértékhez (befektetett-, forgó-, összes eszközérték). 

 

 

k)Eszközérté(vagy t földterüle Összes

Munkaerő
 látottságMunkaerőel   

 

 

Az eszközellátottsági mutatók meghatározása során a viszonyítási alap lehet az összes 

földterület, illetve az átlagos állományi létszám. Az eszközellátottságot vizsgálhatjuk a 

befektetett eszközök bruttó és nettó értékére, a forgóeszközértékre, illetve az összes eszköz 

bruttó és nettó értékére. 

 

létszám) állományi Átlagos(vagy t földterüle Összes

kEszközérté
 tottságEszközellá   
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7.3.4.1. Termőfölddel és annak hasznosításával kapcsolatos elemzések 

A földnek, mint természeti erőforrásnak az elemzési és értékelési feladatait illetően a 

vállalkozás tevékenységének komplex – teljes körű – elemzése kapcsán csupán a legfőbb 

sarokszámokat adjuk meg. A földterület nagyságát abszolút értékben kifejezhetjük hektárban, 

illetve szántóegységben, a minőségbeli értékelésre pedig az aranykorona rendszert 

alkalmazzuk. A földterület abszolút értékben való kifejezésén túl használhatunk megoszlási 

viszonyszámokat is a földterület művelési ágankénti arányainak kifejezésére és vizsgálatára. 

A termőfölddel kapcsolatos részletesebb elemzési feladatok ismertetésére a 

növénytermesztési ágazatok elemzésének keretében térünk ki. 

7.3.4.2. Humánerőforrás-gazdálkodás elemzése 

Az emberi erőforrás a vállalati tevékenység egyik, ha nem a legfontosabb erőforrása. 

Minőségi és mennyiségi jellemzői, motivációja nagymértékben meghatározzák a termelő 

tevékenység eredményességét. A munkaerő- és bérgazdálkodás elemzése elsődlegesen a 

létszámmal, illetve a bérrel kapcsolatos vizsgálatokat jelenti. Az emberi erőforrás-

gazdálkodás területei a vállalkozáson belül: 

 

 a munkaerő-létszám nagyságának, változásának vizsgálata; 

 a munkaidő kihasználásának vizsgálata; 

 a munkaügyi tényezők és a termelés kapcsolatának számszerűsítése, valamint 

 a munkatermelékenység alakulásának vizsgálata (Takács, 2008). 

 

A munkaerő, mint erőforrás tehát kifejezhető létszámban (fő), illetve munkaidőben (óra) is. A 

humánerőforrás csoportosítása többféleképpen történhet (szakképzett – szakképzetlen, fizikai 

– szellemi stb.), amelynek arányait az abszolút értékben kifejezett mutatók mellett megoszlási 

viszonyszámok segítségével vizsgálhatjuk. 

7.3.4.3. Tárgyi eszköz gazdálkodás elemzése 

A tárgyi eszközök használatával, kihasználásával kapcsolatos vizsgálatok a 

termeléselemzéshez kapcsolódnak, ugyanakkor a számviteli értelemben vett tárgyi eszközök, 

mint a vállalati vagyon részének részletes elemzése a mérlegelemzés keretében történik. A 

tárgyi eszköz használatához kapcsolódó elemzés adatbázisa: 

 

 analitikus nyilvántartások, 

 teljesítményre és üzemidőre vonatkozó nyilvántartások. 

 

A tárgyi eszköz gazdálkodás elemzése kiterjed: 

 

 tárgyi eszköz állomány összetétel alakulásának (3-5 évre visszamenőleg, mi változik, 

minek a terhére, milyen okból) vizsgálatára; 

 tárgyi eszközökkel való ellátottságra; 

 kapacitáskihasználásra; 

 tárgyi eszközök állagának (korszerűségének) vizsgálatára (Takács, 2008). 

 

A vállalkozás komplex elemzése során az egyes eszközcsoportok (tárgyi eszközök, befektetett 

eszközök, forgóeszközök, összes eszköz) állományának alakulását abszolút értékben, 
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pénzértékben (ezer Ft) kifejezve vizsgáljuk, illetve megoszlási viszonyszámokkal fejezzük ki 

azok szerkezetét. A befektetett eszközök esetében vizsgáljuk azok bruttó (bekerülési) és nettó 

(könyv szerinti) értékét is. 

 

A tárgyi eszközök kapacitása azok elméleti teljesítőképességét jelenti. Jellemzően gépek, 

gépcsoportok kapacitására gondolunk, azonban beszélhetünk termelő épületek kapacitásáról, 

és ennek megfelelően kapacitáskihasználásáról is. A kapacitáskihasználás vizsgálata történhet 

a rendelkezésre álló és használatban lévő gép darabszámok alapján, ekkor a 

kapacitáskihasználás nagyvonalú vizsgálatáról (üzemképességi mutató, működő gépek 

aránya, teljes gépfelhasználási mutató) beszélünk, illetve teljesítőképesség és tényleges 

teljesítmények alapján, amikor a műszaki kapacitáskihasználás vizsgálatát végezzük el 

(időalap kihasználásának mutatója, kapacitásnorma teljesítés mutatója, kapacitáskihasználási 

mutató) (Takács, 2008).  

 

A használatban töltött évek során az eszközök folyamatosan veszítenek értékükből, illetve 

állaguk romlik. A tárgyi eszközök állagának vizsgálatára szolgál az avultság (%) mutatószám, 

melynek meghatározása a következőképpen történik: 

 

100
érték Bruttó

érték Nettó
(%) Avultság  

 

A mutatót a tárgyi eszközök csoportjai szerint kell meghatározni és a változását vizsgálni. A 

mutató csökkenése az állag romlására utal, amely a javítási-karbantartási költségek 

növekedésével jár. A vállalkozás számára a tárgyi eszközökkel kapcsolatban kiemelt feladat 

termelőképességük fenntartása a használati idejük alatt, mindez folyamatos karbantartást és 

javítást jelent. A javítás-karbantartással kapcsolatban bizonyos idő elteltével felmerül a 

kérdés, hogy érdemes-e még folytatni az eszköz karbantartását, illetve felújítást végezni rajta, 

vagy célszerűbb újat vásárolni. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy ha a használt eszköz 

éves amortizációs költsége és az éves javítási-karbantartási költsége összesen kevesebb, mint 

az új eszköz éves amortizációs költsége és annak felmerülő karbantartási költsége, akkor még 

érdemes felújítani az eszközt. Fontos szempont viszont az is, hogy egy használt gép 

üzembiztonsága soha sem lesz olyan, mint egy új gépé! 

7.3.4.4. Forgóeszköz-gazdálkodás elemzése 

A termelés kulcsfontosságú eleme, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges anyagok 

rendelkezésre álljanak. Ezt egy megfelelően működő logisztikai rendszer képes biztosítani, 

amelynek feladata, hogy megfelelő dolgok (alapanyagok, félkész termékek, szolgáltatások 

stb.), megfelelő időben, megfelelő mennyiségben és minőségben, megfelelő kísérő 

információval ellátva, megfelelő helyre rendelkezésre álljanak (Takács, 2008). 

 

A logisztikai rendszer tartópillérei a készletgazdálkodás, valamint az anyagi folyamatok 

lebonyolítása. A készletgazdálkodás nem más, mint annak biztosítása, hogy a termeléshez 

szükséges anyagok, termékek, megfelelő időben, megfelelő mennyiségben, minőségben, 

összetételben, legkisebb tőkelekötés és költségráfordítás mellett álljanak rendelkezésre. 

 

A készletgazdálkodással kapcsolatban felmerülő elemzési feladatok: 

 a termelőtevékenységhez kapcsolódóan: 

o az anyagellátásnak, továbbá; 

o az anyagfelhasználásnak elemzése; 
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 a kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan az árubeszerzési tevékenység 

vizsgálata, illetve mindkét területhez kapcsolódóan; 

 a készletállomány alakulásának a vizsgálata (Takács, 2008). 

7.3.5. Termelés szerkezetével és méretével kapcsolatos elemzések 

A termelés optimálisan kialakított szerkezete és mérete a vállalkozás gazdálkodásának 

közvetlen eredményjavító és hatékonyságnövelő tényezője lehet. Egyik oldalról, a termelés 

szerkezetét képező ágazatok jövedelempozíciójától függ végső soron a vállalkozás 

eredménye. Másik oldalról, az üzemek mérete biztosítja az erőforrások hatékony 

hasznosulásának feltételeit (Sabján és Sutus, 2009). 

 

A gazdaság termelési szerkezete a termelés összetételében jut érvényre. Legáltalánosabban a 

termelés értékének üzemágankénti százalékos megoszlásával jellemezhető. Ehhez az egyes 

üzemágakban előállított minden termék (a főtermék mellett az iker- és a melléktermék) 

értékét összesíteni lehet. A termelési szerkezettől megkülönböztetjük a termékszerkezetet, 

amely az előállított termékek értékösszetételét és annak arányait mutatja. Az árutermelés 

szerkezete kizárólag a gazdaság értékesítésre kerülő termékeinek az értékarányairól 

tájékoztat. 

 

A mezőgazdasági üzemek termelésszervezése szempontjából olyan, a termelési szerkezetre 

utaló naturális adatokat, mutatókat, arányokat használunk, amelyek a mezőgazdasági 

termelést meghatározó erőforrásokra vonatkoznak, így a gazdálkodás jellegéről is 

tájékoztatnak. Ezek alaptevékenységként jellemzik a gazdaságot. Ennek megfelelően a 

növénytermesztést elsősorban a földhasznosítási arányok (művelési ágak), a szántóterület 

hasznosítását a vetésszerkezet, az ültetvényeket a faj- és a fajtaösszetétel, a gyepterületet a 

legelőként és kaszálóként való hasznosítás arányai jellemzik. Az alkalmazandó mértékegység 

a hektár és a szántóegység. Az állattenyésztés az állomány fajok szerinti összetételével 

jellemezhető, ami az egész állatállományra vonatkozóan a számosállatban kifejezett állomány 

fajok szerinti százalékos megoszlásával fejezhető ki, állatfajon belül pedig a különböző kor- 

és hasznosítási irányokhoz tartozó egyedek darabszámának megoszlása a mérvadó 

(Liebmann, 2003). 

 

A vállalkozás mérete többféleképpen is meghatározható és jellemezhető: a kibocsátás 

naturális értelemben vett mennyisége és pénzértékben való kifejezése alapján, a rendelkezésre 

álló erőforrások (föld, állatlétszám, tőke, vagyon stb.) naturális és pénzértékben való 

kifejezése alapján stb. Ugyanakkor egy több termék előállítására szakosodott vállalkozás 

méretének meghatározása már nem olyan egyszerű. A kapcsolódó ismeretanyag megtalálható 

jelent tananyag 5.4. alfejezetében. 

7.3.6. Termelési színvonal és intenzitás elemzése 

A termelés színvonala szoros kapcsolatot mutat a termelési tényezők újratermelésével, 

felhasználásuk hatékonyságával. Az erőforrásokkal való gazdálkodás legfontosabb célja, hogy 

a rendelkezésre álló erőforrásokat a lehető legjobban kihasználja a vállalkozás. A 

rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vétele mellett kialakított termelési szerkezetet 

meghatározza a tevékenységgel elérendő termelési színvonalat. Mindez alapvetően 

befolyásolja a ráfordítás-hozam kapcsolatokon keresztül a termelés jövedelmezőségét is. 

Ugyanakkor fel kell hívni arra is a figyelmet, hogy a termelési színvonal növekedésével a 

kockázati tényezők gazdasági hatása nagyobb lehet. 
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A termelés színvonalát a fajlagos hozammutatókkal, azaz az egységnyi termelőkapacitással, 

egységnyi ráfordítással előállítható hozam mennyiségével jellemezhetjük. Vállalati, illetve 

főágazati szinten a különböző termékeket közös nevezőre kell hozni, s úgy tudjuk kimutatni 

az egyes főágazatok és a vállalkozás egészének termelési színvonalát. A növényi termékeket 

kifejezhetjük búzaegyenértékben, az állati terméket pedig tejegyenértékben vagy 

húsegyenértékben. A számítás során ezeket a hozammutatókat viszonyíthatjuk az összes 

földterülethez, az átlagos állományi létszámhoz, az összes eszközértékhez, növénytermesztés 

esetén az összes felhasznált (kijuttatott) hatóanyag (műtrágya és szervestrágya) 

mennyiségéhez, állattenyésztés esetén pedig az összes feletetett takarmány mennyiségéhez. 

Példaként hozható az egy tehénre jutó tej mennyisége (liter/tehén), a termésátlag (t/ha), a 

fajlagos takarmány-felhasználás (kg/kg), az egy m
2
 istállófelületen előállított csirke élőtömeg 

(kg/m
2
) stb. 

 

A gazdálkodás intenzitása kapcsán beszélhetünk intenzív és extenzív gazdálkodásról. A két 

fogalom egyike sem rendelkezik abszolút tartalommal, tehát megítélésük relatíve történik. Az 

intenzív (belterjes) gazdálkodás az extenzív (külterjes) gazdálkodással szemben olyan 

termelési eljárás, melyet a termelőkapacitás egységre jutó nagyobb ráfordítás és nagyobb 

hozam jellemez. A belterjesség tehát a mezőgazdaságnak a ráfordítás-hozam összefüggéséből 

eredő tulajdonsága. A tevékenység intenzitása ráfordításellátottsági mutatókkal jellemezhető. 

A komplex elemzés során ezeket a mutatókat vállalkozási szinten összesítve, illetve 

főágazatonként külön-külön (állattenyésztés, növénytermesztés egyéb tevékenység) 

vizsgáljuk. Ilyen vállalati, vagy főágazati szintű ellátottsági mutató például az egy hektárra 

kijuttatott műtrágya hatóanyag mennyiség (kg/ha), az egy számosállatra jutó takarmány-

felhasználás (kg/számosállat), az egy fő átlagos állományi létszám által ledolgozott 

munkaórák száma (óra/fő), az egy traktorra jutó műszakórák száma (műszakóra/traktor), az 

egy millió forint eszközértékre jutó műszakórák száma (óra/ millió Ft) stb. 

7.4. Főágazatok és ágazatok tevékenységének elemzése 

A főágazatok és ágazatok elemzése a részletes elemzés körébe tartozik. Az ágazatok a 

mezőgazdasági vállalkozások belső szerkezetében azok a tevékenységek, amelyek egymástól 

jól elhatárolhatók a termelés technológiája és az előállított végtermék vagy termékcsoport 

alapján. Az összetartozó növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok főágazatokat 

alkotnak. Az ágazati elemzések a főágazati szintről indulnak ki, majd egyre alacsonyabb 

szintre lépve egyre részletesebbé válnak. Ennek megfelelően az elemzés Sabján és Sutus 

(2009) szerint lehet: 
 

 főágazati elemzés (növénytermesztés, állattenyésztés); 

 ágazati elemzés (pl.: búza, kukorica, sertéshízlalás, tejelő szarvasmarhatartás); 

 ágazaton belüli (üzemi) elemzés (pl.: tejelő szarvasmarhatartáson belül 

tenyészutánpótlás előállítása); illetve 

 ágazati funkciók elemzése (pl.: öntözés, takarmányozás). 
 

Általánosságban elmondható, hogy minél inkább haladunk a részletesebb elemzés irányába, 

annál nagyobb hangsúlyt kap a ráfordítások és a hozamok közötti összefüggések vizsgálata. 

Az elemzések célja végső soron az ágazatok eredményének javítása, a jövedelemváltozás 

okainak feltárása és ezek alapján a szükséges intézkedések megtétele. 

7.4.1. A növénytermesztési és kertészeti ágazatok elemzésének specialitásai 

Az elemzés tartalma és területe közel azonos lehet a komplex vállalati elemzéssel, annak 

felépítésével. Minél inkább haladunk a részletek felé, annál hangsúlyosabb a ráfordítás és 
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hozamviszonyok összefüggéseinek feltárása, az elemzés munkaműveleti csoportosítása, a 

funkcionális és munkaszervezési részletek feltárása, értékelése. Az elemzési célhoz igazodik a 

számszerűsítendő mutatók köre is. A hatékonyság mutatórendszerét összefoglaló táblázat 

egyes ökonómiai kategóriái (föld, termelési eszközök, ráfordítás stb.) megbonthatók, 

részletezhetők (pl. a földterület művelési áganként, a termelési eszközök a befektetett és 

forgóeszközök különböző csoportjaira, a ráfordítások a különböző naturális ráfordítás 

tételekre). Hasonlóan az állattenyésztési ágazatok elemzéséhez, itt is számos új, tevékenység 

specifikus mutató képzésére van lehetőség (árunövénytermő terület/eszközérték, műtrágya-

felhasználás/egy tonna növényi hozam stb.) (Nemessályi és Posta, 2004). 

 

Az ágazati elemzés célkitűzései az elemzés általános céljain túl: 

 az ágazat gazdasági helyzetének felmérése; 

 a gazdálkodás tartalékainak feltárása; 

 a gazdálkodással összefüggő döntések megalapozása. 

 

A növénytermesztési és kertészeti ágazatok elemzésének felépítése Nemessályi és Posta 

(2004), illetve Pfau – Nemessályi – Szűcs (2006) nyomán: 
 

 a vállalkozás általános gazdasági megítélése a növénytermesztés szempontjából; 

 a növénytermesztés eszközellátottságának elemzése; 

 a növénytermesztés termelési szerkezete, a földhasználat átfogó elemzése; 

 hozamok és a termelési érték elemzése; 

 ráfordítások és költségek elemzése; 

 jövedelem, jövedelmezőség, hatékonyság elemzése. 

 

E vizsgálatok és elemzések eredményeként a növénytermesztés teljes vertikumával a meglévő 

erősségek és hibák megismerhetők, ami alapján tájékozódhatunk: 
 

 az ágazat gazdasági helyzetéről; 

 a gazdasági tartalékok meglétéről vagy hiányáról; 

 a gazdálkodással összefüggő döntések szükségszerűségéről; 

 a növénytermesztéshez rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának 

hatékonyságáról (termőföld, munkaerő, befektetett eszközök, forgóeszközök); 

 a termelési szerkezet erősségeiről, gyengeségeiről; 

 a hozamok és termelési érték alakulásáról, szerkezetéről (alaptevékenységéből vagy 

egyéb tevékenységből származnak-e); 

 a jövedelem és jövedelmezőségi helyzetről (Salamon et al., 2011). 

7.4.1.1. Vállalkozás általános gazdasági megítélése a növénytermesztés szempontjából 

A növénytermesztési ágazatok elemzésének első lépéseként a vállalkozás általános gazdasági 

megítélése szükséges a növénytermesztés szempontjából. Ennek során hosszabb távú 

idősorok segítségével értékeljük a vállalkozástól független növénytermesztésre ható 

tényezőket az alábbi területeket érintően: 

 

 természeti tényezők feltárása – időjárási tényezők vizsgálata; 

 közgazdasági tényezők vizsgálata: 

o piaci viszonyok – versenyhelyzet; 

o állam szerepe – támogatások, elvonások. 
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Általánosságban ki kell térni a vállalkozás termelési alapjai használatának összefoglaló 

elemzésére, amely az alábbi területeket érinti: 

 

 földhasználat – művelési ágak, szerepük elemzése; 

 befektetett tárgyi eszközök (épületek, gépi eszközök) használatának elemzése; 

 forgóeszközök használatának vizsgálata; 

 munkaerő nagyságának, struktúrájának, foglalkoztatásának elemzése. 

 

Ezeken túl foglalkozni kell a főágazat általános üzemen belüli megítélésével, időbeni 

változásának értékelésével az alábbi kérdéskörökön keresztül: 

 

 a főágazat termelési értékének, árbevételének, állami támogatásának mértéke, szerepe 

a vállalati gazdálkodásban; 

 a főágazat termelési költségének nagysága, aránya, a költségszerkezet általános 

elemzése; 

 a főágazat szerepe a vállalati jövedelem termelésében, jövedelmének felhasználása. 

7.4.1.2. Növénytermesztés eszközellátottságának elemzése 

Az előző fejezetekben ismertetett általános megközelítés után részleteiben is szükséges 

vizsgálni a főágazat, azon belül az egyes ágazatok, tevékenységek erőforrás-gazdálkodását. 

Hiszen a főágazat eszközellátottságának jelentős szerepe van a következő alfejezetben 

részletesen ismertetésre kerülő termelési szerkezet kialakításában, ezért a természeti és 

közgazdasági tényezőkön túl részletesen elemezni szükséges a föld mennyiségét, értékét, a 

talajadottságokat, a rendelkezésre álló tőke – ezen belül külön-külön a befektetett eszközök és 

a forgóeszközök – értékét, struktúráját és minőségét, valamint a rendelkezésre álló munkaerő 

nagyságát, minőségét, a foglalkoztatás struktúráját stb. 

 

A növénytermesztés erőforrásainak értékelésekor először számba vesszük abszolút 

értelemben, hektárban kifejezve a földterületet művelési áganként, ebből számítható 

megoszlási viszonyszámokkal (%) annak szerkezete. A munkaerő értékeléséhez számba 

vesszük a rendelkezésre álló humánerőforrás mennyiségét (fő) a különböző csoportképző 

ismérvek szerint, például szakképzett és szakképzetlen. Így arányaiban (%) is vizsgálható a 

munkaerő szerkezete. A főágazat rendelkezésére álló eszközök értékeléséhez vizsgálni 

szükséges a befektetett eszközök bruttó és nettó értékét, illetve a forgóeszközök értékét 

pénzértékben (ezer Ft) kifejezve. 

 

Hatékonysági mutatók segítségével vizsgálható az erőforrásokkal való ellátottság. Ennek 

elemzésére használjuk a területellátottsági, a munkaerőellátottsági és az eszközellátottsági 

mutatókat. A területellátottság vizsgálatakor az egyes művelési ágak területét, a 

szántóterületet, a mezőgazdasági területet, az összes területet, vagy kizárólag az árunövény 

termőterületet viszonyíthatjuk az átlagos állományi létszámhoz (ha/fő), vagy az 

eszközértékhez (befektetett-, forgó-, összes eszközérték) (ha/E Ft). A mutatók kifejezik az egy 

fő munkaerőre, vagy ezer forint eszközértékre jutó földterület nagyságát. 

 

k)Eszközérté(vagy  létszám állományi Átlagos

tFöldterüle
 átottságTerületell   

 

A munkaerőellátottság vizsgálatához a munkaerő egyes csoportjainak (szakképzett, 

szakképzetlen és az összes dolgozói létszám) létszámát viszonyíthatjuk a rendelkezésre álló 
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földterülethez, amely lehet szántóterület, mezőgazdasági terület, összes földterület, illetve 

árunövény termőterület is. A képezhető mutatók kifejezik az egységnyi földterületre jutó 

munkaerő létszámát (fő/ha). 

 

tFöldterüle

létszám Munkaerő
 látottságMunkaerőel   

 

Az eszközellátottsági mutatók meghatározása során általában a viszonyítási alap ismételten a 

rendelkezésre álló földterület, amely lehet szántóterület, mezőgazdasági terület, összes 

földterület, illetve árunövény termőterület is. Az eszközellátottságot vizsgálhatjuk a 

befektetett eszközök bruttó és nettó értékére, a forgóeszközértékre, illetve az összes eszköz 

bruttó és nettó értékére is. A képzett mutatók az egységnyi földterületre jutó eszközértéket 

adják eredményül (E Ft/ha).  

 

tFöldterüle

kEszközérté
 tottságEszközellá   

 

7.4.1.3. A növénytermesztés termelési szerkezete, a földhasználat átfogó elemzése 

A növénytermesztés termelési szerkezetének elemzése kiterjed az egyes termékek, növényi 

kultúrák, ágazatok szerint az alábbi területekre: 

 

 biológiai, közgazdasági tényezők hatása a termelés szerkezetére; 

 talajhasznosítás módja; 

 fontosabb növénycsoportok megoszlása: 

o művelési ágak szerint; 

o felhasználás szerint; 

o eszközigény szerint; 

 egyes ágazatok súlya, szerepe a növénytermesztésen belül; 

 kapacitások kihasználása: 

o munkaerő-felhasználás – foglalkoztatás; 

o termelőeszközök kihasználása. 
 

A mezőgazdasági tevékenység három alapvető tényezője (föld, munkaerő, eszközök) közül 

döntő jelentősége van a földnek. A termőföld a mezőgazdaság alapvető, nélkülözhetetlen és 

sajátos termelési eszköze. Ugyanakkor a mezőgazdasági tevékenység eredményességét 

alapvetően a termőföld racionális kihasználása határozza meg. A termőföld nagyságát 

általában hektárban, míg termőképességét, gazdasági értékét aranykoronában fejezzük ki 

(Sztanó, 2001b). 

 

A növénytermesztés termelési szerkezete és a földhasználat átfogó elemzése kapcsán 

elvégzendő speciális feladatokat Salamon et al. (2011) az alábbiak szerint foglalta össze: 

 

 vizsgálni kell a földhasznosítás módját, a meghatározó földrajzi éghajlati tényezők 

törvényszerűségeit, a talajtermőképességet befolyásoló tulajdonságokat; 

 a termőterület hasznosításának módját, formáját művelési ágak arányait, minőségben 

és mennyiségben megfelelnek-e a földhasználat racionális megvalósításával; 

 a talajhasznosítás színvonalát, a termőterület felhasználásának hatékonyságát. 
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A földterület elsődlegesen a művelési ágak szerint csoportosítható. A művelési ág a talaj 

használatának módját jelenti, s ez alapján a földterület hasznosításának lehetőségeit és ebből 

következően azok minőségét is megadja. A földterület művelési ágak szerinti hasznosítását 

átfogóan megoszlási viszonyszámokkal vizsgáljuk. Az elemzést célszerű több évre elvégezni, 

ezáltal vizsgálhatjuk a bekövetkezett változásokat is. A változások minősítése során 

figyelembe kell venni, hogy a művelési ágak szerkezetének módosítása önmagában nem jár 

gazdasági előnnyel. Ezért szükséges azt is vizsgálni, hogy az egységnyi területre (egy 

hektárra) vetített jövedelem nagysága hogyan változott (Sztanó, 2001b). 

 

A művelési ágak aránya gazdaságonként jelentős eltérést mutat, ezért az elemzését több 

szempontból célszerű elvégezni. Az elemzés keretében célszerű elvégezni az egyes művelési 

ágak speciális erőforrás igényeit. Ezen belül meghatározó tényezőként jelentőséggel bír a 

művelési ágak aránya, amely a lekötött befektetési eszközök például gépek, forgóeszközök, 

munkaerő nagyságát és mennyiségét befolyásolja. A földhasználat jelentős kihatással van a 

termelési érték, a termelési költségek és ezen keresztül az előállított jövedelem mértékére és 

idényszerűségére is. Meghatározó szerepe van még az idényszerűségre, amely további 

befolyással bír a befektetett eszközök és munkaerő kihasználására is (Salamon et al., 2011). 

 

Az elemzés során szükség lehet a különböző művelési ágak közös nevezőre hozására és 

összesítésére. Erre a szántóegységet használjuk, amely a mezőgazdaságilag hasznosított 

földterület közös egysége (7.3. táblázat). Ennek segítségével a különböző művelési ágakat a 

feltételezett termőképességük, hasznosítási lehetőségük alapján a szántóhoz hasonlítjuk. 

Ugyanakkor ez az összehasonlítás, átszámítás csak korlátozottan és meghatározott célú 

elemzésekhez használható (Sztanó, 2001b). 

 

7.3. táblázat: A szántóegység átszámítási kulcsszámai 

Művelési ág Szántóegység 

1 ha szántó 1,0 

1 ha öntözött szántó 1,6 

1 ha rét 0,5 

1 ha legelő 0,2 

1 ha gyümölcsös 4,0 

1 ha szőlő vagy komló 5,0 

1 ha faiskola 8,0 

1 ha halastó 0,1 

1 ha erdő 0,1 

1 ha nádas 0,05 
 

Forrás: Gönczi et al., 1967 

 

A szántóegység használható a földkihasználás meghatározásához, amely mutató a vállalkozás 

rendelkezésére álló földterület hasznosításának intenzitását fejezi ki. Természetesen ez a 

minősítés nem a tényleges jövedelemtermelő-képességet veszi alapul (Sztanó, 2001b). 

 

hektárban  területeösszes gazdaságA 

kifejezveégben szántóegys ületeművelt ter gazdaságA 
mutató nálásiFöldkihasz   

 

A művelési ágak tehát nem fejezik ki azt, hogy a lekötött földterület gazdasági szempontból 

hogyan hasznosul. Ennek minősítésére használható a talajhasznosulás, amely a földhasználat 
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milyenségét mutatja. A talajhasznosulás színvonala legegyszerűbben úgy mérhető, hogy az 

adott növényi kultúra által lekötött földterület, illetve az előállított termelési érték és/vagy 

jövedelem vállalkozás egészéből kitett arányát viszonyítjuk egymáshoz (Sztanó, 2001b). 

 

(%)Terület 

(%) jövedelem érték vagy Termelési
osulásTalajhaszn   

 

A mutató alkalmas arra, hogy az egyes ágazatokat összehasonlítsuk, s sorrendet állítsunk fel 

közöttük. Ugyanakkor e nagyvonalú elemzés mellett részletesebb elemzésre is van lehetőség. 

Ehhez olyan mutatószámrendszerre van szükség, amelynek segítségével a termelés 

valamennyi fő tényezője minősíthető. Ennek érdekében a vizsgált területekre a következő 

hatékonysági mutatók számítása szükséges: 

 

o 1 ha vetésterületre jutó termelési érték; 

o 1 ha vetésterületre jutó termelési költség; 

o 1 ha vetésterületre jutó jövedelem; 

o költségarányos jövedelmezőségi ráta; 

o költségszint; 

o eszközarányos jövedelmezőségi ráta; 

o 1 ha vetésterület eszközlekötése; 

o 1 ha vetésterületre jutó munkaórák száma (Sztanó, 2001b). 

 

A kiszámított mutatók alapján külön-külön rangsor állítható fel az egyes növényi kultúrák 

között. Ezt követően az egyes helyezési számok összegzésével felállítható az ágazatok közötti 

összesített rangsor. A talajhasznosulás szempontjából az az ágazat kerül az első helyre, amely 

a legkedvezőbb helyezési számokat kapja, azaz amelynek a legalacsonyabb a helyezési 

számok összege (Sztanó, 2001b). 

 

Nyilvánvaló, hogy az elemzést követően vizsgálni szükséges azt is, hogyan növelhető a 

talajhasznosulás színvonala. Ehhez gyakran a termelési szerkezetet is változtatni szükséges. 

Az optimális vetésszerkezet (termékszerkezet) meghatározásához számos módszer áll 

rendelkezésünkre
10

. A növénytermesztés termelési szerkezete tehát tartalmazza az egyes 

növényi kultúrákat hektárban kifejezett, illetve ez alapján számított arányszámok segítségével 

mutatja be a termelési szerkezetet (%). 

 

A növénytermelés termelési folyamatainak elemzése keretében célszerű vizsgálni a 

vetésterveket a tervezett és tényleges adatok alakulása szempontjából. Továbbá kérdés, hogy a 

területi adatok, a felhasznált erőforrások, a tervezett jövedelem milyen eltérést mutatnak, s az 

eltérések milyen okokra vezethetők vissza. A tényezők közül célszerű vizsgálni az 

elővetemény és talajművelés, a vetőmagfelhasználás, a tápanyagfelhasználás (talaj 

tápanyagtartalma és növényigénye), az öntözés, mint szolgáltatás, a növényvédőszer 

felhasználás alakulásának, illetve a betakarítás, szárítás tervezett és tényleges számadatait. 

 

A szántóterület kihasználásának vizsgálata az alábbi összefüggések felhasználásával történhet 

(Sztanó, 2001b). A tavaszi vetésállomány a vetések május 31-i állománya, azaz a fővetésű 

növények vetésterületének összege. 

                                                 
10

 A tananyag keretében e módszerek részletes bemutatására nem kerül sor. Ezeket az ismereteket lásd a 

„Gazdasági elemzés” c. elméleti és gyakorlati jegyzetben (Baranyai et al., 2012a,b). 



210 

 

100
(ha) Szántó

(ha)mány  vetésálloTavaszi
(%)  shasznosítáFővetésű  

 

100



(ha) Szántó

(ha)mány  vetésálloTavaszi(ha) Szántó
(%) aránya szántóVetetlen  

vagy 

100% – Fővetésű hasznosítás (%) 

 

100
(ha) Szántó

(ha)erület Bevetett t
(%)  shasznosítá Teljes  

 

100



(ha) Szántó

(ha) k területeUtónövényeElő
(%)  aránya s termesztéKettős  

vagy 

Teljes hasznosítás (%) – Fővetésű hasznosítás (%) 

 

A vetéstervek teljesítésének vizsgálata során a tervezett vetésszerkezettől való eltérés 

mértékét és irányát kell feltárni. A tervtől való eltérés hatása (hozam, termelési érték, 

erőforrás-felhasználás stb., ezeken keresztül végső soron a jövedelem) sokoldalú lehet, így a 

vizsgálat is ennek megfelelően többirányú kell legyen. A tervtől való eltéréseket 

számszerűsíteni szükséges, azaz meg kell állapítani az okokat. A láncbehelyettesítés 

módszerének
11

 alkalmazásával az egyes tényezők hatását pontosan meg kell állapítani. 

7.4.1.4. Hozamok és termelési érték elemzése 

A hozamok és termelési érték konkrét vizsgálatát megelőzően meg kell határozni a 

következőket: 

 

 Elemzés köre: 

o növénytermesztés összesen (főágazati); 

o ágazatonként; 

o táblánként; 

o adott év – statikus; 

o több év – dinamikus. 

 Viszonyítási alapok: 

o előző év, vagy elmúlt évek átlaga; 

o legjobb gazdaság; 

o több gazdaság; 

o talajosztályozási rendszer szerint; 

o tervszámok. 

 

A mindezek alapján képzett és meghatározott mutatókat az összes területre vagy 1 ha-ra 

vonatkoztatva fajlagosan szoktuk megadni. Az elemzés során végezhetjük azonos ágazatok és 

eltérő ágazatok összehasonlító vizsgálatát is. A konkrét elemző munka ki kell hogy térjen: 

                                                 
11

 A tananyag keretében e módszer részletes bemutatására nem kerül sor, annak metodikáját lásd a „Gazdasági 

elemzés” c. elméleti és gyakorlati jegyzetben (Baranyai et al., 2012a,b). 
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 A hozamokra ható tényezők elemzésére összesen, illetve ágazatonként külön-külön: 

o talajadottságok; 

o időjárás alakulása; 

o agrotechnikai színvonal; 

o ráfordítások, költségek színvonala; 

o anyagok; 

o kézi munkaerő; 

o gépi erő; 

o árváltozások, támogatások elemzése. 

 A hozamok: 

o mennyiségi, minőségi változásának és 

o pénzben kifejezett értékének alakulására, az állami támogatások szerepére. 

 A hozamok szerkezetváltozásának elemzésére. 

 

A hozam az előállított termék összes mennyiségét jelenti, mértékegysége tonna. Ezt általában 

fajlagosan, egy hektárra vetítve is kifejezzük (t/ha), amely a termelés színvonalát mutatja 

(átlaghozam, termésátlag, fajlagos hozam). Ezeket az adatokat külön-külön növényi 

kultúránként és termékenként egyaránt megadjuk. Ha a termésátlagot és a földterületet 

megszorozzuk, megkapjuk az előállított termék összes mennyiségét, a hozamot. Kiemelendő, 

hogy csak az azonos terméket előállító ágazatok hozamai hasonlíthatók össze és 

összegezhetők. A különböző ágazatok esetében a különböző termékek hozamainak 

összevetése és összegzése közös nevező alapján, például gabonaegyenértékben kifejezve – 

illetve az alábbiakban részleten ismertetett pénzértékben – történhet. 
 

A hozamok elemzését követően az értékesítési árak (átlagárak, piaci árak stb.) vizsgálata 

következik, amelyhez hosszabb idősorokat érdemes használni. Az értékesítési árak 

természetesen termékenként külön-külön vizsgálandók. Érdemes összevetni az országos, a 

regionális árakat és a vállalkozás értékesítési árait, amelyek mértékét és alakulását számos 

tényező befolyásolja. 
 

A hozamérték, termelési érték és árbevétel elemezhető termékenként, ágazatonként és 

összesíthető főágazat szinten is. Mivel ezekkel a mutatókkal már pénzértékben (ezer Ft) 

fejezzük ki a hozamokat, ezért a különböző termékek és a hozamérték és a termelési érték 

belső szerkezete is vizsgálható az egyes ágazatokra lebontva. A pénzértékben kifejezett 

mutatókat fajlagosan, egy hektárra is vetíthetjük (Ft/ha), amely az egy hektáron előállított 

hozamok pénzben kifejezett értékét mutatja meg. E mutató a termésátlag és az értékesítési ár 

alapján is számítható. Az egyes ágazatok fajlagos termelési értékének súlyozott átlagaként 

határozható meg a főágazat fajlagos termelési értéke, amely meghatározható úgy is, ha az 

összes termelési értéket osztjuk az összes földterülettel. 

7.4.1.5. Ráfordítások és termelési költségek elemzése 

A ráfordítások és termelési költségek elemzésének felépítése a hozamok elemzése szerint 

történik: 
 

 Költségekre ható tényezők elemzése: 

o a hozamok szerint a költségek változása szempontjából. 

 Ráfordítások, költségek nagyságának elemzése: 

o növénytermelés összes költségének elemzése; 

o ágazatonkénti összehasonlító elemzés; 

o táblánkénti, költségnemenkénti összehasonlító elemzés; 
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o munkaműveletenkénti költségek elemzése. 

 Költségek változásának elemzése: 

o közvetlen költségek elemzése; 

o állandó, változó költségek elemzése; 

o árváltozások hatásának elemzése; 

o egyes költségtényezők súlyának, változásának elemzése; 

o fajlagos költség, önköltség elemzése. 

 A költségcsökkentés lehetőségének elemzése. 

 Pótlólagos/marginális költség-hozam összefüggés elemzése. 

 A hozamok és ráfordítások kapcsolata. 
 

Ahogy azt már a korábbiakban is ismertettük, a tevékenység intenzitását a 

ráfordításellátottsággal jellemezzük. A ráfordításellátottság az adott ráfordítás és a földterület 

hányadosaként számítható, amely az egységnyi területen felhasznált ráfordítás mennyiségét 

mutatja meg. Általában vizsgált ráfordítás tápanyaggazdálkodás esetén: műtrágya hatóanyag 

(kg), szerves trágya hatóanyag (kg), összes hatóanyag (kg); további ráfordítás elemek 

lehetnek például öntözővíz (mm), munkaidő (óra), gépi munka (műszakóra). A föld, amire 

vetítjük a ráfordításokat, lehet szántó, mezőgazdasági terület és összes terület (ha). A 

ráfordításellátottsági mutatók kalkulálhatók táblaszinten, ágazati (pl.: búza, kukorica stb.) 

szinten, művelési áganként (szántó, gyümölcsös, gyep stb.) és főágazati (növénytermesztés, 

kertészet) szinten is. 
 

A ráfordítások elemzésére használhatóak a különböző ráfordításigény mutatók is 

(ráfordítás/hozam), amelyek az egységnyi termék előállításához szükséges ráfordítás 

mennyiségét mutatják meg. Ráfordítás az előzőeknek megfelelően lehet tápanyaghatóanyag, 

öntözővíz, munkaerő és gépi munka. Az eredmény pedig az egyes ágazatoknak megfelelő 

hozam ágazatonként külön-külön. A mutató kifejezhető művelési áganként, és főágazati 

szinten is, a termékeket közös nevező szerint összesítve. 
 

Mint ismeretes, a termelési költség a ráfordítás és annak egységára (beszerzési ár) 

szorzataként kalkulálható. A termelési költségeket költségnemek szerint csoportosítva, majd 

összesítve határozhatjuk meg ágazatonként, művelési áganként és főágazatra összesítve. A 

költségszerkezet arányszámok segítségével kifejezhető a költségnemekre, az egyes 

ágazatokra, művelési ágakra vonatkozóan. A költségnemeken belül további bontási lehetőség 

adódik, főleg az anyagköltségek és a gépesítés költségei esetében fontos a költségtételek 

részletezése. Keressük a választ arra a kérdésre, hogy melyek azok a költségtételek, amelyek 

meghatározóak az adott költségnemen belül? A vizsgálatnak megfelelően a gyakorlatban a 

következő bontásokat használjuk: 
 

Anyagjellegű költségek: 

 szervestrágya; 

 műtrágya; 

 vetőmag; 

 gyomirtószer; 

 gomba- és rovarölőszer; 

 öntözővíz; 

 egyéb anyag. 

 

Segédüzemági szolgáltatás költségei: 

 szervestrágyázás; 

 műtrágyázás; 

 talajművelés; 

 vetés; 

 növényápolás; 

 növényvédelem; 

 öntözés; 

 betakarítás; 

 szárítás; 

 tárolás. 
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Fajlagos termelési költségek képezhetők egységnyi területre és egységnyi termékre 

vonatkozóan. Előbbi az egy hektár szántóterület termelési költségét mutatja meg, míg utóbbi 

nem más, mint a termék önköltsége. Az értékesítési ár és az önköltség különbsége megadja az 

egységnyi termékre jutó jövedelem nagyságát. 
 

A különböző költségkalkulációk alapján a termék, termény, szolgáltatás egységekre jutó 

költség – önköltség – többféle módon számítható
12

: 

 egyszerű osztókalkuláció; 

 egyenértékszámos osztókalkuláció; 

 arányszámos osztókalkuláció; 

 norma szerinti kalkuláció; 

 fázisonkénti osztókalkuláció; 

 egyszerű pótlékoló kalkuláció; 

 válogató-pótlékoló kalkuláció; 

 költséggyűjtéses vagy kiemelő kalkuláció. 
 

A hozamot több tényező együttesen alakítja, ezért a vizsgált hozamnövelő ráfordításon kívüli 

tényezőket a vizsgálatban állandó feltételként beállítva, vizsgálható a változó ráfordítás és a 

hozam kapcsolata, összefüggése (lásd mezőgazdasági hozamfüggvények). A 

hozamfüggvények felhasználásával a ráfordítási színvonal optimalizálható. A ráfordítás 

optimuma ott van, ahol a többletráfordítás hatékonyságának mutatója, valamint a ráfordítás és 

a termék egységárának hányadosa egyenlő: 
 

A 7.9. ábra példaként mutatja be a búzatermelés alapján a hozam, a termelési érték és a 

termeli költség alakulását és azok kapcsolatát. Az ábra alapján vizsgálható a realizálható 

jövedelem mértéke is, amely a hozamszint függvényében változik a termelési érték és a 

termelési költség alakulásán keresztül. 

 
7.9. ábra: Hozam, termelési érték és termelési költség alakulása a búzatermesztésben 

Forrás: Kerek et al., 2007 

                                                 
12

 Az egyes önköltség-számítási módszerek részletes ismertetése nem része a tananyagnak. 
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A növénytermesztési ágazatok költségei kalkulációs tételek szerint vizsgálhatók. A termelési 

költségeket vizsgálhatjuk előkalkuláció, illetve utókalkuláció keretében is. Az előkalkuláció 

mindig valamilyen gazdasági döntést alapoz meg. Mivel ehhez előzetes, azaz tervezett adatok 

állnak rendelkezésünkre, ezért a költségeket összevontan kezeli. Ennek megfelelően a 

közvetlen költségeket öt fő csoportba sorolja: 

 

1) Anyagjellegű költségek 

2) Személyi jellegű költségek 

3) Speciális tárgyi eszközök költsége 

4) Segédüzemági szolgáltatás költsége 

5) Egyéb közvetlen költségek 

6) Közvetlen költség (vagy előállítási költség) (1+2+3+4+5) 

7) Közvetett költségek 

8) Összes termelési költség (vagy bruttó termelési költség) (6+7) 

 

Az utókalkulációk esetében már tényadatokkal dolgozunk, a költségek szerkezete, 

megbontása is bonyolultabb. A szakirodalmakban (Sztanó, 2001b; Pfau és Posta, 1996) 

eltérések mutatkoznak a kalkuláció felépítésében, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a 

gyakorlatban is alkalmazott nyilvántartási és elszámolási struktúrában vállalkozás és 

vállalkozás között is vannak különbségek. Jelenleg az önköltségszámítás és ezen keresztül a 

különböző költségstruktúrák felépítésének legfontosabb kereteit – az egységes számlakeret 

alapján – az érvényben lévő számviteli törvény szabályozza, amely azonban nem írja elő 

ágazat és tevékenység specifikusan annak alkalmazását, csupán lehetőséget teremt a 

különböző gazdálkodói döntéseknek megfelelő költséggazdálkodás egyedi megvalósítására. A 

számviteli törvény az alábbi alapsémát írja elő, ezáltal az minden vállalkozásnál rendelkezésre 

kell álljon: 

 

1) Közvetlen anyagköltségek 

2) Igénybe vett szolgáltatások költségei 

3) Egyéb szolgáltatások költségei 

4) Közvetlen bérköltség 

5) Személyi jellegű egyéb kifizetések 

6) Bérjárulékok 

7) Értékcsökkenési leírás 

8) Egyéb közvetlen költségek 

9) Közvetlen költségek összesen 

 

Az elemzés követelményeinek megfelelően a költségtényezők Sztanó (2001b), illetve Sabján 

és Sutus (2009) alapján a következők szerint is csoportosíthatók: 

 

1) Közvetlen anyagköltségek 

a) felhasznált vásárolt készletek értéke 

b) felhasznált saját termelésű készletek értéke 

2) Igénybe vett szolgáltatások értéke 

3) Egyéb szolgáltatások értéke 

4) Közvetlen bérköltség 

5) Személyi jellegű egyéb kifizetések 

6) Bérjárulékok 

7) Értékcsökkenési leírás 

8) Fenntartási költségek 
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9) Felosztott költségek 

a) Segédüzemi költségek 

b) Közös költségek 

c) Különféle egyéb költségek 

10) Le: A tevékenység káreseményei miatti elszámolt összeg 

11) Összes közvetlen termelési költség (1+2+3+4+5+6+7+8+9-10) 

12) Le: Melléktermékek értéke 

13) Főtermék közvetlen termelési költsége (11-12) 

 

Pfau és Posta (1996) alapján az utókalkuláció felépítése a következők szerint is lehetséges: 

 

1) Anyagjellegű költségek 

2) Személyi jellegű költségek 

3) Speciális tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 

4) Egyéb közvetlen költségek 

5) Közvetlen termelési költség (1+2+3+4) 

6) Felosztott költség (segédüzemági szolgáltatás költsége + egyéb) 

7) Előállítási költség (5+6) 

8) Értékesítési költség 

9) Igazgatási költség 

10) Egyéb közvetett költség 

11) Üzemi (üzleti) tevékenység költsége (7+8+9+10) 

12) Pénzügyi műveletek költsége 

13) Vállalkozás termelési költése (12+13) 

14) Rendkívüli költések (bírság, kártérítés, késedelmi kamat) 

15) Eredményt terhelő adók 

 

A költségtényezők tartalma szempontjából közvetlen költségnek minősülnek a termelési 

folyamatban közvetlenül felmerülő, a termék előállításával közvetlen kapcsolatban lévő 

költségek. Az előállítási költségek körét és tartalmát a technológia, a termelési szerkezet, a 

szervezet stb. mind-mind befolyásolja, s ennek megfelelően a vállalkozás határozza meg. A 

közvetlen költségeken túl a közvetett (általános) költségek között érdemes megkülönböztetni 

a tevékenység általános költségeit (ezek a főágazati általános költségek), illetve a gazdasági 

általános költségeket (a központi irányítás általános költségei). 

 

Az elemzés során kalkulációs tételként, ezen belül elemenként vizsgáljuk az eltéréseket és az 

ok-okozati összefüggések feltárásával elemezzük a költségváltozásokat. E vizsgálati módszer 

azonban nem teszi lehetővé, hogy a technológiai folyamatokkal együtt elemezzük a 

költségeket. Ennek úgy tudunk eleget tenni, ha a termelési költségeket munkaműveletenként 

is vizsgáljuk, azaz munkaműveleti költéskalkulációt is készítünk. Ezen belül az egyes 

műveletek költségei tételenként költségnemenként is vizsgálhatók (Sztanó, 2001b). A 

vizsgálatok során nem szabad elfelejteni, hogy mindig ugyanarról a költséghalmazról 

beszélünk, csak a vizsgálat céljának megfelelően a különböző csoportképző ismérvek szerint 

csoportosítjuk a költségtételeket (mint elemi költségeket). 

 

A növénytermesztési ágazatban a termelési folyamatok végrehajtása során egyrészt azok 

időbeliségét (az optimális időtől való eltérést), minőségét és a végrehajtás költségeit 

elemezhetjük (Sztanó, 2001b). A technológiai folyamatok szerint a költségeket és ezen 

keresztül a tevékenységet a következő munkaműveletek szerint is vizsgálhatjuk: 
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 talajelőkészítés; 

 tápanyag-utánpótlás; 

 vetés; 

 növényápolás; 

 növényvédelem; 

 öntözés; 

 betakarítás; 

 post-harvest tevékenység; 

 értékesítés. 

 

A munkaműveletenkénti tevékenység vizsgálata arra is lehetőséget biztosít, hogy a termelési 

folyamatot operatív módon, folyamatosan megfigyeljük, s ezáltal a lehetőségeket is 

figyelembe véve, ha szükséges, a termelési folyamatba beavatkozzunk. Ez azért is lényeges, 

mert a költségelemzés általában már csak a következő termelési ciklus, következő év 

termeléséhez nyújt információkat. A munkaműveleti költségelemzés ezzel szemben a 

termelési folyamatok optimális irányban történő végrehajtását is segítheti (Sztanó, 2001b). 

 

Alapvető követelmény, hogy a mezőgazdasági vállalkozások a termelési folyamatokat 

operatív módon is elemezzék, s ezáltal az elemzés a vezető számára fontos információkat 

szolgáltat. A jól kialakított költséggazdálkodás, költségstruktúra tehát nemcsak utólagosan, az 

utókalkuláció keretében szolgáltat lényeges információkat a költségekről, hanem 

folyamatosan tájékoztatást ad a költségek alakulásáról (Sztanó, 2001b). 

7.4.1.6. Jövedelem, jövedelmezőség, hatékonyság elemzése 

Az üzemgazdasági kalkulációk fontos része az egyes ágazatok és üzemágak 

jövedelemszámítása, mint a gazdasági elemzés és döntéselőkészítés egyik alapja. Ennek 

vizsgálandó területei a következők: 

 

 Vetítési alapok: 

o terület (ha); 

o lekötött tőke (E Ft); 

o termelési költség (E Ft); 

o élő emberi munka (fő, óra); 

o személyi jellegű költség (E Ft). 

 Jövedelem tömegének és struktúrájának elemzése: 

o növénytermesztés összesen; 

o ágazatonként összehasonlító elemzés; 

o talajtípusonként, táblánként összehasonlító elemzés; 

o jövedelem forrása, az állami támogatások szerepe. 

 Ágazatok jövedelem hozzájárulásának elemzése: 

o növénytermesztés összes jövedelméből nagysága, aránya; 

o a megfelelő vetítési alap kiválasztása és jövedelem tömegének és 

struktúrájának elemzése szerint való vizsgálata. 

 Jövedelmezőség elemzése: 

o a megfelelő vetítési alap kiválasztása és jövedelem tömegének és 

struktúrájának elemzése szerint való vizsgálata. 

 Pótlólagos ráfordítások hatékonyságának elemzése. 

 Jövedelemfelhasználás elemzése. 



217 

 

A jövedelem abszolút érelemben történő kifejezésén (ezer Ft) túl, a főágazati összes 

jövedelem szerkezetén belül vizsgálható az ágazatonkénti, művelési ágankénti szerkezet. A 

fajlagos jövedelem mutató meghatározására a növénytermesztési tevékenységeknél 

használatos paraméter a területi jövedelmezőség (területarányos jövedelem (ezer Ft/ha)), 

amely a földterület egységére – általában egy hektárra – jutó jövedelmet mutatja. A földterület 

nagyságának vetítési alapként való használatakor a talaj minősége figyelmen kívül marad. 

Ugyanakkor a lekötött terület pénzértékben történő szerepeltetésével szintén végezhető 

összehasonlítás. A fajlagos jövedelem ezen túl meghatározható egységnyi termékre vetítve 

(termékegység jövedelme (Ft/t)), illetve egységnyi munkaerő felhasználásra 

(munkatermelékenység (ezer Ft/óra; ezer Ft/fő)) is. 

 

Az adott ágazat tényleges jövedelemtermelő képességének vizsgálatához és az egyes ágazatok 

összehasonlításához (vagy akár más összehasonlítási alappal való szembeállításhoz) ne 

felejtsük el, hogy csak a közvetlen termelési költségeket figyelembe véve meghatározott 

jövedelemkategóriával (fedezeti összeg) kalkuláljunk. 

 

Számítható jövedelmezőségi mutatók: tőkearányos (eszközarányos, befektetett eszköz 

arányos, forgóeszköz arányos) jövedelmezőség, költségarányos jövedelmezőség, 

árbevételarányos jövedelmezőség, termelési érték arányos jövedelmezőség (jövedelemszint). 

Ezek meghatározhatóak ágazatokra, művelési ágakra és a főágazat egészére is. 

 

100
keszközérté Összes

jövedelem Nettó
(%) őségjövedelmez yosEszközarán  

 

100
költség Termelési

jövedelem Nettó
(%) őségjövedelmez nyosKöltségará  

 

100
érték Termelési

jövedelem Nettó
(%)zint Jövedelems  

 

A növénytermesztési tevékenység hatékonyságának kifejezésére további termelékenységi, 

hatékonysági és igényességi mutatók használhatók ágazatonként, művelési áganként és 

főágazatra: 

 

Területi termelékenység: egységnyi területen előállított termelési érték, illetve jövedelem. 

 

ületeágazat teradott  Az

érték Termelési
Ft/ha) (E nység termelékeTerületi  ; 

ületeágazat teradott  Az

jövedelem Nettó
 

 

Munkatermelékenység: egységnyi munkaerővel előállított termelési érték, illetve jövedelem, 

ahol a munkaerőfelhasználás kifejezhető létszámban (fő) és munkaidőben (óra) is. 

 

létszám dolgozói Összes

érték Termelési
Ft/fő) (E lékenységMunkaterme  ; 

létszám dolgozói Összes

jövedelem Nettó
 

 

Eszközhatékonyság: ezer forint eszközértékkel előállított termelési érték. 
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keszközérté Össze

érték Termelési
Ft) Ft/E (E konyságEszközhaté   

 

Költséghatékonyság: 100 forint termelési költséggel előállított termelési érték. 

 

100
költség Termelési

érték Termelési
(%) ékonyságKöltséghat  

 

Költségszint: 100 forint termelési érték előállításához szükséges termelési költség. 

 

100
érték Termelési

költség Termelési
(%)nt Költségszi  

 

Területigény: egységnyi termék előállításához szükséges földterület méretét mutatja. 

 

Hozam

ületeágazat teradott  Az
(ha/t)ny Területigé   

 

Munkaerőigény: egységnyi termék előállításához szükséges munkaerőfelhasználás, ahol a 

munkaerőfelhasználás kifejezhető létszámban (fő) és munkaidőben (óra) is. 

 

Hozam

Munkaidő
(óra/t)ény Munkaerőig   

 

Eszközigény: egységnyi termék előállításához szükséges befektetett eszközérték, forgóeszköz 

érték, vagy összes eszköz érték. 
 

Hozam

keszközérté Összes
Ft/t) (Ey Eszközigén   

 

A fenti igényességi mutatók meghatározhatók nemcsak egységnyi termékre, de adott összegű 

termelési értékre (általában ezer Ft termelési értékre), illetve jövedelemre vetítve is. 

7.4.2. Az állattenyésztési ágazatok elemzésének specialitásai 

Az elemzés tartalma és területe közel azonos a komplex vállalati elemzéssel, annak 

felépítésével. Minél inkább haladunk a részletek felé, annál hangsúlyosabb a ráfordítás és 

hozamviszonyok összefüggéseinek feltárása, az elemzés munkaműveleti csoportosítása, a 

funkcionális és munkaszervezési részletek feltárása, értékelése. Az elemzési célhoz igazodik a 

számszerűsítendő mutatók köre is. A hatékonyság mutatórendszerét összefoglaló táblázat 

egyes ökonómiai kategóriái (föld, termelési eszközök, ráfordítás stb.) megbonthatók, 

részletezhetők (pl. a földterület művelési áganként, a termelési eszközök a befektetett és 

forgóeszközök különböző csoportjaira, a ráfordítások a különböző naturális ráfordítás 

tételekre stb.). Így számos új, tevékenység specifikus mutató képzésére van lehetőség 

(takarmánytermő terület/számosállat, abrakfelhasználás/1 kg brojler tömeggyarapodás stb.) 

(Nemessályi és Posta, 2004). 
 

Az ágazati elemzés célkitűzései az elemzés általános céljain túl: (1) az ágazat gazdasági 

helyzetének felmérése; (2) a gazdálkodás tartalékainak feltárása és (3) a gazdálkodással 

összefüggő döntések megalapozása. 
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Az állattenyésztési ágazatok elemzésének felépítése Nemessályi és Posta (2004), illetve Pfau 

– Nemessályi – Szűcs (2006) nyomán az alábbiak szerint alakul: 

 az állattenyésztés erőforrásainak elemzése; 

 az állattenyésztés termelési szerkezete, az állatállomány létszámának és összetétele 

változásának elemzése; 

 az állatállomány produktivitása, hozamok és termelési érték elemzése; 

 ráfordítások és termelési költségek elemzése; 

 jövedelem, jövedelmezőség, hatékonyság elemzése. 
 

Az elemzés történhet az ágazat egy-egy részterületének elemzéseként, mint például 

takarmánygazdálkodás, korcsoportok, hasznosítási irányok, költségek elemzése stb., az ágazat 

komplex, azaz minden területre kiterjedő elemzése és az állattenyésztés, mint főágazat átfogó 

elemzése. Ebben az esetben a vállalati szintű elemzésről van szó, és az állattenyésztés, 

szerepét, súlyát stb. mutatjuk ki a vállalat gazdálkodásába ágyazottan. 

7.4.2.1. Az állattenyésztés erőforrásainak elemzése 

Az állattenyésztési ágazatok erőforrásainak vizsgálata kapcsán részletesen elemezni 

szükséges a föld mennyiségét, értékét, művelési ágak szerinti megoszlását, a rendelkezésre 

álló tőke – ezen belül külön-külön a befektetett eszközök és a forgóeszközök – értékét, 

struktúráját és minőségét, valamint a rendelkezésre álló munkaerő nagyságát, minőségét, a 

foglalkoztatás struktúráját stb.: 
 

 Földterület (élettér + takarmánytermő terület): 

o területellátottság (méret); 

o területigény (minőség). 

 Termelési eszközök: 

o befektetett eszközök; 

o forgóeszközök; 

o saját tőke; 

o eszközigény, eszközellátottság. 

 Munkaerő: 

o munkaerőellátottság; 

o munkaerő igény; 

o szakképzettség; 

o bérezés színvonala. 
 

Az állattenyésztési tevékenység erőforrásainak értékelésekor először számba vesszük abszolút 

értelemben, hektárban kifejezve a földterületet művelési áganként, ebből számítható 

megoszlási viszonyszámokkal (%) annak szerkezete. A munkaerő értékeléséhez számba 

vesszük a rendelkezésre álló humánerőforrás mennyiségét (fő) a különböző csoportképző 

ismérvek szerint, például szakképzett és szakképzetlen. Így arányaiban (%) is vizsgálható a 

munkaerő szerkezete. Az egyes ágazatok rendelkezésére álló eszközök értékeléséhez 

vizsgálni szükséges a befektetett eszközök bruttó és nettó értékét, illetve a forgóeszközök 

értékét pénzértékben (ezer Ft) kifejezve. 
 

Hatékonysági mutatók segítségével vizsgálható az erőforrásokkal való ellátottság. Ennek 

elemzésére használjuk a területellátottsági, a munkaerőellátottsági és az eszközellátottsági 

mutatókat. A területellátottság vizsgálatakor a művelési ágakon belül különösen a 

szántóterületet és a gyepterületet, illetve a kizárólag takarmány termőterületet viszonyíthatjuk 

az anyaállat (tehén, koca, anyajuh, tyúk stb.), az összes állat létszámához, illetve az 
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állatállomány számosállatban kifejezett mennyiségéhez. A mutatók kifejezik az egy állatra 

jutó földterület nagyságát. 
 

ámÁllatlétsz

tFöldterüle
 átottságTerületell   

 

Az eszközellátottsági mutatók meghatározása során általában a viszonyítási alap ismételten az 

állatlétszám, amely lehet az anyaállat (tehén, koca, anyajuh, tyúk stb.) létszáma, az összes 

állat létszáma, illetve az állatállomány számosállatban kifejezett mennyisége. Az 

eszközellátottságot vizsgálhatjuk a befektetett eszközök bruttó és nettó értékére, a 

forgóeszközértékre, illetve az összes eszköz bruttó és nettó értékére is. A képzett mutatók az 

egy állatra jutó eszközértéket adják eredményül (E Ft/ha).  
 

ámÁllatlétsz

kEszközérté
 tottságEszközellá   

 

A munkaerőellátottság vizsgálatához a munkaerő egyes csoportjainak (szakképzett, 

szakképzetlen és az összes dolgozói létszám) létszámát viszonyíthatjuk az állatlétszámhoz, 

amely lehet az anyaállat (tehén, koca, anyajuh, tyúk stb.) létszáma, az összes állat létszáma, 

illetve az állatállomány számosállatban kifejezett mennyisége. A képezhető mutatók kifejezik 

az egy állatra jutó munkaerő létszámát (fő/ha). 
 

ámÁllatlétsz

létszám Munkaerő
 látottságMunkaerőel   

 

Az egyes erőforrások értékeléséhez kapcsolódó igényességi mutatók kalkulálására és 

értékelésére – a növénytermesztési ágazatok elemzéséhez hasonlóan – az egyes 

eredménykategóriák (hozam, termelési érték és jövedelem) számszerűsítését és értékelését 

követően kerül sor a tevékenység hatékonyságának értékelésekor. 

7.4.2.2. Az állattenyésztés termelési szerkezete, az állatállomány létszámának és 

összetétele változásának elemzése 

Az elemzési feladat kapcsán vizsgálandó a termékszerkezet, a korcsoportok és hasznosítási 

irányok szerkezete, illetve az állattenyésztési ágazatok szerkezete. A használt 

mértékegységek: db, számosállat, állategység, százalék. 
 

Az állatállomány az állattenyésztési ágazatok termelésének az alapja. Az állatok, mint 

biológiai termelő kapacitások teszik lehetővé az összes többi termelési tényező megfelelő 

hasznosítását (Sztanó, 2001b). Az állatlétszám vizsgálata azért is fontos, mert közvetlen 

hatása van a takarmányszükséglet és felhasználás alakulására, a férőhelyszükséglet és 

kihasználás változására, a szaporulati tervek és ezen keresztül az értékesítési tervek 

teljesítésére stb.. 
 

Az állatlétszám nagyságának meghatározását követően vizsgálható az állatállomány 

összetétele is. Az összetétel az állatfajonkénti állatok számát és arányát mutatja. Elemzés 

érdekében célszerű az állatok számát valamilyen közös nevezőre hozni, átszámítani. Erre 

használható mutató a számosállat és az állategység. A számosállat az állatállomány nagyságát 

összefoglalóan kifejező egyenértékszám. A különféle állatfajok eltérő korú és ivarú állatainak 

összeadására szolgál. A számosállat 500 kg élősúlyú állatot vagy állatcsoportot jelent, 

tapasztalati átszámítási kulcsszám és átlagos összetételű állomány esetén (7.4. táblázat). 
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7.4. táblázat: A számosállat kategória átszámítási kulcsszámai 

Állatfaj Számosállat (SZÁ) 

1 db szarvasmarha 0,800 

1 db sertés 0,114 

1 db juh 0,0714 

1 db ló 0,800 

1 db tyúk 0,004 

1 db liba 0,007 

1 db kacsa 0,004 

1 db pulyka 0,013 

1 db egyéb baromfi (liba, kacsa, pulyka, gyöngyös) 0,008 
 

Forrás: Gönczi et al., 1967 

 

Az állategység az Európai Unióban kötelezően alkalmazandó, elsősorban mezőgazdasági 

pályázatok, kérelmek, adatszolgáltatások kapcsán használjuk (7.5. táblázat). 

 

7.5. táblázat: Az állategység kategória átszámítási kulcsszámai 

Megnevezés Állategység (ÁE) 

Kérődzők, lófélék 

Két évnél idősebb bika, tehén és más szarvasmarhafélék, hat 

hónapnál idősebb lófélék 
1,0 

Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól két éves korig 0,6 

Hat hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék 0,4 

Juh 0,15 

Kecske 0,15 

Sertésfélék 

Tenyészkoca >50 kg 0,5 

Egyéb sertés 0,3 

Baromfifélék 

Tojótyúk 0,014 

Egyéb baromfi 0,003 
 

Forrás: 50/2008. (IV. 24.) FVM 

 

Az előzőekben bemutatott mutatókra való átszámítása az egyes állatfajoknak és 

korcsoportoknak lehetőséget ad az állatállomány nagyságának, szerkezetének, illetve a 

változások elemzésére, de ez képezi alapját az állatsűrűségi mutatók számításának is, amiből 

következtetni lehet a terület állateltartóképességére. Tehát az állatállomány és a földterület 

egymáshoz való viszonya az állatsűrűség mutatószámmal fejezhető ki. 

 

(ha)Terület 

kifejezvetban számosállaány Állatállom
mutató égiÁllatsűrűs   

 

Az adott terület állateltartóképesség a 100 ha takarmánytermő területen eltartható állatok 

számával, vagy az egy állat eltartásához szükséges takarmánytermő terület nagyságával 

fejezhető ki. Ennek vizsgálatára elsősorban a tömegtakarmány-igényes ágazatoknál 

(szarvasmarha, juh) van kiemelt jelentősége. 
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7.4.2.3. Az állatállomány produktivitása, hozamok és termelési érték elemzése 

Az állatállomány produktivitását jellemző mutatószámok igazodnak az adott állatfaj és 

hasznosítási irányhoz. Az elemzés történhet szaporulati és termeléssel összefüggő 

mutatószámok alapján, melyek összefoglalóan a 7.10. ábrán tekinthetők meg. 

 

Produktivitást kifejező mutatószámok

Szaporulati 

mutatószámok

Termeléssel 

összefüggő

mutatószámok

Termékenységi 

mutatók

Szaporulatjelző

mutatószámok

Elhullást kifejező

mutatószámok

Tömeggyarapodást 

kifejező mutatók

Fajlagos 

hozammutatók

 

7.10. ábra: Állattenyésztési ágazatok produktivitását kifejező mutatók 

Forrás: Sztanó, 2001b 

 

A szaporulati mutatókon belül a termékenyítési mutatók közül példaként az alábbiakat 

emeljük ki: 

 

100
számaállatokalkalmasreFedeztetés

számaállatokFedeztett
(%)arány  iFedeztetés  

 

100
számaállatok tFedeztetet

számaállatokltTermékenyü
(%)arány  lésiTermékenyü  

 

100
számaállatoktFedeztetet

számaállatokLellett
(%) ségeeredményes Fedeztetés  

Szaporulatjelző mutatószámok lehetnek a következők: 

 

számaanyákfialt Leellett,

szaporulatÉlő
átlag Fialási   

 

számaállatokalkalmasfialásra Ellésre,

számaFialások
)(kocaforgóarány  fialási Ellési,   

 

számaállatokalkalmasfialásra Ellésre,

latÉlőszaporu
arány iSzaporulat   

vagy 

Szaporulati arány = Ellési, fialási arány × Fialási átlag 
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Két ellés között eltelt idő napokban stb. 

 

A szaporulatot negatívan érintő elhullást vagy kiesést kifejező mutatószámokra az alábbi 

példákat adjuk: 

 

100
latÉlőszaporu

számaállatok  szopósElhullott 
százalék Elhullási  

 

100
létszám átlagos Évi

számaállatok felnőtt agy növendék vElhullott 
százalék Elhullási  

 

100
latElőszaporu

számaállatok  Választott
százalék iFelnevelés  

 

100
számasok  tett tojáGépbe

számacsibék Kikelt 
százalék Kelési  

 

Az elemzés történhet a termeléssel összefüggő mutatószámok alapján is. Ide tartoznak a 

fajlagos hozammutatók és a tömeggyarapodást kifejező mutatók. E mutatók képezhetők 

állatfajonként, illetve hasznosítási irányként is, például istállóátlag, fejési átlag, nyírási átlag, 

egy tojóra jutó átlagos tojáshozam, súlygyarapodás stb. 

 

napjai zásitakarmányot tehenek Istállózot

mennyisége elt tejalatt termidőszak  Az
átlag Istálló   

 

napjai nyozásiek takarmáFejt tehen

mennyisége elt tejalatt termidőszak  Az
átlag Fejési   

 

számajuhok Nyírt 

mennyiségegyapjú  zsírosnyírt A 
átlag Nyírási   

 

állománya átlagosTojók 

mennyiségek elt tojásoalatt term évEgy 
m tojáshozaátlagos évi jutó Egy tojóra   

 

idő Hízlalási

 tömegkezdeti-Végtömeg
odásömeggyarapAbszolut t   

 

100
 tömegKezdeti

 tömegkezdeti-Végtömeg
(%) apodás tömeggyarRelatív  

 

A hozamok elemzését követően az értékesítési árak (átlagárak, piaci árak stb.) vizsgálata 

következik, amelyhez hosszabb idősorokat érdemes használni. Az értékesítési árak 

természetesen termékenként külön-külön vizsgálandók. Érdemes összevetni az országos, a 

regionális és a vállalkozás értékesítési árait, amelyek mértékét és alakulását számos tényező 

befolyásolja. 
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A hozamérték, termelési érték és árbevétel elemezhető termékenként, ágazatonként és 

összesíthető főágazat szinten is. Mivel ezekkel a mutatókkal már pénzértékben (ezer Ft) 

fejezzük ki a hozamokat, ezért a különböző termékek hozamértékének és a termelési 

értékének belső szerkezete is vizsgálható az egyes ágazatokra lebontva. Így lehetőség nyílik 

az egyes állattenyésztési ágazatok összehasonlítása, főágazati összes termelési értékből való 

részesedése alapján. A pénzértékben kifejezett mutatókat fajlagosan, egységnyi 

termelőkapacitásra (például egy tehén, egy istálló, egységnyi férőhely) is vetíthetjük, amely 

az egységnyi termelőkapacitással előállított hozamok pénzben kifejezett értékét mutatja meg. 

 

Az egyes állattenyésztési ágazatokat jellemző legfontosabb produktivitást kifejező mutatókat 

az alábbiakban gyűjtöttük össze a teljesség igénye nélkül, mértékegységekkel ellátva. 

 

 Szarvasmarha 

o Tejtermelés    l/tehén 

o Borjú szaporulat   db/tehén 

o Hízómarha (tömeggyarapodás) kg/db/nap 

o Hízómarha (értékesítés)  kg/tehén 

o Trágya     kg/tehén 

o Tehén selejtezés   % 

o Borjú elhullás    % 

 

 Sertés 

o Malac szaporulat   db/koca/év 

o Hízósertés (tömeggyarapodás) kg/db/nap 

o Hízósertés (értékesítés)  kg/koca 

o Trágya     kg/koca 

o Kocaforgó    fialás/év/db 

o Koca selejtezés   % 

o Malac elhullás   % 

 

 Juh 

o Bárány szaporulat   db/anyajuh/év 

o Hízóbárány (tömeggyarapodás) kg/db/nap 

o Hízóbárány (értékesítés)  kg/anyajuh 

o Tejtermelés    l/anyajuh 

o Gyapjú    kg/anyajuh 

o Trágya     kg/anyajuh 

o Anyajuh selejtezés   % 

o Bárány elhullás   % 

 

 Baromfi 

o Tojástermelés    db/tojó 

o Termelési arány   % 

o Vágócsirke (tömeggyarapodás) g/db/nap 

o Vágócsirke (értékesítés)  kg/db 

o Vágócsirke (értékesítés)  kg/m
2
 

o Elhullás    % 
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7.4.2.4. Ráfordítások és termelési költségek elemzése 

A ráfordítások és termelési költségek elemzésének felépítése a hozamok elemzése szerint 

történik: 
 

 Költségekre ható tényezők elemzése, 

 Ráfordítások, költségek nagyságának elemzése: 

o a tevékenység összes költségének elemzése, 

o ágazatonkénti összehasonlító elemzés, 

o költségnemenkénti összehasonlító elemzés, 

 Költségek változásának elemzése: 

o közvetlen költségek elemzése, 

o állandó, változó költségek elemzése, 

o árváltozások hatásának elemzése, 

o egyes költségtényezők súlyának, változásának elemzése, 

o fajlagos költség, önköltség elemzése, 

 A költségcsökkentés lehetőségének elemzése, 

 Pótlólagos/marginális költség-hozam összefüggés elemzése, 

 A hozamok és ráfordítások kapcsolata. 
 

A ráfordításellátottság – amely a tevékenység intenzitását fejezi ki – az adott ráfordítás és az 

állatállomány hányadosaként számítható, amely az egy állatra felhasznált ráfordítás 

mennyiségét mutatja meg. Általában vizsgált ráfordítás elemek takarmánygazdálkodás esetén: 

abraktakarmány (kg), tömegtakarmány (kg); további ráfordítás elemek lehetnek például 

munkaidő (óra). Az állatállomány, amire vetítjük a ráfordításokat, lehet anyaállat (tehén, 

koca, anyajuh, tyúk stb.) létszám, összes állat létszám, illetve számosállat. A 

ráfordításellátottsági mutatók kalkulálhatók istálló, telepi és ágazati (pl.: sertés, szarvasmarha 

stb.) szinten, valamint összegezhetők főágazati (állattenyésztés) szinten is. 
 

A ráfordításigény az egységnyi termék előállításához szükséges ráfordítás mennyiségét 

mutatja meg. A ráfordítás elemek az előzőeknek megfelelően lehetnek abraktakarmány, 

tömegtakarmány, munkaidő. Az eredmény pedig az egyes ágazatoknak megfelelő állati 

termék (tej (l), hús (kg), gyapjú (kg), tojás (db) stb.) ágazatonként külön-külön. A mutató 

kifejezhető főágazati szinten is, a termékeket közös nevező szerint összesítve. 
 

A termelési költségeket költségnemek szerint csoportosítva majd összesítve határozhatjuk 

meg ágazatonként és főágazatra összesítve. A költségszerkezet arányszámok segítségével 

kifejezhető a költségnemekre és az egyes ágazatokra vonatkozóan. A költségnemeken belül 

további bontási lehetőség adódik, főleg az anyagköltségek esetében fontos a költségtételek 

részletezése. A vizsgálatnak megfelelően a gyakorlatban a következő bontásokat használjuk: 
 

Anyagjellegű költségek: 

 összes takarmány: 

o abraktakarmányok és takarmánykiegészítők: 

 saját; 

 vásárolt; 

o tömegtakarmányok és takarmánykiegészítők: 

 saját; 

 vásárolt; 

 vásárolt állatok; 

 sperma; 



226 

 

 állatgyógyszer; 

 energia (segédüzemen kívüli); 

 egyéb anyagok (pl.: alomanyag). 
 

Fajlagos termelési költségek képezhetők egy állatra (anyaállat, összes állat, számosállat) és 

egységnyi termékre vonatkozóan. Előbbi az egy állatra jutó termelési költséget mutatja meg, 

míg utóbbi nem más, mint a termék önköltsége. Az önköltség és az értékesítési ár megadja az 

egységnyi termékre jutó jövedelem nagyságát. 
 

A 7.10. ábra példaként mutatja be a tejtermelés alapján a hozam, a termelési érték és a termeli 

költség alakulását és azok kapcsolatát. Az ábra alapján vizsgálható a realizálható jövedelem 

mértéke is, amely a hozamszint függvényében változik a termelési érték és a termelési költség 

alakulásán keresztül. 
 

A növénytermesztési ágazatok költségeinek elemzésénél ismertetett elő- és utókalkulációs 

sémák az állattenyésztési ágazatok esetében is alkalmazhatók. Ugyanakkor állattenyésztés 

esetében nem szoktunk munkaműveletek szerinti költségcsoportosítást végezni. A 

kalkulációknak specialitása az állományváltozási terv alapján történő gondolkodás. 
 

Az állattenyésztési ágazatok költségei között számoljuk el az állatok tartásával, 

takarmányozásával, gondozásával, hízlalásával, tenyésztésével, elletésével stb. kapcsolatos 

költségeket, beleértve az állati termékek gyűjtésével, mozgatásával, válogatásával, 

osztályozásával, csomagolásával összefüggő költségeket is. Az előzőeken túl az állatok belső 

szállításával, mérlegelésével, termékenyítésével, a beteg egyedek gondozásával, az állatok 

értékesítésével kapcsolatos költségeket szintén közvetlen költségként kell figyelembe venni. 

Az állattenyésztés költségeként kell elszámolni a tenyészállatok értékcsökkenési leírását is, 

amelynek meghatározása során számolni kell a maradványértékkel is (Sztanó, 2001b). 

 
7.10. ábra: Hozam, termelési érték és termelési költség alakulása a tejtermelésben 

Forrás: Kerek et al., 2007 
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Az állattenyésztési ágazatokban az anyagköltségek között jelentős lehet a saját termelésű 

anyag (takarmány) felhasználása. Emiatt célszerű a vásárolt és a saját termelésű takarmány 

felhasználását külön kimutatni és elemezni. Ennek különösen az eredményszámítás során van 

jelentősége, hiszen nem mindegy, hogy milyen értékben vesszük figyelembe az 

állattenyésztési ágazatban felhasznált saját előállítású takarmányt. Általában önköltségen 

vesszük figyelembe, aminek az az eredménye, hogy a növénytermesztés eredményét az 

állattenyésztésen keresztül mutatjuk ki és realizáljuk. Ugyanakkor, ha az egyes ágazatok 

tényleges jövedelemtermelő képességét kívánjuk kimutatni és vizsgálni, célszerű piaci áron 

figyelembe venni és elszámolni a saját termelésű takarmányt. 
 

Az állattenyésztési ágazatok költségei alapvetően a kalkulációk alapján vizsgálhatók. Az 

összes termelési költséget, illetve annak összetevőit a tervhez, a bázishoz viszonyíthatjuk és 

ezáltal a költségváltozás dinamikáját mérhetjük. Vizsgálhatjuk a költségek összetételét is 

megoszlási viszonyszámok segítségével. A költségek abszolút összegének, megoszlásának, 

szerkezetének változásait és annak okait kiemelten kell vizsgáljuk. Ehhez szükség van arra, 

hogy a költségek megfelelő részletezettséggel álljanak rendelkezésünkre. A költségek 

változása alapvetően két okra vezethető vissza: a felhasznált ráfordítások mennyisége, illetve 

azok árának változása. A termelési költségek összege mellett az előállított termékek 

önköltségét is részletesen vizsgálni szükséges. Az állattenyésztési ágazatoknál figyelembe 

kell vegyük, hogy egyes állattenyésztési ágazatokban ikertermékek jönnek létre, ami 

befolyásolja az alkalmazott önköltségszámítás módszerét (egyenértékszámos- vagy 

arányszámos osztókalkuláció) (Sztanó, 2001b). 
 

Az állattenyésztési ágazatok esetében a tartási idő nagy eltéréseket mutat (hízómarhatartás 

vagy csirkehízlalás), így az adott ágazatot jellemző mutatók kiszámítása, meghatározása 

nemcsak egy naptári évre, de egy termelési ciklusra is célszerű meghatározni, értékelni. Adott 

ágazaton belül az egyes ciklusok között is törvényszerűen kisebb-nagyobb különbségek 

mutatkoznak, amely szintén szükségszerűvé teszi az egyes rotációk külön-külön történő 

értékelését is. 
 

Az állattenyésztési ágazatokban a termelési költség jelentős része (55-75%) a 

takarmányköltségből származik, így kétségtelen, hogy annak részletes vizsgálata szükséges. A 

takarmánygazdálkodás a gazdasági állatok táplálóanyag szükségletével, takarmányával, 

valamint ezek termelésével, tartósításával, tárolásával, illetve takarmányozásra történő 

előkészítésével foglalkozik. A takarmánymérleg mutatja, hogy a vállalkozás 

állatállományának takarmányszükséglete hogyan viszonyul a takarmánykészlethez, mint 

fedezethez. A szükségletnek és a fedezetnek a mérlegegyezőség elve alapján egyensúlyban 

kell lennie (Sztanó, 2001b). 
 

A gyakorlatban az egyik leggyakrabban számított mutató a fajlagos takarmányfelhasználás, 

amely azt fejezi ki, hogy egységnyi (egy kg hús, egy liter tej, egy db tojás stb.) állati termék 

előállításához mennyi takarmány kerül felhasználásra. E mutató, mint naturális hatékonysági 

mutató (ráfordítás igényességi mutató) az állattenyésztés egyik legfontosabb mutatója. E 

mellett a takarmánygazdálkodás színvonala leginkább azzal minősíthető, ha meghatározzuk 

az egységnyi állati termék előállítására jutó takarmányköltséget (fajlagos takarmányköltség), 

amely a fajlagos takarmányfelhasználás ökonómiai hatékonysági mutatója. 
 

Az egyes időszakok adatainak összevetése kapcsán nagyon lényeges, hogy a 

takarmányköltségeket milyen áron vesszük figyelembe. A változatlan áron történő vizsgálat
13

 

                                                 
13

 A tananyag keretében e módszerek részletes bemutatására nem kerül sor. Ezeket az ismereteket lásd a 

„Gazdasági elemzés” c. elméleti és gyakorlati jegyzetben (Baranyai et al., 2012a,b). 
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lehetőséget az a volumenváltozás vizsgálatára. Az elemzés során arra is figyelemmel kell 

lenni, hogy a mezőgazdasági vállalkozásoknál jelentős a saját termelésű 

takarmányfelhasználás. E takarmányokat a felhasználó ágazatoknál általában azok előállítási 

költségén vesszük figyelembe. Ez azt is jelenti, hogy az állattenyésztési ágazatok költsége a 

növénytermesztésben előállított takarmányok közvetlen önköltségétől is függ. Az egyes 

ágazatok tényleges jövedelemtermelő képességének vizsgálatakor lényeges, hogy ezeket a 

hatásokat piaci áron vegyük figyelembe (Sztanó, 2001b). 

7.4.2.5. Jövedelem, jövedelmezőség, hatékonyság elemzése 

Az állattenyésztésben az egy anyaállatra (pl.: tehén, koca), vagy termelő állatra (pl.: 

hízómarha, hízósertés) eső jövedelem a fajlagos jövedelem szokásosan számított mutatója. A 

nagyobb telepeken az egy férőhelyre vagy egy m
2
-re megállapított fajlagos jövedelem a 

termelőkapacitás hasznosításának kifejezésére szolgál. E tevékenységnél a jövedelem összege 

az állomány által igénybe vett szántóföldi takarmánytermő területre is vetíthető. E 

sajátosságon túl az állattenyésztési ágazat jövedelemtermelő képességének, 

jövedelmezőségének és hatékonyságának vizsgálatára a növénytermesztési ágazatoknál 

(7.4.1.6. alfejezet) ismertetett mutatók használhatók. 

7.5. Funkcionális tevékenységek elemzése 

A mezőgazdasági üzemek funkcionális tevékenységeinek nevezzük azokat a tevékenységeket, 

amelyek több ágazatot is kiszolgálnak, esetenként költségeik egy része vagy teljes köre 

áttételezetten kerül különböző ágazatokra. 
 

A növénytermesztés legfontosabb funkcionális tevékenységei a következők: 

 Talajerőgazdálkodás, 

 Növényvédelem, 

 Fenntartó üzemek, 

 Segédüzemági szolgáltatások 

o Traktorüzem, 

o Kombájnüzem, 

o Tehergépkocsi-üzem, 

o Öntözőüzem, 

o szárítóüzem. 
 

Az állattenyésztés fontosabb funkcionális tevékenységei: 

 Takarmánygazdálkodás, 

 Fenntartó üzemek, 

 Segédüzemági szolgáltatások 

o Traktorüzem, 

o Tehergépkocsi-üzem. 
 

A funkcionális tevékenységek elemzése során a költségek vizsgálatára, azon belül is az 

üzemeltetési (működési) költségek elemzésére helyezzük a hangsúlyt. A funkcionális 

költségek vizsgálata azért is fontos, mert a jelenlegi termelési, technológiai feltételek mellett – 

elsősorban növénytermesztési ágazatokban – az úgynevezett gépköltségek (segédüzemági 

szolgáltatások) 30-38%-át teszik ki az összes közvetlen költségnek. Az állattenyésztési 

ágazatok között a takarmányköltségnek van meghatározó szerepe. Állatfajtól, hasznosítási 

iránytól, takarmányozási módtól stb. függően a takarmányköltség az összes közvetlen 

termelési költség 45-65%-a. 
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A tevékenységek általános költségei (főágazati általános költségek) azok a költségek, amelyek 

egy-egy ágazatra, tevékenységre közvetlenül nem számolhatók el (nem a termelési 

folyamatban merül fel), mert azok egy-egy főágazat irányításával, működésével 

kapcsolatosak. A gyakorlatnak megfelelően a főágazati általános költségeket felosztjuk az 

ágazatokra valamilyen vetíti alap szerint, így azok részét képezik az ágazatok közvetlen 

költségének. A főágazati általános költségek részaránya az összes közvetlen költségen belül, 

vállalkozásonként eltérő, általában 3-8% között változik. 

 

A gazdasági általános költségek azok a költségek, amelyek az egész vállalkozás működésével, 

irányításával kapcsolatban merülnek fel. A gazdasági általános költségeket csak 

üzemgazdasági elemzésekben osztják fel az ágazatokra, tevékenységekre. A gazdasági 

általános költségek részaránya vállalkozásonként, általában az összes költség 8-15%-át teszi 

ki. 

 

A funkcionális tevékenységek egy részét (talajerőgazdálkodás és takarmánygazdálkodás) 

röviden érintettük a kapcsolódó ágazati elemzésekben, ugyanakkor a tananyag – terjedelmi 

korlátok miatt – nem vállalkozik a funkcionális tevékenységek elemzésének részletesebb 

ismertetésére. A részletek elsajátításához ajánljuk Sabján és Sutus (2009) munkáját. 

Ellenőrző kérdések: 

 Fogalmazza meg röviden az elemzés lényegét, legfőbb céljait és feladatait! 

 Csoportosítsa az elemzési tevékenységet különböző ismérvek szerint, és röviden 

mutassa be azokat! 

 Milyen elemző módszereket ismer? Sorolja fel azokat! 

 Foglalja össze az üzemgazdasági kalkulációk szerepét az elemzés szemszögéből 

megközelítve! 

 Milyen összehasonlítási alapokat választhatunk a mezőgazdasági vállalkozások 

összevetése során? 

 Mit értünk naturális és ökonómiai hatékonyság alatt? 

 Mit értünk közvetlen és közvetett hatékonysági mutatók alatt? 

 Mit értünk átlagos, pótlólagos és marginális hatékonyság alatt? 

 Milyen adatbázisok állnak rendelkezésre az elemzés elvégzéséhez? 

 Milyen feladatokat foglal magában a mezőgazdasági vállalkozások gazdasági 

tevékenységének komplex elemzése? 

 Mi a jelentősége a természeti feltételek vizsgálatának? Melyek a legfontosabb 

területek a kérdés kapcsán? 

 Milyen sajátosságai vannak az egyes erőforrások vizsgálatának? 

 Mit értünk ellátottsági mutatókon? Mondjon példákat növénytermesztési és 

állattenyésztési ágazatokra! 

 Mit értünk termelékenységi mutatókon? Mondjon példákat növénytermesztési és 

állattenyésztési ágazatokra! 

 Mit értünk igényességi mutatókon? Mondjon példákat növénytermesztési és 

állattenyésztési ágazatokra! 

 Milyen mutatókkal fejezhetjük ki a mezőgazdasági vállalkozások méretét? 

 Milyen feladatokat foglal magában a növénytermesztési és kertészeti ágazatok 

elemzése? 

 Hogyan történik a növénytermesztés szerkezetének vizsgálata? Mit értünk 

földhasználat alatt? 
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 Mit értünk szántóegység alatt, és mire használjuk azt? 

 Hogyan állíthatók össze a növénytermesztési ágazatok költségkalkulációi? 

 Mely költségnemeknek és azon belül mely tételeknek van kiemelt jelentősége a 

növénytermesztési ás az állattenyésztési ágazatok esetében? 

 Milyen önköltség számítási módszereket ismer? 

 Mi a jelentősége a költségek munkaműveletek szerinti csoportosításának? 

 Mit értünk tápanyagmérleg alatt? 

 Milyen feladatokat foglal magában az állattenyésztési ágazatok elemzése? 

 Mit értünk számosállat és állategység alatt, és mire használjuk azokat? 

 Milyen mutatókkal jellemezhetők az állattenyésztési ágazatok hozamai? Mondjon 

példákat és értelmezze azokat! 

 Milyen sajátosságok jellemzik az állattenyésztési ágazatok költségkalkulációit? 

 Mit értünk takarmánymérleg alatt? 

 Az elemzés során hogyan érdemes kezelni a saját termelésű takarmányok 

felhasználását? 

 Mit értünk a mezőgazdasági üzemek funkcionális tevékenysége alatt? Melyek a 

legfontosabb funkcionális tevékenységek? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

 Hogyan tárná fel a mezőgazdasági vállalkozások működése során felmerülő 

problémákat? 

 Ismertesse a hatékonysági mutatók rendszerét, az egyes mutatók, mutatócsoportok 

szakmai tartalmát, illetve a közöttük lévő összefüggéseket! 

 Ismertesse az egyes jövedelemkategóriákat és azok szakmai tartamát, valamint ezek 

alapján meghozható döntések dimenzióit! 

 Milyen tényezők befolyásolják a mezőgazdasági vállalkozások jövedelemtermelő 

képességét? Hogyan tudná növelni azt? 

 Mi a különbség és az összefüggés a mezőgazdasági vállalkozások gazdasági 

tevékenységének komplex elemzése, valamint a főágazatok és ágazatok elemzése 

között? 

 Milyen tényezők határozzák meg a mezőgazdasági vállalkozások termelési szerkezetét 

és méretét? Koncentráljon az alapvető összefüggésekre! 

 Milyen szakmai mutatókkal tudná jellemezni a növénytermesztési és az 

állattenyésztési ágazatok termelési színvonalát és intenzitását? Mondjon példákat és 

értelmezze azokat! 

 Választott növénytermesztési ágazat példáján keresztül mutassa be az ágazat elemzési 

feladatait, legfőbb mutatóit, felhasználva a jegyzet korábbi fejezeteiben ismertetett 

országos adatokat is. 

 Választott állattenyésztési ágazat példáján keresztül mutassa be az ágazat elemzési 

feladatait, legfőbb mutatóit, felhasználva a jegyzet korábbi fejezeteiben ismertetett 

országos adatokat is. 
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