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1. Üzleti vállalkozás: vállalat 

 
A fejezet fő célja a vállalkozás működésének bemutatása, külső és belső 

környezetének elemzése és nemzetgazdasági szerepének meghatározása. A vállalkozás 

definiálására a szakirodalomban számtalan megközelítést találunk, amelyek 

megfogalmazásukban különböznek, de tartalmilag egységesnek mondhatók. Chikán Attila 

(2008) az üzleti vállalkozást olyan emberi tevékenységként írja le, melynek alapvető célja a 

fogyasztói igények kielégítése nyereség elérése mellett. Más megközelítés szerint „a 

vállalkozás saját, vagy idegen eszközökkel és munkaerővel, jövedelemszerzési céllal, hosszú 

távon végzett gazdasági tevékenység, de meghatározhatjuk a vállalat létrehozására és 

fenntartására irányuló tevékenységként is.” (Nábrádi és Nagy, 2005) Összességében tehát a 

vállalkozások alaptevékenysége a termelés és/vagy szolgáltatásnyújtás, amely során saját, 

vagy idegen eszközökkel és munkaerővel fogyasztói szükségletek kielégítésére alkalmas 

javakat állítanak elő. Chikán Attila (2008) meghatározása szerint egy szervezet akkor 

tekinthető üzleti vállalkozásnak, ha a következő, egymással kapcsolatban lévő feltételek 

mindegyike teljesül: 

 A szervezet alapvető céljainak meghatározásában önállónak tekinthető. Az önállóság 

azt jelenti, hogy módjában áll a körülményeket saját szempontjai szerint mérlegelni, és 

ennek megfelelően döntéseket hozni. 

 A vállalkozásnak saját üzleti tevékenysége révén kell biztosítania a túlélés feltételét, 

vagyis, hogy ráfordításai tartósan ne haladják meg bevételeit, azaz hosszú távon 

nyereségesen működjön.  

 A vállalkozás a tevékenysége során kockázatot vállal. A vállalkozást bizonytalan 

közeg veszi körül, ugyanis amikor befektet, még nem tudhatja, hogy milyen feltételek 

között folytatja működését és így kiteszi magát annak, hogy előzetes elvárásai nem 

teljesülnek, nem éri el a kívánt eredményt.  

 A szervezet valóságos piacon működik. Ha a vállalat input és output árai nem a piaci 

viszonyok függvényében határozódnak meg, hanem valamilyen más szervezet 

autokratikus döntése alapján, akkor a vállalat eredményessége és kockázata függeni 

fog ettől a szervezettől, így ebben az esetben nem beszélhetünk önállóságról és 

megsérülnek az előbbi kritériumok. 

Az üzleti vállalkozás szervezeti kerete a vállalat, amely olyan jogilag körülhatárolt 

struktúra, amelyben az alapvető cél eléréséhez szükséges tevékenységek végbemennek.  

 

1.1. A vállalati működés célja 

 

A vállalatok működésének alapvető célja a fogyasztói szükségletek kielégítése 

nyereség elérése mellett. A vállalkozásokat szervezetként azonosíthatjuk, amely két vagy 

több ember szándékosan összehangolt tevékenységét jelenti.(Klein, 2001) Ennek ellenére 

érdemes különbséget tenni a szervet céljai és a szervezetet alkotó egyének céljai között. Az 

egyén céljainak meghatározásához Abraham Maslow szükséglet piramisa szolgál alapul (1. 

ábra), mely abból a feltevésből indul ki, hogy az egyén szükségletei hierarchikus sorrendbe 

rendezhetők, úgymint alapvető élettani szükséglet, biztonság iránti szükséglet, szociális 

szükséglet, az elismerés iránti szükséglet és végül az önmegvalósítás. Az elmélet szerin az 

egyén akkor jut el az önmegvalósításig, ha az alacsonyabb rendű szükségleteket kielégítette.  

 



 
1. ábra: Maslow szükséglet piramisa 

Forrás: Maslow, 1943 

Az egyéni célok nem minden esetben egyeznek meg a szervezet céljaival, de tény, 

hogy nem függetlenek tőlük. Ugyanis az egyén azért csatlakozik a szervezethez, mert céljai 

megvalósításának gazdasági feltételei vannak, illetve a gazdasági természetű céljainak 

elérését a szervezet segíti elő. Williamson (1964) megjelölte azokat az egyéni célokat, 

amelyeket az emberek munkahelyükön keresztül szeretnének megvalósítani. Ide sorolható a 

jövedelem, a biztonság, a státusz, a hatalom, a presztízs, a társadalom szolgálata, a szakmai 

kiemelkedés és a hasznosság. A szervezeti célok és az egyén céljai nem függetlenek 

egymástól. Az egyén hozzájárul a szervezet céljainak eléréséhez és ez fordítva is igaz. Így az 

egyén és a szervezet céljai közötti összhang megteremtése elengedhetetlen a hatékony 

működéshez.  A szervezetnek ki kell alakítania a fölérendelt (szuperordinált) célt, amely azt a 

közös célt jelöli, amelyet a szervezet tagjai összefogással könnyebben tudnak elérni. (Chikán, 

2008) A szervezetnek az általános célokat konkrét célokra kell lebontania és ezekhez kell 

hozzárendelni a megvalósulásához szükséges tevékenységeket, kialakítva ezzel az ún. cél 

hierarchiát (2. ábra). 

 
 

2. ábra: A vállalati célok tartalmának terjedelmi hierarchiája 
Forrás: Chikán, 2008 

 

A vállalati célhierarchia csúcsán az alapvető cél áll, amely amint már láthattuk a 

fogyasztói igények (mint fizetőképes kereslet) kielégítését jelenti nyereség elérése mellett. Ez 

alatt a küldetés helyezkedik el, amely azt a képet mutatja be, amit a vállalkozás a jövőben be 

kíván tölteni. A küldetés nem más, mint a vállalat „létezésének értelme”.  Ezt a távlati, tartós 

célok kitűzése követi, amelyben meghatározzák azokat a tevékenységeket, stratégiákat, 

amellyel a küldetés megvalósíthatóvá válik. A közvetlen, irányítási célok az akció- vagy 

projectterveket foglalja magába. Az operatív, működési célok a hierarchia legalján 



találhatók, a munkaköri leírásokat és közvetlen utasításokat tartalmazza. A célok súlya alulról 

felfelé haladva nő.  

 

1.2. Vállalatelméletek 

 

A vállalatelméletek a tudományterületek egy új részét képzik, így sem definíciója, sem 

kategorizálása nem tekinthető egységesnek. A vállalatelméletek keresnek választ a 

szervezetek egy meghatározott típusának, a vállalatnak a létrejöttével, kiterjedésével és belső 

struktúrájával kapcsolatos kérdésekre. A vállalatok kialakításában a következő 

vállalatelméletek és iskolák hatása érvényesül: 

 a vállalat magatartási elmélete, 

 a megbízó – ügynök elmélet, 

 a tranzakciós költség elmélete 

 az erőforrás alapú vállalatelmélet 

 az érintettelmélet 

 

 
 

3. ábra: A vállalatgazdaságtanban felhasznált vállalatelméletek származtatása a 

mikroökonómiából 
Forrás: Chikán, 2008 

 

A vállalat magatartási elmélete szerint az emberek annak érdekében csatlakoznak a 

vállalathoz, hogy szükségleteiket magasabb szinten elégítsék ki, mintha nem csatlakoztak 

volna. A szervezethez való csatlakozáskor tudják, hogy szükséglet kielégítésük csak bizonyos 

határok között valósulhat meg, s így céljuk az, hogy bizonyos szint feletti mértékben 

sikerüljön szükségleteiket kielégíteni. Ezt a szintet aspirációs szintnek nevezzük. A 

szükségletkielégítés mértéke nem lehet tartósan az aspirációs szint alatt, mert különben az 

illető érintett kilépne a szervezetből.  A vállalat magatartási elméletében a vállalatnak, mint 

egésznek nincs célja, csak a benne résztvevőknek. Így a döntési alternatívák kiértékelésekor 



azt veszik figyelembe, hogy az érintettek aspirációs szintjei teljesülnek-e, ha igen, akkor az 

alternatíva elfogadható.  

Az elmélet szerint az emberek a korlátozott racionalitás alapján döntenek, mivel a 

vállalati döntéshozatal során előálló alternatívák túl bonyolultak, hogy egyszerre átláthatók és 

kezelhetők legyenek. A korlátozott racionalitás „a döntéshozónak az a tulajdonsága, hogy 

habár szándéka szerint racionális, információfeldogozó kapacitásának behatároltsága miatt ezt 

csak korlátozottan tudja érvényesíteni”.(Chikán, 2008).  

A megbízó-ügynök elmélet abból a felismerésből indult ki, hogy napjainkban a 

vállalatok többségénél a tulajdonos (megbízó) és a menedzsment (az ügynök) funkciói 

szétválnak. Ez különböző érdek-ütközésekhez vezethet, mivel bár a döntéseket a 

menedzsment hozza, a profit nagy részét mégis a tulajdonos kapja.  Fontos problémát okozhat 

az is, ha a tulajdonos nem tudja érdemben ellenőrizni a menedzsmentet, így azok a tulajdonos 

érdekeit csorbíthatják, annak ellenére, hogy a tulajdonosok éppen saját érdekeik 

képviseletével bízták meg. Az alapvető problémát az információs asszimetria jelenti, mivel a 

menedzserek többet tudnak a vállalatról, mint a tulajdonos. Ennek ellenére a tulajdonos és a 

menedzsment mégis képes együttműködni, mivel a menedzserek önérdekérvényesítési 

törekvéseit a tőkepiac szabályozza, amely információt szolgáltat a tulajdonosoknak a 

menedzseri tevékenység megítélésére. A másik korlátozó tényező a menedzserpiac, ahol a 

menedzserek versengenek a jobb, jelentősebb vállalatok vezetői pozícióinak megszerzéséért 

és ebben a versenyben a tulajdonos rovására történő önérdekkövetés nem számít jó pontnak.  

A tranzakciós költség elmélet szerint nem csak a termelés jár költséggel, hanem a 

szereplők közötti tranzakciók is. Ez a költség egyrészt az árakról szerzett információ 

elérésének és kiértékelésének költsége, másrészt a szereplők közötti megállapodás 

(szerződéskötés) költsége. Ebből következik, hogy a szereplőknek hosszú távú kapcsolatra 

érdemes törekedniük, amellyel csökkenek az említett költségek. (lsd. bővebben 1.3. 

fejezetben)  

Az erőforrás alapú vállalatelmélet alapja az, hogy a vállalkozások különböző 

erőforrásokkal rendelkeznek es ezek felhasználására vonatkozó képességekben is eltérnek. 

Az erőforrások és ezek felhasználásának eltérése ad magyarázatot arra a tényre, hogy más-

más vállalatok más-más versenyelőnnyel rendelkeznek. Amelyik vállalat olyan erőforrással 

rendelkezik, amelyik még nincs a piacon, vagy nehezen másolható, versenyelőnyre tesz szert. 

Az elmélet választ ad arra a kérdésre, hogy miért eltérőek a vállalatok tulajdonságai.  

Az érintettelmélet szerint a vállalat egy közvetítő eszköz a gazdaság és a társadalom 

különböző csoportjai érdekeinek összeegyeztetésére. Az 1.2. fejezetben bemutatott vállalti 

érintettek különböző érdekből és célból csatlakoznak a szervezethez (a tulajdonos célja a 

profit szerzés, munkavállaló célja a méltányos bér, stb.) A szereplők céljaik elérésének a 

színtere a vállalat. (Chikán, 2008) 

 

1.3. A vállalati működés érintettjei 

 

A vállalati működés érintettjei Chikán Attila (2009) definíciója szerint minden olyan 

személy, vagy csoport, aki/amely lényeges, tartós, kölcsönös kapcsolatban áll a 

vállalkozás működésével. A vállalati működés érintettjeit, ahogy a 4. ábrán is látható, két fő 

csoportba sorolhatjuk, a belső és a külső érintettek körébe, amelyek további alcsoportokra 

bonthatók. 



 
4. ábra: A vállalati működés érintettjei 

Forrás: Chikán, 2008  

 

A belső érintettek meghatározott jogviszony keretében hozzátartoznak a 

szervezethez, annak tagjai, abban  különböző szerepeket töltenek be. Így a tulajdonosok, mint 

tőkebefektetők, a menedzserek, mint a működéshez kapcsolódó döntéshozók és a 

munkavállalók, mint végrehajtók vesznek részt a vállalkozás működésében. Az érintettek 

ennek megfelelően különböző érdekből végzik tevékenységüket. A tulajdonosok fő célja a 

befektetett tőkéjük értékének növelése, a menedzserek a profitcélok megvalósulásáért 

küzdenek, az alkalmazottak érdeke pedig a személyes jövedelmük maximalizálása illetve a 

munkafeltételük javítása. A fogyasztók, a szállítók és a versenytársak, mint külső érintettek 

jelentik a vállalkozás szűkebb értelembe vett piacát. A versenytársak ugyanazon értékesítési 

piacon tevékenykednek, tehát ugyanazon fogyasztói körnek az igényeinek kielégítését 

célozzák meg. Így a versenytársak egyrészt osztoznak a fizetőképes kereslet kielégítéséből 

származó nyerségen, másrészt ösztönzik egymást az innovációra. Amint már láttuk, a vállalat 

alapvető célja a fogyasztók igényeinek a kielégítése, így szerepük kulcsfontosságú. A vállalat 

tevékenysége a fogyasztók megszerzésére és megtartására irányul, ők a legfőbb külső 

referenciái a vállalat eredményességének. A szállítók látják el a vállalatok az inputokkal, 

vagyis a termeléshez/szolgáltatás nyújtásához szükséges erőforrásokkal. A szállítókkal 

számára a vállalkozás jelenti a fogyasztót.  

 

 
5. ábra: A vállalatok közötti kapcsolat meghatározások rendszere 

Forrás: Bódi- Schubert (2010) 

 



Az 5. ábra a vállalat és a külső érintettek (szállító és fogyasztó) kapcsolatát 

szemlélteti, a cserétől egészen a partnerkapcsolatig. 

A vállalat a szállítókkal/fogyasztóval való kapcsolat korlátozódhat csak egyszeri 

cserére, amelyen egyszeri tranzakció értünk, tartalmazhat termék-, szolgáltatás- és 

pénztranszfert is. Ha a szállító/fogyasztó és a vállalat közötti kapcsolat csak a termékek és 

szolgáltatások cseréjére korlátozódik, akkor rövid távú kapcsolatokról beszélünk, amely 

nem feltételezi a tagok közötti bizalom meglétét és a szereplők nem függenek egymástól. 

Minden tranzakció külön ügylet, melynek teljesítése után a partnerek a későbbi üzletekhez 

akár másik félt is választhatnak. A rövid távú kapcsolatok előnye, hogy rugalmasak, jobban 

tudnak reagálni a kereslet változására. Hátránya az állandó üzleti kapcsolat hiányából fakad, 

hiszen a tranzakciókhoz a partnerek felkutatása sok időt és sok energiát igényel valamint a 

legbizonytalanabb kapcsolati forma. A partnerek elégedettsége már epizódokat indíthat el, 

amely a vállalatok közötti egyedi, különböző tárgyú, egyszerű cserék, tranzakciók sorozatai. 

(Håkansson, 1982). Az epizódok a tranzakciókhoz hasonlóan működnek, hiszen termékek és 

szolgáltatás cseréjére irányul a kapcsolat, amelyet pénzügyi teljesítés követ. Az epizódokat is 

rövid távú kapcsolatokként kell kezelni, de a felek a tranzakciói során már megosztják 

egymással a rendelkezésükre álló információt, sőt, már szocio-kulturális kötelék is kialakul 

közöttük. Megjelenik az elkötelezettség érzése, a felek bíznak egymás ígéreteiben és abban, 

hogy megtartják azokat. A sikeres cserefolyamatoknak köszönhetően pedig elégedettek 

lesznek, hiszen üzleti partnerük jelentősen hozzájárul a jövedelmük növekedéséhez. Így az 

epizódok szintjén értelmezett rövid távú kapcsolatok a hosszú távú kapcsolatok 

kialakulásához vezethet. 

Az epizódok rendszeres ismétlődése - amelyekkel megalapozzák a vállalatok az üzleti 

kapcsolatokat - az interakciók. Az interakció az epizódok tudatos irányítását feltételezi, 

amelyben mindkét fél ugyanolyan arányban vesz részt.  

A szereplők hosszú távon működnek együtt, olyannyira, hogy a közöttük zajló 

folyamatok rutinszerűvé válnak, és az interakciók intézményesülnek. Megjelenik az 

egymástól való függés, amely kiterjedhet erőforrásra, képességre, de akár információra is. A 

hosszú távú kapcsolatban a felek között keretmegállapodások születnek és tervezési előírások 

által válik stabilabbá. A konfliktusok megoldására kölcsönösen törekednek, hiszen ellenkező 

esetben számolniuk kell a partnerváltás költségeivel. Az interakciók ismétlődésével a 

kapcsolatok szorosabbá, a tranzakciók pedig rutinszerűvé válnak. Az üzleti kapcsolatok során 

„kölcsönös és erőteljes adaptáció alakul ki az együttműködő felek között. Az együttműködés 

intézményesült, folyamatait standardizáció és formalizáltság jellemzi, azaz az együttműködés 

kváziszervezeti jellemzőket vesz fel. Az üzleti kapcsolatnak van múltja, amelynek 

tapasztalatai beépülnek az együttműködés rutinmegoldásaiba, de az együttműködés 

erőteljesen jövőorientált”(Gelei et.al. 2010).  

Az üzleti kapcsolatokon túlmutat a stratégiai partnerekkel kialakult kapcsolat, amely 

a hosszú távú együttműködésen, a kölcsönös függésen és akár kapcsolatspecifikus 

beruházásokat is alapszik. Mohr és Spekman (1994) megfogalmazásában „a 

partnerkapcsolatok független vállalatok közötti, tudatos céllal létrehozott stratégiai 

kapcsolatok, amelyekben a résztvevők összeegyeztethető célokkal rendelkeznek, kölcsönös 

előnyök elérésére törekszenek, s tudomásul veszik a kapcsolat által kialakított erős kölcsönös 

függést”. Az üzleti kapcsolatokon túl a felek egymás stratégiai partnerei is. Jellemzően „a 

partnerek megőrzik viszonylagos stratégiai önállóságukat és piaci szegmenseiket, de egy 

kölcsönös előnyökkel járó hosszabbtávú és átfogó együttműködést alakítanak ki. Integrálják a 

tevékenységüket eszközök és know-how megosztásán keresztül, azaz a szövetség 

rendelkezésére bocsátanak bizonyos erőforrásokat.” (TARI at.al 1998). A gazdaság 

működésének szabályzásában állami intézményeknek kimagasló szerepük van. Ebben az 

esetben az érintettek körében nem az absztrakt „állam” szerepel, hanem azok az intézmények, 



amelyek az államot a vállalatokkal való kapcsolatban képviselik. „ a különböző állami 

intézmények eltérő módon hatnak a vállalatokra, ami az ellentétes, s olykor egyaránt 

kötelezően figyelembe veendő utasítások, impulzusok miatt sokszor konfliktushelyzetet 

eredményez. Az „érintettség” jellege azért sajátos, mert az állami intézmények közvetlen 

utasítási joggal is rendelkezhetnek. A kölcsönhatás ugyanakkor részben a vállalati 

döntéshozók különböző akcióiból, valamint a vállalati tevékenységnek abból a sajátosságából 

áll, hogy eredményének függvényében hozhatja különböző „helyzetbe” a kormányzati 

szerveket. Ezek a hatások különösen akkor erősek, ha az üzleti vállalkozások szélesebb 

körében egyidejűleg jelentkeznek. A makrogazdasági folyamatokat a gazdaságra ható külső, 

nemzetközi tényezők mellett döntően az üzleti szféra működése és teljesítménye határozza 

meg.” (Chikán, 2008) A helyi és önkéntes állampolgári közösségeken a „civil szférát” értjük, 

amelybe a nonprofit és más nem-kormányzati szervezetek tartoznak, intézményi formájuktól 

függetlenül. A helyi közigazgatás a helyi demokrácia mellett gazdasági biztonságot 

teremtenek a vállalkozás számára, valamint biztosítják a kulturális örökség és a természeti 

környezet megőrzését. Önkéntes állampolgári csoportosulások: közé soroljuk az 

alapítványokat, egyesületeket és a társadalmi mozgalmakat. Speciális helyet foglalnak el az 

érintettek körében a szakmai csoportosulások: a kamarák, a munkaadói és munkavállalói 

szövetségek, ágazati és funkcionális szakszövetségek. Igen fontos szerepet töltenek be az 

információáramoltatásban, a képzésben és továbbképzésben és az érdekvédelemben. A 

vállalkozás természeti környezettel való kapcsolata az elmúlt években felértékelődött. A 

természet megóvása alapvető társadalmi érdek, amelyben a vállalatok kiemelt szerepet 

kapnak. Mivel a vállalatok természeti környezetben működnek, ezért hatással vannak rá, így 

felelősségük kiterjed a környezet megóvására is. Az állami és helyi előírások, valamint a 

környezetvédelem civil szervezetei képviselik a természeti környezetet a vállalatok felé. 

(Chikán, 2008) 

 

Ellenőrző kérdések 

1. Határozza meg a következő fogalmakat: üzleti vállalkozás, vállalat, szervezet, a 

vállalat küldetése, stratégiai partnerkapcsolat. 

2. Mikor lesz egy szervezet üzleti vállalkozás? 

3. Hogyan kapcsolódnak össze az egyén és a szervezet céljai? 

4. Mi az egyes vállalatfelfogások legfontosabb jellemzője? 

5. Hasonlítsa össze a megbízó – ügynök elméletet a vállalat magatartás elmélettel! 

6. Mutassa be a vállalati működés érintettjeit! 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1. Mutassa be egy konkrét vállalaton keresztül küldetés szerepét és jelentőségét! 

2. Válasszon egy vállalkozást és határozza meg a belső és külső érintettek körét! 

3. Gyűjtsön példákat vállalatalapítási motivációkra! 

 

 

  



1.4. A vállalat és környezete 

 

A gazdaság (vállalkozás) alapvetően három fő területre tagolható környezetben 

működik. A külső környezete két területet foglal magába, míg magát a vállalkozást saját belső 

környezete jellemzi.  

 

 
6. ábra: A vállalkozás környezetének főbb elemei (Csath, 1993 nyomán módosítva) 

 

 

A külső környezet egy bővebb, általánosnak tekinthető környezetből és egy szűkebb, 

versenykörnyezetből áll (6. ábra). Az általános környezet elemei közé tartozik a természeti 

környezet, a technológiai tudás és a kapcsolódó ismeretek, az értékrend és kultúra, a 

társadalmi helyzet és szerkezet, a gazdasági és politikai helyzet, és azok eszköztára. 

 

1.4.1. A vállalat külső környezete 

 

A politikai biztonság és a gazdasági stabilitás megteremtése érdekében, amiket a 

demokrácia és a piacgazdaság intézményeinek működése, működtetése biztosít, csatlakoztunk 

az európai integrációhoz. Az Európai Unióban egy erős szervezet tagja vagyunk, ahol a 

döntésekben való aktív és alkotó részvétellel érvényesíthetjük a magyar érdekeket, ezáltal 

növelhető Magyarország nemzetközi súlya és tekintélye. A közös akarat érvényesülését a 

mezőgazdaság számára az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) testesíti meg. 

Az agrárpolitikai célok eléréséhez a közös piaci szervezetek kiépítését választották. A 

közös piaci szervezet szabályok és mechanizmusok együttese, amelyek rendeltetése 

meghatározott termék vagy termékcsoportok piacának szabályozása. Ez a rendtartás 

termékcsoport specifikus, de adott termékféleségek esetében a termékpályára kiterjedő 

szabályozó.  Egységes a piacunk, közösen védjük a közös piacon forgalmazott termékeinket 

és közösen finanszírozzuk mindezt. Ezeket a piac szabályozására szánt szervezeteket 
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fokozatosan építették ki és mára a legtöbb agrártermék piacát ilyen szervezet szabályozza. Az 

Európai Közösség protekcionista politikáját sok kritika éri mind a mai napig, és a világ 

kereskedelmében résztvevők között feszültséget okoz. Ugyanakkor létrejött a Mezőgazdasági 

Megállapodás, amivel a partnerek tudomásul vették és elfogadták az Uniós KAP 

intézkedéseinek a kereskedelemre gyakorolt befolyásoló szerepét. Mindezt az a záradék 

tartalmazza, miszerint az agrárpolitikai intézkedések, amennyiben nem állnak közvetlenül 

szemben a Mezőgazdasági Megállapodás rendelkezéseivel, nem vonhatók a WTO 

vitarendezési rendszer hatálya alá. Ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy a Világkereskedelmi 

Szervezettel (WTO) folytatott tárgyalások előrehaladtával tovább csökkennek az 

adminisztratív korlátok a kereskedelemben. Egyúttal egyre fontosabbá válik az 

élelmiszerbiztonság, a minőség-ellenőrzés piackorlátozó szerepe is. 

Az Európai Unió napjainkra egyértelmű igényt fogalmazott meg. Kevesebbet akarnak 

költeni az agráriumra, amihez feszes és stabil költségvetést rendelnek, és több össztársadalmi 

hasznot várnak el ezért a finanszírozásért. A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) külső 

befolyásoló hatása és az Unió belső anomáliái miatti reformok szükségessége révén 

kirajzolódott az európai mezőgazdasági modell. 

A modell olyan döntéshozatali mechanizmus működése révén körvonalazódott, amely 

lehetővé teszi a teljes jogú tagok aktív részvételükkel való érdekérvényesítésüket. Több 

csatorna is rendelkezésre áll ehhez, amelyeket érdemes együtt kihasználni. A termelők és 

szerveződéseik első lépcsőben a terméktanácsok, érdekképviseletek és agrárkamarák révén 

léphetnek fel saját érdekeik érvényesítéséhez. A hatékony fellépéshez ma már elengedhetetlen 

az összefogás, mert csak így tudja elérni a zöldség-gyümölcs ágazat azt a figyelmet és 

szakmai illetve financiális támogatottságot, amit az ágazat az agráriumban betöltött szerepe 

alapján már régen megérdemelt volna. Ehhez a döntéshozatal előkészítésében kell aktívan 

résztvenni és a döntéseknek ebben a fázisában kell sikeresen munkálkodni. A termelők 

érdekeiért dolgozó COPA/COGECA véleményezése és szakmai javaslata alapvető a brüsszeli 

döntéshozásban. Ezért fontos a képviselet a testület munkájában.  

A gazdasági környezetben elmúlt években az uniós tagállamok gazdaságait inkább a 

recesszió jellemezte. Ebből most kilábalni látszanak, ami kedvező lehet a magyar gazdaság 

számára is. Viszont a korábbi évek recessziója felerősítette a mezőgazdaság 

versenyképességének javítását célzó intézkedéseket. Sajnos napvilágot láttak olyan 

vélemények is, amelyek szerint a gazdasági racionalitás alapján fel kellene számolni a 

mezőgazdaságot. Szerencsére ezek a vélemény formálók is elismerik, hogy a gazdasági 

tényszerűségeken túl egyéb, a mezőgazdaság multifunkcionális szerepéből adódóan, olyan 

tényezők is vannak, amelyektől nem lehet eltekinteni. Nem nézhető csak abból a 

szemszögből, hogy mennyibe kerül és mekkora mértékben járul hozzá az értékteremtéshez 

(pl. GDP), mert ez más funkciót is betölt. 

Az új költségvetési időszakban, vagyis 2014-2020 között azonban lehetőség nyílik a 

nemzetgazdasági előnyökkel járó fejlesztési irányok uniós elfogadtatásán keresztüli 

esélyjavításra. 

Társadalmi, kulturális környezeti helyzetkép alapján A kilátások nem szívderítőek a 

vidéken élők esetében, hiszen az országos, régiós átlaggal szemben ott jóval nagyobb mértékű 

munkanélküliséggel, lényegesen kisebb keresetekkel, megszűnő munkahelyekkel és ott is 

egyre dráguló mindennapi megélhetéssel kell szembenézni. A népesség több mint 40%-a él 

10 000-nél kevesebb lelket számláló településeken, amelyből 8% az ezer főnél kisebb 

lakosságú településen élők aránya a teljes népességhez viszonyítva. A közepes népességű 

(10 000-99 999 fő) településeken él 30%, a nagy népességű (100 000 fő felett) településeken 

pedig több mint 28% él. Gyermekkorú a lakosság 16%-a, 15 és 60 év közötti 63, míg időskorú 

21%, és egyre öregedő népesség jellemzi hazánkat. 



A társadalom polarizálódása megindult, amelynek a hátrányosabb felén vannak a 

vidéken élők, akik életszínvonalban és vagyoni helyzetükben folyamatos térvesztést élnek 

meg. A lakossági fogyasztási szerkezetben egyre kisebb szerepet kap az élelmiszer, ami 

részben a lakhatási költségek emelkedése miatt, részben a fogyasztói társadalom illúzióját 

keltő műszaki és élvezeti cikkekre, a munkanélküliséggel terhelt területeken a kényszerű, 

„stressz oldó” élvezeticikk-fogyasztásra fordított jövedelemhányad miatt sem szerencsés. Már 

2002-ben száz háztartásra 135 db televízió és 116 db mobiltelefon jutott, ami az előzőeket 

támasztja alá. Továbbá felhívja a figyelmet a fogyasztás befolyásolhatóságára, a marketing 

társadalmi értékrendet befolyásoló szerepére. Ugyanakkor a helyzet megoldásához nem 

hívhatók segítségül a mobilitásban rejlő lehetőségek, mert sem ismeretekkel, sem 

konvertálható tőkével nem rendelkeznek, sem kihasználható lehetőségek nem állnak a 

vidéken élők előtt. Viszont rendelkeznek egy helybentartó erővel, amit egyfajta röghöz 

kötöttségnek lehetne nevezni. Ott akarnak élni, megélni, ahol felnőttek, hiszen nem alakult ki 

a mobilitás kultúrája, feltételrendszere. Ezt súlyosbítják a magántulajdon védelme körül 

kialakult anomáliák, amelyek az így jelentkező veszteségek és a vagyonvédelem oldaláról 

súlyos költségekkel terhelik a gazdálkodókat. 

A technológiai környezet részeként a versenyképes termelés és a piacra jutás 

háttereként kutatás-fejlesztésre és szaktanácsadásra épülő innovációs tevékenységet kell 

megvalósítanunk. A fejlesztő és alkalmazott kutatásoknak a fenntartható mezőgazdaság 

feltételrendszerébe illeszkedő, de a bővülő hazai és külpiaci konkrét igényeknek való 

megfelelést célozva kell átalakulnia. A kutatás-fejlesztésen és szaktanácsadáson alapuló 

innovációs tevékenység eredménye lehet a versenyképes áru. A piac által elvárt 

ültetvénykorszerűsítést a piacszabályozás adta kereteken belül szükséges támogatni. 

Mindezekhez a hazai és nemzetközi tudományos eredmények, az élenjáró külföldi és hazai 

vállalkozások tapasztalatainak, módszereinek gyorsított adaptálása és termelésbe vonása 

szükséges.  

A természeti környezet szempontjából Magyarország adottságai kiválóak a gazdasági 

termelés művelésére. Klímánk, a napfényes órák száma, bizonyos szempontból a csapadék és 

vízviszonyok, továbbá talajaink és felszíni adottságaink kiváló erőforrások. Továbbá a 

geotermikus erőforrások rendelkezésre állása a gazdasági termékek előállításban komparatív 

előny forrása kell, hogy legyen. Hazánk a piaci lehetőségek szempontjából is kedvező 

földrajzi fekvésű, hiszen Közép-Kelet Európa centrumában van. Különleges adottsága, hogy 

az itt termelt termékek beltartalma, íze és aromája kiváló, ezért alkalmas prémium termékek 

előállítására. 

 

1.4.2. A vállalat versenykörnyezete 

 

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 

 



Elemzésükkel az a célunk, hogy feltárjuk a versenyt befolyásoló erőket, illetve ezen 

tényezők versenyerejét megbecsüljük. 

 

Fogyasztók, közvélemény 

A fogyasztók (végfelhasználók) elvárásairól tájékozódunk és megtudjuk, hogyan felel 

meg az adott termék vagy szolgáltatás ezeknek az igényeknek. Amennyiben nem végterméket 

állít elő egy gazdaság, akkor azt kell tisztán látni, hogyan és milyen mértékben járul hozzá ez 

a termék vagy szolgáltatás a végfelhasználók igényeinek kielégítését célzó végtermék-

előállításhoz. Milyen előnyei vannak és milyen lehetőségeket nyújt a végtermék-előállítás 

szempontjából. Ezt kiegészíti az adott termék vagy szolgáltatás fogyasztói, illetve szélesebb 

társadalmi rétegek általi megítélése, az ide kapcsolható szokások, hagyományok, értékek 

befolyásoló hatása, kedvező volta. 

 

A termék helyzete 

Ha létezik helyettesítő termék a piacon, akkor egy bizonyos árnál magasabb árat nem 

hajlandóak fizetni a fogyasztók az adott termékért, mert inkább a másikat választják. Ez a 

másik olyan termék vagy szolgáltatás, ami hasonlóan képes kielégíteni a vevő adott termékkel 

vagy szolgáltatással szemben támasztott igényeit. A helyettesítő termékek előállítói azért 

jelentenek konkurenciát, mert termékeikkel befolyásolják azt a legmagasabb árat, amit a 

vevők hajlandók megfizetni egy adott termékért. Ezen keresztül jelentős hatásuk van az 

ágazatban elérhető nyereségre. Ezen a területen tehát fel kell mérnünk, hogy milyen 

helyettesítő termékekkel kell számolni, milyen azok minősége (teljesítmény) és ára, milyen 

mennyiségben és időbeni eloszlásban érhetők el a piacon illetve mennyire dinamikus a piaci 

térhódításuk. Ugyanakkor az adott termék vagy szolgáltatás különbözősége, minőségi és 

mennyiségi paraméterei alapján a piacon elfoglalt pozíciója meghatározható, ami 

természetesen mindig a vevői (fogyasztói) elvárásokból kiindulva, azok kielégítéséhez 

elegendő mennyiség időben is megfelelő biztosításával együtt jelenti a termék, illetve 

szolgáltatás helyzetét. 

 

A vevők 

Fontos a vevők száma és piaci részesedése (mérete), hiszen ezeken keresztül jut el a 

termék a fogyasztóhoz. A piacon lévő árverseny és mindazon termékféleségek, amelyekkel 

helyettesíthető az általunk kínált termék, választási lehetőséget adnak a vevők számára, hogy 

válogassanak a beszállítók közül. Minél különlegesebb az adott termék vagy szolgáltatás, és 

minél kisebb a kínálat, annál kisebb a vevő alkuereje az előállítóval (termelővel) szemben. 

Viszont minél nagyobb piaci részesedéssel bír a vevő az adott termék értékesítési piacán, 

annál fontosabb lesz a termelő számára. Ugyanakkor kis számú vevőből elveszteni egyet is 

vagy egy nagy vevőt elveszíteni érzékeny veszteség, ami súlyos hatással lehet a 

jövedelmezőségre. 

 

A termékforgalmazás csatornái 

Az elosztás, forgalmazás egy termék vagy szolgáltatás előállítótól a felhasználóhoz 

(fogyasztóhoz) történő eljuttatását jelenti üzleti és fizikai értelemben egyaránt. A 

fogyasztónak a termék ott és akkor álljon rendelkezésére, amikor és ahol keresi. Azt kell 

feltárni, hogy milyen a jelenleg rendelkezésre álló csatorna és ez hogyan tölti be a szerepét. 

Milyen a hossza, amit a viszonteladók (közvetítő kereskedők) száma határoz meg, ezek 

milyen hozzáadott-értékkel növelik a termék vagy szolgáltatás értékét. Fel kell tárni és 

bemutatni, hogy milyen forgalmazó típusok vannak jelen a csatornában és ezek milyen 

feladatokat látnak el, illetve mi jellemző rájuk. Ezek a jellemzők hogyan járulnak hozzá a 

termék vagy szolgáltatás piaci sikereihez, mert ez olyan kérdéseket vet fel, hogy kellően 



alacsony költséggel juttatható el a termék vagy szolgáltatás a fogyasztóhoz és így elegendő 

mennyiségben áll rendelkezésre, vagy esetleg nem kellő hatékonyságú a jelenlegi 

forgalmazás. 

 

A versenyhelyzet 

Fontos, hogy milyen a meglévő konkurensek közötti verseny, mert ez a 

tevékenységgel elérhető nyereség alapvető befolyásolója. Meghatározó a versenyzők száma 

és mérete, mert ez a koncentráció mértékét jelenti. A koncentráció mértéke a legnagyobb piaci 

szereplők együttes piaci részesedése alapján állapítható meg. Minél nagyobb mértékű 

koncentrációval kell szembenézni, annál inkább fennáll a veszély, hogy a kisebb 

versenytársak kiszorulnak a piacról, hiszen a nagyobbak könnyebben alakíthatják nekik 

megfelelően az árakat. Szintén meghatározó a piacelhagyás korlátai, ami magas, ha jelentős 

tőke lekötéssel járó tevékenységről van szó. Fontos, hogy felmérjék a 

kapacitáskihasználtságot, mert minél nagyobb a kihasználatlan kapacitás az iparágban, annál 

nagyobb verseny folyik a piaci részesedésért. A már piacon lévők bizonyos előnyökkel 

rendelkeznek, illetve rendelkezhetnek. Elsődleges a már meglévő üzleti tapasztalat, a helyi 

viszonyok ismerete. Továbbá a pótlólagos tőkeszükséglet, a termék differenciáltság (névről 

ismerik a terméket), a gazdaságos sorozatnagyság ismerete és mértéke, mérettől függő 

költségelőnyök (pl. kedvező alapanyag-beszerzés, az értékesítési csatornákhoz való 

hozzáférés) előnyként jelentkezhetnek. Nehezítheti az új belépők dolgát a magas 

tőkeszükséglet és mindazok, amit az előzőkben a már piacon lévők előnyeként említettünk. 

Ugyanakkor magas nyereséggel kecsegtető ágazat, bővülő piaci lehetőségeket kínáló ágazat, 

vagy dinamikusan fejlődő ágazat vonzza az újonnan belépni akarókat. 

 

A szállítók  

A szállítók erejét és súlyát alapvetően az befolyásolja, hogy milyen a termelőhöz mért 

relatív nagyságuk, hányan vannak a piacon (számuk), hánnyal dolgozunk közülük, és 

mennyire egyedi az általuk kínált termék vagy szolgáltatás. A szállítókkal kapcsolatban 

számunkra az a fontos, hogy milyen alkuerejük van a gazdaságunkkal szemben. A szállítók 

szabta feltételekhez kell-e alkalmazkodnunk vagy lehetőségünk van válogatni közülük. 

Különleges, vagy nehezen beszerezhető termék vagy szolgáltatás szállítója fölényben lehet a 

gazdálkodóval szemben, míg könnyen beszerezhető termék vagy szolgáltatás nyújtója 

rendszerint kicsi alkuerővel rendelkezik. A szállítók súlya az általuk kínált termék vagy 

szolgáltatás fontossága szerint lehet nagyobb vagy kisebb, amit befolyásol az is, hogy ez a 

termék vagy szolgáltatás helyettesíthető-e a piacon lévő más termékkel vagy szolgáltatással. 

 

 

1.5. A vállalat, helye a társadalom és nemzetgazdaság rendszerében 

1.5.1. A vállalat, mint a nemzetgazdaság alapegysége 

 

„A gazdaság a társadalom anyagi létszférája, az anyagi javak és szolgáltatások 

előállításával, elosztásával, forgalmazásával és fogyasztásával összefüggő jelenségek és 

kölcsönhatások összessége. A gazdaság legfontosabb szereplője az ember. Az ember, aki a 

termelés során tudatosan hasznosítja és fejleszti saját képességeit, használja és tökéletesíti a 

természetben található erőforrásokat, a termeléshez szükséges eszközeit gazdasági céljainak 

megfelelően kombinálja a termelés erőforrásait. A termeléshez ugyanis termelési tényezőket 

kell felhasználni. Termelési tényezőknek nevezzük a javak és szolgáltatások előállítása során 

felhasznált gazdasági erőforrásokat.” (Farkasné – Molnár, 2007) A termelési tényezőket 

többféleképpen csoportosíthatjuk : 



 elsődleges termelési tényezők, amelyek a mezőgazdasági termelés alapjait jelentik. 

Nem a termelőegységek hozzák létre, de a termelési folyamatokban felhasználják 

azokat. Ide tartoznak: 

o a természeti tényezők, amelyek külső adottságként jelennek meg a 

gazdaságban (például éghajlat, időjárási viszonyok, talajadottság) 

o a népesség, amely adott történelmi folyamatoktól és erkölcsi szokásoktól 

függenek, minőségét pedig – mint a munkaerő szakképzettsége- társadalmi és 

gazdasági adottságok határozzák meg. 

 tőketényezők, (termelt tőkejavak) Ide tartoznak 

o a termelt tőkejavak, amelyeket gazdasági folyamatokban állítanak elő. 

o a pénz- és értékpapír tőkejavak, a gazdasági folyamatok elszámolási és csere 

eszközei, melyek a termelt tőkejavak mozgását biztosítják. 

A termelési tényezők csoportosítása funkciójuk szerint: 

 természeti tényezők (éghajlat, időjárás, termőföld, vizek) 

 munka- munkaerő tényezők, amely az ember mindazon szellemi, fizikai képességének 

összességét tartalmazza, mely a termelési tevékenység során felhasználható. 

 tőkejavak, azok a mesterséges eszközök, amelyeket a termelés folyamatában 

felhasználnak 

 vállalkozó, az embernek azon képességét, készségét jelenti, amellyel a többi termelési 

tényezőt kombinálja. Az e funkcióra specializálódott csoportot menedzsereknek 

nevezzük. 

 közgazdasági tényezők, szabályzók, amelyek a vállalat termelését szabályozzák. 

 különféle önkéntes állampolgári csoportosulások, társadalmi közösségek, amelyek 

egy-egy kisebb embercsoport speciális érdekeit képviselik. 

 információ 

A termelési tényezőket csoportosíthatjuk a vállalkozó szempontjából is, hogy azok a 

vállalkozótól függően vagy függetlenül működnek: 

 a vállalkozótól független termelési tényezők: 

o természeti tényezők, 

o közgazdasági tényezők, szabályozók 

o különféle társadalmi közösségek 

o információ. 

 a vállalkozótól függő termelési tényezők: 

o tőkejavak, 

o munkaerő. (Pfau, 2007) 

„A vállalkozás, mint termelési tényező vállalkozói képességeivel, felkészültségével 

irányítja és ellenőrzi a termelési folyamatokat, felhasználja, tudatosan összehangolja a többi 

termelési tényezőt. A vállalkozási (üzleti) szervezetek alapvető funkciója a fogyasztói 

szükségletek kielégítésére alkalmas javak és szolgáltatások előállítása, vagyis a termelés. E 

szervezetek tehát a termelés alapegységei. Piaci, árutermelői feltételek között tevékenységük 

értelme ennek ellenére közvetlenül nem az, hogy mit és mennyit termelnek, hanem a minél 

nagyobb profit megszerzése. A vállalkozások tevékenységének legfontosabb jellemzői: 

 

- az önállóság, egymástól és a gazdasági többi szereplőitől való gazdasági elkülönültség 

- a profitérdekeltség (bevételei hosszú távon haladják meg kiadásait) 

-  befektetés és kockázatvállalás (az erőforrásokat a profitszerzés érdekében 

mobilizálják, de a profit előre nem garantált, fennáll a kudarc lehetősége is), 



-  tényleges eredményességét a valóságos piac minősíti 

- a verseny (gazdasági működésük a közöttük fennálló konkurencia keretében zajlik)” 

(Farkasné – Molnár, 2007) 

 

1.5.2. A vállalat társadalmi szerepe és társadalmi felelősségvállalása 

 

Ahogy az 1.1. fejezetben már láthattuk, a vállalat alapvető célja a fogyasztói igények 

kielégítése nyereség elérése mellett. De míg a fogyasztói igények korlátlanok, a kielégítésüket 

szolgáló erőforrások már szűkösen állnak a vállalkozó rendelkezésére. A vállalatok alapvető 

társadalmi szerepe, hogy ezt a problémát minél hatékonyabban oldják fel. „ A hatékonyság 

követelményének megvalósításához elengedhetetlen a társadalmi munkamegosztás. Ha 

ugyanis az emberek specializálódnak, nagyobb szakértelemmel és rutinnal végzik saját 

munkájukat, s így hatékonyabbak lehetnek. A specializáció megjelenése azonban 

szükségképpen és azonnal felveti a tevékenységcsere és a koordináció igényét: a 

specializálódott egyének tevékenységük eredményét átadják a többieknek. ahhoz, hogy ez a 

társadalmi tevékenységcsere hatékonyan végbemenjen, léteznie kell olyan személyeknek, 

illetve szervezetnek, amelyeke ennek végrehajtására szakosodnak. Ezek a személyek a 

vállalkozók, ezek a szervezetek a vállalatok.”(Chikán, 2009) 

 
7. ábra: A vállalat társadalmi felelősségének szintjei (Carrol 1991 nyomán) 

Forrás: Chikán, 2008 

 

Napjainkban a vállalatokkal szemben támasztott elvárások nemcsak a 

munkahelyteremtésre és a gazdasági teljesítményre terjednek ki, hanem egyre nagyobb 

szerepet kap a környezeti hatások mérsékelése is, amelyben a vállalatoknak kiemelt 

szerepük van.  A CSR (Corporate Social Responsibility) vállalati társadalomi 



felelősségvállalást jelent, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon, környezeti és 

társadalmi érdekeket szolgáló elemeket is beépítenek tevékenységükbe.  

A vállalat társadalmi felelősségének szintjeit Chikán Attila (2008) nyomán az 7. 

ábra szemlélteti. Az átfogó társadalmi értékelést a gazdasági felelősség, a jogi felelősség, az 

etikus magatartás és az önkéntes társadalomtámogatás alakítja ki. A gazdasági és jogi 

felelősséget a társadalom kötelező jelleggel írja elő a vállalatoknak. Az etikus magatartás 

elvárható, az önkéntes társadalomtámogatás pedig kívánatos a vállalkozás részéről. 

A gazdasági felelősség a legelső szint, amely szerint a vállalatnak nyereséget kell 

termelnie ahhoz, hogy a vállalat érintettjeinek elvárásai teljesüljenek illetve, hogy a vállalat 

fennmaradjon. A második szint a jogi felelősség, amely azokat az előírásokat, törvényeket és 

jogszabályokat tartalmazza, amelyeket a vállalkozásnak be kell tartania működése során 

(például adófizetés). A gazdasági és a jogi felelősség az Európai Unió szerint kötelező jellege 

miatt nem tartozik a vállalati társadalmi felelősségvállalás körébe. (Hiszen amint említettük, 

csak azok tartoznak ide, amelyeket a vállalat önkéntes alapon épít bele a tevékenységébe.) Az 

etikus magatartás (etikus felelősség) a harmadik szint, amelyet már a jog nem szabályoz, de 

a társadalom elvárja, hogy a vállalat megfeleljen a kialakított normáknak, értékeknek. Mivel 

országonként eltérő kultúra alakult ki, ezért a kialakított normák és értékek is eltérőek 

lehetnek (például foglalkoztatás körülményei, környezetvédelem). A legfelsőbb szint az 

önkéntes társadalomtámogatás (filantrópikus felelősség), amely a társadalom részéről 

inkább csak kívánatos és a vállalat önkéntes alapon építi be tevékenységébe. Ide tartoznak az 

olyan tevékenységek, amelyeket a vállalat a társadalom életminőségének javítása érdekében 

tesz, mint például a művészek és a közoktatás támogatása valamint a tudományos 

alapkutatások. Az etikus magatartás és az önkéntes társadalomtámogatás között az a 

különbség, hogy ha a vállalat az előbbinek nem felel meg, akkor a társadalom negatívan ítéli 

meg, míg ha az utóbbit nem teljesíti, akkor ez nem következik be. 

1.5.3. A vállalat környezeti és ökológiai felelősségvállalása 

 

A vállalkozás a tevékenységét természeti környezetben folytatja, így alapvető 

társadalmi elvárás, hogy megóvja azt. Napjainkban egyre többet foglalkoznak a vállalkozások 

környezeti és ökológiai felelősségvállalásával, hiszen tevékenységük nagyban befolyásolják a 

környezet állapotát, illetve az abban bekövetkező változásokat. Chikán Attila (2008) 

megfogalmazása szerint „a gazdaság környezetbe való beavatkozása három fő módon 

történik: 

 erőforrások kivétele a természetből (így pl. bányászat, fakitermelés, aratás); 

 kibocsátások (vissza) juttatása a természetbe (pl. a levegő, a vízszennyezés, 

növényvédő szerek, állatgyógyszerek); 

 strukturális beavatkozások a természet egységein (pl. őshonos fajok kiirtása, újak 

telepítése, autópálya építés, városok terjeszkedése).” 

A fenntartható fejlődés az Unesco meghatározása szerint „a társadalmi haladás - 

méltányos életkörülmények, szociális jólét - elérése, megtartása érdekében a gazdasági 

fejlődés biztosítását és a környezeti feltételek megőrzését jelenti. A fenntartható fejlődés a 

tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, ezért a szociális jólét elérését, megtartását 

elősegítő gazdasági fejlődéssel együtt kell érvényesülnie a szociális igazságosságnak és az 

esélyegyenlőségnek, valamint a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásnak. 

Ez utóbbi azt jelenti, hogy a természeti környezet eltartó-képességével összhangban lehet csak 

a társadalom reális szükségleteinek a kielégítéséről gondoskodni, a környezet eltartó 

képessége egyben az igények kielégítésének korlátja is. A gazdaság azokat az erőforrásokat 

használja, amelyeket a társadalom és a környezet állít elő és termel újra, a jólétet biztosító 



hosszú távú fejlődés érdekében tehát kulcsfontosságú ezen újratermelő folyamat 

fenntarthatóságának biztosítása.”  

 
8. ábra: Hármas optimalizálás 

Forrás: Polák, 2012  

 

A fenntartható fejlődés a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóságot 

ötvözi (8. ábra) amelyet a Triple Bottom Line terminológia 3 P-ként emleget: People 

(Társadalom), Profit (Gazdaság) és Planet (Környezet). Ennek alapján a vállalatoknak a profit 

szerzés mellett működésük során a környezet és társadalom érdekeit is figyelembe kell venni, 

mellyel megteremti az egyensúlyt a gazdasági érdekek és a szociális és környezetvédelmi 

elvárások között.  

 „Az Európai Unió által is nagy erőkkel propagált érvelés szerint a 21. század felvilágosult 

vállalata immár környezettudatosan és a társadalmat is segítve kell, hogy működjön, 

másképpen nem lehetséges a versenyképesség és a „fenntartható gazdasági növekedés”. Ezt 

kisebb-nagyobb meggyőződéssel ma már mindenki elfogadja egy olvadó jégsapkákról és 

gazdaságtalan közintézményekről szóló hírektől hangos korban.” (Tóth, 2007) 

 

Ellenőrző kérdések 

1. Fogalmazza meg, miért van szükség a társadalmi felelősségvállalásra? 

2. Mutassa be a kötelező, az elvárható és a kívánható elemeket a vállalati felelősségvállalás 

modelljén keresztül! 

3. Milyen szerepet töltenek be a vállalkozások a nemzetgazdaságban? 

4.  Sorolja fel az elsődleges termelési tényezőket! 

5. Csoportosítsa a termelési tényezőket a tanult szempontok szerint! 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1. Keressen példát, hogyan valósul meg a hármas optimalizálás egy konkrét vállalat 

esetében! 

2. Hogyan érvényesül a társadalmi felelősségvállalás a gyakorlatban? 

3. Keressen példát arra, hogy milyen strukturális beavatkozásai vannak a vállalatnak a 

környezetre vonatkozóan! 



2. A vállalat, mint a vállalkozási tevékenység folytatásának szervezeti kerete 

 
2.1. Vállalkozási formák és megválasztásuk szempontjai 

 

A vállalkozásokat számtalan tulajdonsággal jellemezhetjük, ezek lehetnek közösek és 

különbözőek a vállalkozások tekintetében. Czupi (2010) és Kormosné (2011) alapján a 

következőkben a vállalkozási formáktól független, közös jellemvonásokat tekintjük át: 

1. Szervezeti elkülönültség alatt azt értjük, hogy „maga a vállalkozás nem azonos annak 

tulajdonosával, vezetőjével.” A vállalkozás saját vagyonnal rendelkezik, önálló bevételei 

keletkeznek és költségei merülnek fel. 

2. Önállóság, mely azt jelenti, hogy a vállalkozás eldönti, hogy milyen terméket, termékeket 

állít elő vagy milyen szolgáltatást kínál. Mindehhez biztosítani tudja a szükséges erőforrásokat 

és felvállalja a döntés következményével járó kockázatokat is. Az önállóság fogalmi körébe 

tartozik a vállalkozás saját neve is, amely nem egyezhet meg egyetlen más vállalkozás nevével 

sem. A vállalkozás mindemellett önálló, hiszen önálló tulajdont szerezhet, szerződéseket 

köthet, perelhet valamint egyben perelhető. 

3. A Profitorientáltság szintén a vállalkozások egy közös jellemvonásaként említhető meg, 

hiszen a vállalkozások azon rövidtávú célja mellett, miszerint gyökeret vessenek egy adott 

célpiacon, a közép- és hosszú-távú céljaik között a legfontosabb a nyereség elérése. 

Egyértelmű, hogy hosszú távon csak akkor életképes egy vállalkozás, ha bevételei 

meghaladják kiadásait. 

4. A fent említett nyereség eléréséhez azonban a vállalkozásoknak számtalan kockázati 

tényezővel kell szembenézni (Kockázatviselés). A működéssel kockáztatják a vállalkozásban 

résztvevők vagyonát.  

5. A vállalkozás a kockázatok mellett felelősséget vállal, elsősorban anyagi, jogi és erkölcsi 

felelősségvállalásról kell említést tennünk. „Az anyagi felelősségvállalás, mint a vállalkozások 

közös ismérve azt jelenti, hogy minden vállalkozásnak vállalnia kell a tevékenységéből eredő 

anyagi következményeket. Az egyes vállalkozási formák között azonban különbség figyelhető 

meg abban, hogy az alapító tagoknak milyen mértékben kell felelősséget vállalniuk a 

vállalkozás tevékenységéért. Ha az alapító tag teljes vagyonával felel a vállalkozásért, 

korlátlan felelősségről beszélhetünk. Egyetemleges a felelősség akkor, ha minden egyes 

alapító tag teljes vagyonával felel. Korlátolt felelősségről van szó abban az esetben, ha az 

alapítók csak a vállalkozásba fektetett vagyonukkal felelnek a vállalkozás 

kötelezettségvállalásáért. A jogi felelősségvállalás az anyagiból ered, hiszen az anyagi 

kártérítés akár jogi úton is érvényesíthető a vállalkozásokkal szemben. Az erkölcsi 

felelősségvállalás abban rejlik, hogy a vállalkozások a társadalom részeként, annak elvárásai 

alapján végzik tevékenységüket.” 

 

A felsorolt tényezők minden vállalkozásra jellemzőek, függetlenül attól, hogy milyen 

vállalkozási formában kívánják megvalósítani vállalkozási céljaikat. A vállalkozási forma 

megválasztása egyéb tényezőktől függ, amelyeket mérlegelnünk kell. A hatályos magyar 

jogszabályok alapján a vállalkozások különböző szervezeti formában működhetnek. A 

vállalkozási formák fő csoportjait a 1. táblázat összegzi.  



1. táblázat: A vállalkozási formák fő csoportjai 

1. Tulajdonosforma 2. Szervezeti forma 3. Tevékenység 

típusok (profil) 

4. Nagyságrend 

szerint csoportosítva 

1. magántulajdonosi 

2. állami tulajdonosi 

3. önkormányzati 

4. szövetkezeti 

5. egyéb közösségi 

tulajdonosi (pl. 

alapítványi, testületi) 

6. vegyes (pl. állami 

és magántulajdonosi 

vállalkozások) 

1. egyéni vállalkozás 

2. társas vállalkozás 

A) Gazdasági 

társaságok: 

a) részvénytársaság 

b) korlátolt 

felelősségű társaság 

c) közkereseti 

társaság 

d) betéti társaság 

e) közös vállalat 

f) egyesület 

B) Szövetkezetek 

stb. 

1. ipari 

2. bel- és 

külkereskedelmi 

3. mezőgazdasági és 

erdőgazdálkodási 

4. közlekedési 

5. pénzintézeti 

6. személyi 

szolgáltatást nyújtó 

vállalkozások stb. 

1. mikro-

vállalkozások 

2. kisvállalkozások 

3. közepes 

vállalkozások 

4. nagyvállalkozások 

Forrás: Husti, 2009 

 

A 1. táblázatban bemutatott csoportosítás mellett Alpár et al. (2005) is több szempont 

szerint csoportosítja a vállalkozásokat. Ágazati hovatartozás szerint megkülönböztet 

mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi és pénzügyi gazdasági tevékenységet folytató 

vállalkozásokat. Ha a profitorientáltságot vesszük a csoportosítás alapjaként, akkor 

különbséget tehetünk profitorientált vállalkozások és nonprofit szervezetek között. 

Nyilvánvaló, hogy a profitorientált szervezet alapvető célja a profit maximalizálása, míg 

nonprofit szervezetek esetén a cél az adott feladat elvégzése a költségek minimalizálása 

mellett. A tulajdonosi forma szerint egy vállalkozás lehet magántulajdonon alapuló, állami és 

önkormányzati tulajdonban lévő valamint szövetkezeti tulajdonban lévő szervezet. A 

tevékenység jellege szerint megkülönböztethetünk termelő és szolgáltató vállalkozást. A 

működés helyét illetően helyi, regionális, országos, multinacionális és off-shore 

vállalkozásokról kell említést tennünk. A működés jogi formája szerint a következő 

csoportokat különíthetjük el: egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, gazdasági társaságok (jogi 

személyiség nélküli: közkereseti társaság, betéti társaság; jogi személyiséggel rendelkező: 

egyesülés, közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, szövetkezetek 

(termelő, szolgáltató)).  

„A gazdasági életben az egyes vállalkozástípusok jellegüknél fogva eltérő területen, 

eltérő módon vesznek részt. Működésük a tulajdonlási és gazdálkodási szempontból a 

következő jellemzőkkel írható le: 

- működéshez szükséges tőke forrása és a tőke nagysága szerint (egy ember/több 

személy tőke egyesítése), 

- kockázatvállalás szerint (veszteséget egyénileg viseli-e), 

- felelősségvállalás szerint (magánvagyonával felel-e a tulajdonos), 

- döntéshozó személye szerint (ki hozza a döntéseket), 

- mekkora tőkével indítható, 

- létesítés és megszűnés nehézsége szerint, 

- milyen jellegű gazdasági tevékenységet folytathat, 

- rugalmasságuk és alkalmazkodóképességük szerint, 

- eredmény felosztása szerint (személyes felhasználás/újratőkésítés)” (Alpár et al., 

2005). 



Ahogyan azt Husti (2009), Czupi (2010) és Kormosné (2011) is megfogalmazta a 

vállalkozás típusának, formájának megválasztásakor a hatályos jogi előírásokon túlmenően 

számos egyéb tényezőt mérlegelni kell. A továbbiakban ezen tényezőket gyűjtjük egy 

csokorba.  

„A vállalkozói világ sokszínűsége azon is alapul, hogy a vállalkozások különböző 

szervezeti formában működhetnek, a szervezeti forma azonban nem cél, hanem eszköz a 

vállalkozás üzleti érdekeinek leginkább megfelelő gazdálkodás elősegítésére” (Husti, 2009). 

A szervezeti forma megválasztásánál a következő szempontok figyelembevétele 

mindenképpen szükséges: 

1. Le kell határolnunk a végezni kívánt tevékenységek körét. Mindez azt jelenti, hogy 

elsősorban azt kell eldöntenünk, hogy mi lesz a vállalkozásunk főtevékenysége. A 

mezőgazdasági vállalkozások döntő hányada elsődleges tevékenységének a mezőgazdasági 

termékek előállítását tekinti, míg ezen vállalkozások jóval szerényebb hányada az, aki a 

mezőgazdasággal kapcsolatos egyéb tevékenységekkel is üzleti alapon akar foglalkozni. 

Általánosságban elmondható, hogy minél egyszerűbb vállalkozásunk termelési profilja, annál 

egyszerűbb a szervezet is, ugyanakkor az is megállapítható, hogy a több tevékenységet 

magába foglaló vállalkozói lét bonyolultabb szervezeti formákhoz vezet.  

Összességében elmondható, hogy a vállalkozás alapításakor hosszú távon az vezet célra, ha a 

tevékenységi kört tágabban határozzuk meg, hiszen inkább szerepeljen több tevékenység már 

az induláskor, minthogy később kelljen tevékenységi kört módosítani, bővíteni számos 

adminisztratív és esetenként (pl. egyéni vállalkozások) anyagi teher vállalása mellett.  

2. Az induláshoz és a működéshez szükséges tőke nagyságának meghatározása. Az 

egyes vállalkozási formák alapításához szükséges tőkét jogszabály határozza meg. Némely 

esetben egyáltalán nem szükséges vagy igen alacsony összegű tőke szükséges a vállalkozás 

megalapításához (pl. egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság 

esetében). Ha a vállalkozás megalapításakor viszonylag kis tőke áll rendelkezésre, célszerű 

ilyen vállalkozásba fogni.  

A hatályos törvényi rendelkezések korlátolt felelősségű társaság esetén 500 ezer, 

részvénytársaság esetén 5 millió valamint 20 millió forint nagyságú minimális összeghatárban 

határozzák meg az induló tőke nagyságát. A további vállalkozási formák esetén, ahogyan azt 

már leírtuk, jogi előírás nem rendelkezik az induló vagyon mértékéről, tehát arról a 

vállalkozás szabadon dönthet.  

A vállalkozás indításakor a rendelkezésre álló készpénz mellett a vagyoni hozzájárulás 

másik formája lehet az apport, mely nem más, mint a vállalkozás működését segítő ingóság 

vagy ingatlan, illetve annak használati értéke. A jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaságoknál a tagok döntik el a vagyoni hozzájárulás teljesítésének időpontját, míg a 

korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság esetében ennek ütemét a törvény írja elő. 

3. A vállalkozás kötelezettségeiért vállalt anyagi felelősség mértéke, avagy „Mit 

veszíthetünk, ha megbukunk?” Célszerű végiggondolni, hogy a vállalkozás esetleges 

tönkremenetele milyen következményekkel jár tagjai részére. „Vállalkozás alapításakor döntő 

fontosságú lehet, hogy korlátolt, korlátlan vagy egyetemleges- e a tagoknak a vállalkozás 

kötelezettségeiért vállalt felelőssége. Az egyéni vállalkozó, a közkereseti társaság tagjai és a 

betéti társaság beltagjának korlátlan felelőssége van a vállalkozással szemben, így ők akár a 

magánvagyonukkal is kötelesek helytállni a vállalkozás kötelezettségeiért. Az egyéni cég 

tagja választhat, hogy korlátlan vagy korlátozott mögöttes felelősséget vállal a cég 

kötelezettségeiért. A többi vállalkozási forma esetében korlátozott a felelősség” (Kormosné, 

2011). 

4. A társas vállalkozás alapításakor azt is tisztázni kell, hogy kik lesznek a társaink. A 

vállalkozás alapításakor lehet belföldi vagy külföldi partnerünk a legfontosabb minden 

esetben, hogy kellő információval rendelkezzünk leendő partnerünkről/partnereinkről. Mindez 



azt jelenti, hogy betekintést kell nyernünk partnerünk azon irataiba, melyek az ő „előéletét”, 

állításait igazolják (pl. végzettségét igazoló oklevelek, tulajdonában lévő apport meglétét 

stb.). Ha a szerződő partner nem magánszemély, hanem cég, akkor a cégbíróságon érdemes 

beszerezni a cégkivonatot, melyből a szükséges információk azonnal rendelkezésünkre állnak.  

5. A tagi személyes közreműködés arányának meghatározása. Társas vállalkozások 

esetén kell arról meggyőződni, hogy a tagok köréből biztosítani tudjuk-e a működéshez 

szükséges munkaerőt. „Egyes vállalkozási formáknál a tagok személyes közreműködése 

kötelező (például: jogi személyiség nélküli társas vállalkozásnál), a korlátolt felelősségű 

társaságban nem kizárt, de lehetséges; míg a részvénytársaságban kizárt a személyes 

közreműködés” (Husti, 2009). Személyes közreműködés alatt a vállalkozás érdekében tett 

bármilyen tevékenységet érthetünk, legyen az szervezés, vezetés, képviselet vagy 

munkavégzés.  

6. A külső ellenőrzés mértékének számbavétele. „A külső ellenőrzés mértékéről 

jogszabály rendelkezik. Az egyéni vállalkozó nem köteles nyilvánosságra hozni a 

gazdálkodására vonatkozó adatokat, más vállalkozásoknak viszont le kell adnia a 

mérlegadatokat a Cégbíróságon. Bizonyos szervezeti formáknál törvény írja elő a felügyelő 

bizottság és független könyvvizsgáló általi ellenőrzést. A legerősebb külső ellenőrzés a 

részvénytársaságok esetében jellemző” (Kormosné, 2011). 

7. El kell döntenünk, hogy számunkra melyik vállalkozási forma megalapítása az 

egyszerűbb és olcsóbb. Az egyéni vállalkozás megalapítása csekélyebb mértékű 

adminisztrációs teendővel jár és olcsóbb, míg társas vállalkozások alapítása esetén több 

különféle okirat beszerzése szükséges és a költségeket növelheti az illetékek díja és az 

ügyvédi díj. Általánosságban kijelenthető, hogy célszerű egyéni vállalkozás létrehozásában 

gondolkodni azoknak, akik bizonytalanok a vállalkozás sikeres jövőjét illetően, hiszen később 

ha a vállalkozásunk mérete mégis kinövi az „egyéni kereteket” akkor annak társas 

vállalkozássá történő átalakítása nem jelent nehézséget.  

8. A befektetési cél megfogalmazása. „A vállalkozások között különbséget kell 

tennünk aszerint, hogy a tőke- vagy a személyegyesítő jelleg dominánsabb-e. A 

tőkeegyesítési igény érvényesül a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a közös 

vállalat és a részvénytársaság esetén, míg a személyes közreműködés is lényeges lehet az 

egyéni vállalkozás, az egyéni cég, a közkereseti társaság, az egyesülés, a szövetkezet, a betéti 

társaság és a korlátolt felelősségű társaság esetén” (Kormosné, 2011). 

9. Adózási szabályok áttekintése. Az adózási szabályok tekintetében lényeges alapelv, 

hogy az adózás szervezet semleges, azaz egy adónem alá tartozó vállalkozások adózásában 

nincsen különbség, azaz pl. a társasági adó mértéke ugyanakkora akár betéti társaságnál, vagy 

a részvénytársaságnál stb. Különbség abban adódik, hogy az egyes vállalkozási formák eltérő 

adónem alá tartozhatnak. Személyi jövedelemadó hatálya alá tartozik az egyéni vállalkozás, 

míg az egyéni cég, a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a 

közös vállalat, az egyesülés, a szövetkezet és a részvénytársaság társasági adót fizet. 

10. A vállalkozás nevének kitalálása. A legtöbb esetben a vállalkozást a neve alapján 

azonosítják és kategorizálják. A jogszabály a következőt mondja ki: „a cég elnevezésének a 

cég alapvető tevékenységét kell tükröznie és nem kelthet olyan látszatot, amely ezzel 

ellentétes”. A cég neve továbbá tartalmazhat vezérszót, a cég nevében a cég egyes jellemzői is 

szerepelhetnek, sőt tartalmazhatja a társaság tagjainak a nevét is. A cég elnevezésének 

egyértelműen különböznie kell az ország területén működő azonos vagy hasonló 

tevékenységet végző más cég elnevezésétől. Hasonlóság/azonosság előfordulása esetén a 

választott név joga azt illeti meg, aki a cégbejegyzési kérelmét elsőként nyújtotta be.  



2.2 A mezőgazdasági termelés vállalati/üzemi struktúrája 

 

2.2.1. Egyéni vállalkozás 

 

A KSH (2012) adatai alapján 2011-ben a Magyarországon működő egyéni 

vállalkozások száma megközelítette a 1060 ezer darabot, míg az egyéni vállalkozói 

nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozók valamivel több mint 385 ezren voltak (9. ábra).  

 
9. ábra: Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozások száma 

2004-2011 között Magyarországon (darab) 
Forrás: KSH, 2012 

 

Az egyéni vállalkozás létrehozásának, működésének és megszűnésének alapfeltételeit 

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szabályozza. E 

törvény szabályozza az egyéni vállalkozók tevékenysége megkezdésének, folytatásának, 

szünetelésének és megszűnésének, valamint a Magyarországon székhellyel rendelkező egyéni 

cég alapításának, működésének és megszűnésének feltételeit, tagjának vagy tagjainak jogait 

és kötelezettségeit. 

Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű - 

rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett 

folytatott - gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet. 

 

Egyéni vállalkozó lehet: 

a) a magyar állampolgár, 

b) az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és 

tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más 

állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos 

jogállást élvező személy, 

c)
 
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a b) pontban nem említett olyan személy, 

aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, 
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d) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység 

folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási 

engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási 

engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan. 

 

Nem lehet egyéni vállalkozó: 

a) aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, 

b) akit a közélet tisztasága elleni [a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 

törvény XV. Fejezet VII. cím] a nemzetközi közélet tisztasága elleni (Btk. XV. Fejezet VIII. 

cím), gazdasági (Btk. XVII. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XVIII. Fejezet) bűncselekmény 

miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő 

hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, 

c) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó 

szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól 

nem mentesül, 

d) aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. 

Amennyiben a felsorolt kitételeknek megfelelt úgy az egyéni vállalkozó jelölt jó eséllyel 

pályázhat a vállalkozói igazolvány megszerzésére, ami a legitim egyéni vállalkozás 

alapdokumentuma. Ajánlatos, hogy az egyéni vállalkozó tevékenysége legitim, azaz jogtiszta 

legyen, a tevékenységet szabályozott keretek között végezzék. Ehhez az első lépés, hogy 

betartsuk a vállalkozás indításával kapcsolatos írott és íratlan szabályokat.  

 

2.2.1.1. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése 

 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és megszüntetésének bejelentése 

elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen kezdeményezhető. Az egyéni 

vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentésével, valamint a változás-bejelentéssel 

kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetők. 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló 

szándékáról a természetes személy a nyilvántartást vezető szervhez e törvény 

rendelkezéseinek megfelelő bejelentést nyújtson be. A bejelentést személyesen a Hatóság 

útján vagy ügyfélkapun keresztül az erre a célra rendszeresített űrlapon kell megtenni. A 

bejelentésnek tartalmaznia kell: 

a) a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, 

születési helyét és idejét, lakcímét vagy szálláshelyét (a továbbiakban együtt: lakcím), 

értesítési címét, állampolgárságát, 

b) nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn kizáró okok, 

c) a főtevékenységet, és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet (tevékenységeket) a 

gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 

szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból 

képzett a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti 

ÖVTJ kód szerint megjelölve, 

d) a székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) 

címét, 

e) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott további adatokat és 

nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség 

teljesítéséhez szükségesek. 



A bejelentési űrlapnak tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy a bejelentő mely 

adatai és milyen célból kerülnek be az egyéni vállalkozói nyilvántartásba és ezek közül 

melyek lesznek bárki számára megismerhető, nyilvános adatok. 

Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a tényről - a 

bejelentés hiányainak, illetve hibáinak megjelölését és az egyéni vállalkozói tevékenység 

bejelentés nélküli megkezdésének, valamint folytatásának jogkövetkezményeire való 

figyelmeztetést tartalmazó - automatikus visszajelzést kap. Ha a bejelentő a bejelentési 

űrlapot megfelelően töltötte ki, a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, az 

e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül - a megállapításukhoz szükséges 

adatoknak az illetékes hatósághoz történő továbbítását követően - beszerzi az egyéni 

vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét. 

Az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg. Az 

egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni 

vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes. 

Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a Hatóság egyéni vállalkozói igazolványt állít ki. Az 

igazolvány az egyéni vállalkozó családi és utónevét, adatait és adószámát, továbbá az 

igazolvány számát, a kiállítás helyét, keltét és a kiállító hatóság megnevezését tartalmazza. Az 

igazolvány a kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő 

adatokat igazolja. Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésekor vagy a 

tevékenység folytatása során bármikor (ideértve az adatok megváltozása miatt kért igazolvány 

kiállítását is) kérhető. Ha az igazolvány kiállítását személyesen kérik, azt haladéktalanul ki 

kell állítani az egyéni vállalkozó részére. Egyéb esetben az egyéni vállalkozói igazolványt az 

egyéni vállalkozó részére a kérelem beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül 

kézbesíteni kell. Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és 

folytatásának nem feltétele. 

 

2.2.1.2. Az egyéni vállalkozói tevékenység 

 

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért 

teljes vagyonával felel. Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, tevékenységét 

több telephelyen, fióktelepen végezheti. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását 

jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez köti, az egyéni 

vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Az 

egyéni vállalkozó közreműködőként alkalmazottat, külön jogszabályban meghatározott 

bedolgozót, segítő családtagot, és szakiskolai, szakközépiskolai tanulót foglalkoztathat. 

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a 

jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály - ide nem 

értve az önkormányzati rendeletet - eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött 

tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek 

maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa 

határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel 

rendelkezik. Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési 

követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni 

kell. Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést 

(vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben 

köteles feltüntetni. Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, 

melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. Az egyéni vállalkozó 

köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak nem felel meg. A bejelentés alapján a nyilvántartást vezető szerv törli a 



tevékenységet. Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy 

hiányában vagy annak egyetértésével örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet 

folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az e törvényben 

meghatározottak szerint - az ok bekövetkezésétől számított 90 napon belül - bejelenti. Az 

egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy kizárását kimondó bírósági 

határozat esetén az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képviselője az egyéni 

vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az e 

törvényben meghatározottak szerint - az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását 

vagy kizárását kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül - 

bejelenti. 

 

2.2.1.3. Az egyéni vállalkozás cégbejegyzése 

 

Az egyéni vállalkozó kérheti egyéni cégként történő bejegyzését a székhelye szerint 

illetékes megyei bíróság cégbíróságától. Az egyéni vállalkozás cégbejegyzése a cégeljárás 

szabályai szerint történik. A bejegyzés iránti kérelemhez csatolni kell: 3 példányban az 

aláírási címpéldányt valamint szintén 3 példányban az egyéni vállalkozói igazolvány 

közjegyző által hitelesített másolatát. Az egyéni cég bejegyzését nem kötelező közzétenni a 

cégközlönyben. Az egyéni cég bejegyzésével az egyéni vállalkozás jogi helyzete nem 

változik, az egyéni vállalkozó cégtulajdonos továbbra is teljes vagyonával felel a vállalkozás 

tartozásaiért. A cégbírósági bejegyzés azonban igen fontos lehet, legfontosabb előnyei között 

kell megemlíteni: az egyéni vállalkozó iránt bizalmat kelt a cégbejegyzés megléte; kiemeli a 

többi egyéni vállalkozó közül; a cégbejegyzés megléte ad cég-jelleget az egyéni 

vállalkozásnak; az egyéni vállalkozást közelíti a társas cégek „komolysága” felé (Husti, 

2009).  

 

2.2.1.4. A mezőgazdasági őstermelő 

 

Amennyiben mezőgazdasági tevékenység végzéséről beszélünk, úgy az egyéni 

vállalkozásnál egyszerűbb formaként jelenik meg a mezőgazdasági őstermelő. A 

mezőgazdasági őstermelőnek a következő kritériumoknak kell megfelelnie:  

 önálló tevékenységet végző, 16. életévét betöltött magánszemély (a tevékenység 

végzése nem munkaviszony alapján történik, amelynek eredményeként a 

magánszemély bevételhez jut. A bevételekkel szemben költségeket számolhat el.); 

 saját gazdaságban folytatja a tevékenységet (Saját gazdaság alatt azt a gazdaságot 

értjük, amelynél a tevékenységet végző magánszemély szabadon rendelkezik a 

termelőeszközei alkalmazását, a termelés szervezését és a megtermelt termékek 

felhasználását illetően.); 

 rendelkezik őstermelői igazolvánnyal (Az őstermelői tevékenység végzéséhez 

őstermelői igazolvány szükséges. Az igazolványokat a gazdajegyző adja ki.); 

 nincs egyéni vállalkozói igazolványa (Az őstermelői minőségben végzett 

tevékenységhez nincs szükség vállalkozói igazolványra.); 

 a végzett tevékenység a személyi jövedelemadóról szóló törvény 6. számú 

mellékletében megtalálható (Őstermelőként csak azok a tevékenységek végezhetők, 

melyeket a Személyi jövedelemadó törvény felsorol. Ennek azért van jelentősége, 

mert az őstermelés adózása az egyéni vállalkozások adózásához képest speciális.) 

(Husti, 2009). 

 



2.2.2. Társas vállalkozások 

2.2.2.1. Gazdasági társaságok 

 

A fejezet célja a gazdasági társaságok (részvénytársaság, korlátolt felelősségű 

társaság, közkereseti társaság és betéti társaság) alapításának és működésének bemutatása. 

„Gazdasági társaságot üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és 

belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaságok alapíthatnak, működő társaságba tagként beléphetnek, társasági részesedést 

(részvényt) szerezhetnek. Gazdasági társaság alapításához - a korlátolt felelősségű társaság és 

a részvénytársaság kivételével - legalább két tag szükséges. Gazdasági társaság átalakulással 

(társasági formaváltással, egyesüléssel és szétválással) is létrehozható. Gazdasági társaság 

nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására is alapítható 

(nonprofit gazdasági társaság).” (I1) Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a 

közkereseti társaság (kkt.) és a betéti társaság (bt.). Jogi személyiségű gazdasági társaság a 

korlátolt felelősségű társaság (kft.) és a részvénytársaság (rt.). A 2. táblázat a regisztrált 

gazdasági szervezetek számának változását szemlélteti a 2010-2011-es időszak között. 

2010-ben összesen 564 108 társas vállalkozás működött Magyarországon, amely 2011-re 

594 097-re változott. A növekedés mértéke 5,32%. A gazdasági társaságok számának 

változása is követi az előbb említett tendenciát. Míg 2010-ben 552 466 gazdasági társaság 

működött, 2011-re az 5,37%-os növekedésnek köszönhetően 582 144-re változott. 

 

2. táblázat: A regisztrált gazdasági szervezetek számának változása (2010-2011) 

 

Gazdálkodási forma 2010 2011 Változás, 
 %  

Társas vállalkozás 564 108 594 097        5,32 
      Ebből gazdasági társaság 552 466 582 144 5,37 

Egyéni vállalkozás 1 042 530 1 057 410 1,43 
      Ebből vállalkozói igazolvánnyal 

rendelkező 384 129 385 569 0,37 
      mezőgazdasági őstermelő 355 382 363 691 2,34 

Vállalkozás összesen 1 606 638 1 651 507 2,79 
Költségvetési és társadalombiztosítási 

szervezet 15 234 15 234 -1,62 
Nonprofit szervezet 117 556 120 903 2,85 
Egyéb szervezet 1 983 1 865 5,95 
Összesen 1 741 662 1 789 509 2,75 
 

Forrás: KSH, 2012 

 

a.) részvénytársaság (rt.) 

 

A részvénytársaság (a korlátolt felelősségű vállalat mellett) a legismertebb és 

legközkedveltebb vállalkozási forma. Magyarországon a részvénytársaságok száma évről-évre 

emelkedik. (10. ábra) Míg 2004-ben 4 357 részvénytársaság működött, addig 2010-re 5 269-

re nőtt a társaságok száma.  

 



 
10. ábra: A részvénytársaságok (rt.) száma 2004-2010 között 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A részvénytársaságok esetében különbséget kell tennünk zártkörűen működő 

részvénytársaság (ZRT.) és nyilvánosan működő részvénytársaság (NYRT.) között. Az 

előbbi esetében a részvények nem kerülnek nyilvános forgalomba, az adás-vételét szigorúan 

szabályozzák, az alapító tagok száma minimum 2. Az utóbbi esetében pedig a részvények 

nyilvános forgalomba kerülnek, az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok keretei között. Az 

alapító tagok száma legalább 5. A részvénytársaság előre meghatározott számú és névértékű 

alaptőkével alakul, melynek összege 2007. szeptember 1.-től a zártkörűen működő 

részvénytársaság esetén 20 millió forintról 5 millió forintra változott.  A nyilvánosan 

működő részvénytársaság esetén az alaptőke 20 millió forint. A részvénytársaság jogi 

személyiségű gazdasági társaság, melyben a tagok felelőssége korlátolt, amely azt jelenti, 

hogy a felelősségük csak a részvényük névértékéig, vagy kibocsátási értékéig terjed. A 

tulajdonosok számára a tagsági jogot a lejárat nélküli részvény (értékpapír) biztosítja. „ A 

részvényest a következő jogok illetik meg: 

 A társaság működésének adózott nyereségéből való osztalék részesedés a részvény 

névértékével arányosan, az alapszabály (alapítói okirat) illetve közgyűlés 

rendelkezései által meghatározottan. 

 A közgyűlésen való aktív részvétel joga, ami azt jelenti, hogy a részvényes 

kérdéseket tehet fel, észrevételeket és javaslatokat tehet, valamint szavaz a 

részvénytársaság ügyeivel kapcsolatban. 

 Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, - az ok 

megjelölésével – írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön 

a közgyűlés napirendjére.  

 a részvénytársaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesei 

a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a cégbíróságtól független szakértő 

kirendelését annak megvizsgálása végett, hogy a kifizetés a törvényben foglaltaknak 

megfelel-e.” (Husti, 2009) 

 

A részvénytársaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a döntéseket háromnegyedes 

többséggel hozza meg. Felügyelőbizottság megválasztása és működése a nyilvánosan 

működő részvénytársaság esetén kötelező, zártkörűen működő részvénytársaság esetén nem. 

A tagok egymás közötti nyereség illetve veszteség felosztása a részvények névértékének 

arányában történik, ugyanez vonatkozik a szavazati jogra is.  



 

b.) korlátolt felelősségű társaság (kft.) 

 

A társas vállalkozások közül kiemelkedő részaránnyal szerepel korlátolt felelősségű 

társaság (kft.) számuk 2004-2010 között csaknem 70%-kal nőtt. (11. ábra) 2010-ben 

Magyarországon 350 245 korlátolt felelősségű társaság működött.  

 

 
11. ábra: A korlátolt felelősségű társaságok (kft.) száma 2004-2010 között 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés  

 

A korlátolt felelősségű társaság alapításához minimum 1 tagra van szükség. Jogi 

személyiségű társaság, amely előre meghatározott nagyságú törzsbetétekből álló 

törzstőkével (jegyzett tőkével) alapítható. A törzstőke összege 2007. szeptember 1.-jétől 3 

millió forintról 500 ezer forintra változott. A tagok felelőssége korlátolt, tehát a társaság 

alapítóinak a felelőssége csak a bevitt törzsbetétjükig terjed, vagyis nem felelnek a saját 

vagyonukkal a társaság esetlegesen fennálló tartozásaiért. A korlátolt felelősségű vállalatot 

zártkörűen alapítják, melyhez társaság esetén minimum két személy és társasági szerződés, 

egyszemélyes társaság esetén pedig minimum 1 személy és alapító okirat szükséges. A 

társaságot választott (a tagok közül vagy kívül álló személy) ügyvezető képviseli. „ 

Valamennyi tag jogosult ügyintézésre és képviseletre is. Ilyenkor őket kell ügyvezetőnek 

tekinteni. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatok végrehajtásáért, illetve annak 

szervezéséért felelős. A kft. legfőbb szerve a taggyűlés, amelyet évente legalább egyszer 

kötelezően össze kell hívni. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; 

 osztalékelőleg fizetésének elhatározása; 

 pótbefizetés elrendelése és visszafizetése; 

 elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; 

 elővásárlásra jogosult személy kiválasztása;  

 törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; 

 társasági szerződés módosítása; 

 a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása„(Husti, 2009). 

A nyereség illetve veszteség felosztása az üzletrész arányában történik. Felügyelőbizottság 

működése 50 milliónál nagyobb törzstőke esetén kötelező. 

 



c.) közkereseti társaság (kkt) 

 

A közkereseti társaságok száma 2004-2010-es időszakban évről-évre fokozatosan 

csökkent. (12. ábra) Míg 2004-ben 7 725 közkereseti társaság működött Magyarországon, 

addig 2010-ben már csak 5 754. 

 

 

 
12. ábra: A közkereseti társaságok (kkt) száma 2004-2010 között 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

„A közkereseti társaság tipikusan személyegyesítő társasági forma, melynek tagjai 

korlátlan és egyetemleges felelősség mellett vállalnak személyes közreműködést a közös 

gazdasági tevékenység érdekében. Gyakorlatilag ez a jellemzője különbözteti meg a betéti 

társaságtól. A közkereseti társaság jogi személyiség nélküli vállalkozási forma, melynek 

képviseletét általában valamelyik alapító tag látja el. A közkereseti társaság minimális 

alaptőkéjére nincs jogszabályi előírás. Jellemzően a nem tőkeigényes vállalkozások 

szervezeti típusa”(Kormosné, 2011). Az alapító tagok száma minimum 2. A tagok személyes 

közreműködése kötelező, személyegyesítő jelleggel. A nyereség illetve veszteség felosztása a 

tagok között vagyonarányos, a szavazati jog azonos mértékű (1 tag- 1 szavazat). A 

közkereseti társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, vagy ha a társasági szerződésben 

másképp határoztak, akkor a taggyűlés. Felügyelőbizottság működése alapesetben nem 

kötelező.  

 

d.) betéti társaság (bt.) 

 

A betéti társaságok számának alakulását a 2004-2010-es időszak között a 13. ábra 

szemlélteti. Magyarországon a betéti társaságok száma 2006 után csökkenésnek indult. 2004-

ben 219 023 betéti társaság működött, 2010-ben pedig már csak 190 750. 

 



 
13. ábra: A betéti társaságok (bt.) száma 2004-2010 között 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

Betéti társaságot minimum két tag alapítja, legalább egy beltag és egy kültag. A beltag 

felelőssége korlátlan, (ha több beltag van, akkor egyetemleges is) a kültag felelőssége pedig 

korlátolt, ami azt jelenti, hogy a társaság tartozásaiért nem felel a saját vagyonával, csak a 

vagyoni betétje erejéig terjed a felelőssége. A betéti társaság alapításának nincs minimum 

alaptőke feltétele.  A beltag köteles tőkével és munkával is hozzájárulni a társaság 

működéséhez. A betéti társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése. Felügyelőbizottság és a 

könyvvizsgáló nem szükséges a működéshez. „ A társaság cégnevében fel kell tüntetni a „bt” 

jelzést. Az egész társaságra a közkereseti társaságra vonatkozó szabályok érvényesek 

mindazon esetekben, amelyek a betéti társaságra vonatkozó szabályokban nem szerepelnek. A 

tagok gyűlésén, illetve taggyűlésén (itt is bármelyik lehetséges) a kültag részt vesz, de ő a 

társaság üzleti vezetésére és képviseletére nem jogosult. Ha a kültag neve szerepel a társaság 

cégnevében, akkor a beltaggal azonos módon felel a társaság ügyeiért. Ha a társaság 

valamennyi beltagja megszűnik létezni (például elhalálozik vagy kilép), őket 3 hónapon belül 

legalább egy taggal pótolni kell. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a betéti társaság 

közkereseti társasággá alakulhat át, vagy megszűnik. Ugyanakkor vonatkozik minden kültag 

kiválása esetére is. A társaság bármi okból közkereseti társasággá történő alakulása 

természetesen maga után vonja a társasági szerződés megfelelő módosítását is.” (Husti, 2009) 

A 3. táblázatban Chikán Attila (2008) Rachman és társai munkássága alapján a 

következőképpen határozta meg az egyéni vállalkozás és a gazdasági társaságok 

működésének előnyeit és hátrányait. 

  



3. táblázat: Az egyéni vállalkozás és a gazdasági társaságok előnyei és hátrányai 

 
Forrás: Chikán, 2008 

 

 

2.2.2.2. Szövetkezetek 

 

A 14. ábra a szövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek számának alakulását 

mutatja a 2004-2010-es időszak között. A szövetkezetek száma a 2004-2010 közötti 

időszakban nagymértékben visszaesett, 6 532-ről (2004) 4 358-ra (2010). A szövetkezeteken 

belül a mezőgazdasági szövetkezetek is követik az előbb említett tendenciát, 1 852-ről (2004) 

1 027-re (2010) csökkent a számuk.  

 

 
14. ábra: A szövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek száma 2004-2010 között 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 



„A szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű részjegy-tőkével alapított, 

a nyitott tagság és a változó tőke elve szerint működő, a tagok saját gazdálkodása 

eredményességének előmozdítását – ideértve a természetes személy tagok fogyasztását is -, 

illetve esetenként tagjai, munkavállalói és azok hozzátartozói kulturális, oktatási, szociális 

szükségletei kielégítését szolgáló, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet.” 

(Kormosné, 2011) A szövetkezetek alapításához legalább 7 tagra van szükség, bizonyos 

esetekben legalább 15 tagra. Minimális alapító tőke nincs. A szövetkezet jogi személyiségű 

társaság, a tagok személyes közreműködését az alapszabály határozza meg. A szövetkezet 

legfőbb szerve a közgyűlés.  A szövetkezetek önkéntes szervezetek, melyek bárki számára 

nyitva állnak, akinek hasznára lehetnek szolgáltatásai, és aki elfogadja a tagsággal járó 

felelősséget. 

 

2.2.2.3. Egyéb társas vállalkozások 

 

Az egyéb társas vállalkozásoknál említést kell tennünk a közös vállalatról (kv.) és az 

egyesülésről. A következőkben az említett két társasági forma kerül bemutatásra.  

 

a) közös vállalat (kv.) 

 

A közös vállalat már nem alapítható, de a meglévők folytathatják a tevékenységüket. 

Alapítása nem kötött minimális alaptőkéhez. Jogi személyiségű társaság, a tagok 

felelőssége korlátolt, tehát csak a bevitt vagyon mértékéig terjed. Személyes 

közreműködésként minden tag egy főt delegál az igazgatótanácsba, amely a tagok 

képviselete és a közös vállalat legfőbb szerve. A nyereség illetve a veszteség felosztása a 

tagok között vagyonarányosan történik, ugyanúgy, mint a szavazati jog. Felügyelőbizottság 

és könyvvizsgáló nem szükséges a működéshez. 

 

b) egyesülés 

 

Az egyesülés jogi személyiséggel rendelkezik - kooperációs és személyegyesítő társaságként 

értelmezhető - amely azért jött létre, hogy tagjai saját gazdaságukat tegyék eredményesebbé, 

ezért tevékenységüket összehangolják, mindemellett közösen képviselik szakmai érdekeiket. 

Az egyesülés tagjai nem nyereség elérése törekednek, felelősségük korlátlan és 

egyetemleges. A szavazati jog azonos mértékű (1 tag 1 szavazat). Legfőbb szerve a 

taggyűlés, könyvvizsgáló és felügyelő bizottság választása és működése nem kötelező.  

 

A 4. táblázat a fent kifejtett társas vállalkozási formák fontosabb sajátosságait szemlélteti. 

 

 

 

 

 



4. táblázat: A társas vállalkozási formák fontosabb sajátosságai 

 
 

Forrás: Kormosné (2011) 

 



Ellenőrző kérdések 

1. Sorolja fel a gazdasági társaságok lehetséges formáit! 

2. Miért fontos, hogy korlátlan illetve korlátolt felelősségű társaságot egyaránt lehet 

alapítani? 

3. Vázolja fel a betéti társaság és a közkereseti társaság közötti különbséget! 

4. Mutassa be az egyéni vállalkozást és a részvénytársaságot! 

5. Hasonlítsa össze az ismertetett vállalkozási formákat: 

 az alapító tagok 

 a minimális alapítótőke 

 a jogi személyiség 

 a tagok felelőssége 

 a személyes közreműködés 

 az üzletvezetés/képviselet 

 a nyereség/veszteség felosztása 

 a szavazati jog 

 a legfőbb szerv 

 a felügyelőbizottság 

 és a könyvvizsgáló vonatkozásában! 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1. Nézzen utána, hogy milyen feltételek mellett lehet létrehozni Magyarországon 

szövetkezetet! 

2. Egy vállalkozást kell alapítania. Döntse el, hogy melyik formát választja és mutassa be 

a létrehozásának körülményeit! 

3. Látogasson el a Budapesti Értéktőzsde honlapjára (www.bet.hu), válasszon egy 

részvényt és kövesse nyomon, hogy változik a vétel-eladás volumene! 

4. Nézzen utána, milyen költséggel jár egy egyéni vállalkozás alapítása! 

 

http://www.bet.hu/
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3. A vállalat termelési tényezői, erőforrásai és a velük való gazdálkodás 
 

Minden gazdasági tevékenység meghatározott jellegű és mennyiségű erőforrások 

elosztását és kombinációját feltételezi előirányzott cél elérése érdekében (HELGERTNÉ 

SZABÓ, 2003). A rendelkezésre álló erőforrások volumene, minősége és struktúrája 

alapvetően meghatározza a tevékenység irányát, terjedelmét és szerkezetét. 

A termékpiacokon a fogyasztók (háztartások) a keresleti, a vállalatok pedig a kínálati 

oldalon jelennek meg. Ugyanakkor az inputpiacok vonatkozásában felcserélődnek a szerepek, 

s vállalatok keresik a háztartások által kínált erőforrásokat, bért, kamatot vagy járadékot 

fizetnek a termelési tényezők tulajdonosainak (HORVÁTH, 1999). 

„Termelési erőforrásoknak nevezzük azokat a piacon megvásárolható anyagi vagy 

immateriális javakat, illetve szolgáltatásokat, amelyeket a vállalatok kibocsátásaik 

megvalósítása érdekében felhasználnak.” (HORVÁTH, 1999). ILLÉS (2002) 

megfogalmazása szerint a közgazdasági irodalom erőforrás alatt a javak létrehozásához 

szükséges feltételeket érti. Hasonló értelemben használatos a termelési tényező kifejezés is. A 

termelési tényezők klasszikus értelmezésű alapvető csoportjait a termelésben betöltött szerep 

szerint képezték. A közgazdaságtan általános szóhasználata szerint a termelési tényezők 

alapvető csoportjai: a föld, a munka és a tőke (ILLÉS, 2002). 

Az erőforrás kategóriája a természeti erőforrásokon – a termőföldön, a föld mélyének 

kincsein, vízen, levegőn stb. – túl magában foglalja a bizonyos munkafolyamatokon már 

átesett, de egy következő termelési fázis termelési feltételeit jelentő alapanyagokat, félkész 

termékeket, eszközöket, gépeket, termelési feltételeket, továbbá az emberi erőforrásokat is 

(ILLÉS, 2002). 

A termelési folyamatban betöltött funkciójuk alapján a termelési tényezők négy fő 

csoportját különböztethetjük meg (HORVÁTH, 1999): 

 Természeti erőforrások (melyek tulajdonosainak jövedelme a járadék); 

 Munkaszolgáltatások (ennek ellenértéke a munkabér); 

 Vállalkozói képességek (sajátos jövedelme a gazdasági profit); 

 Tőkejószágok (jövedelme a kamat). 

 

Természetesen ezek a tényezőcsoportok további tényezőkre bonthatók a vizsgálat 

céljai szerint. PFAU (1998) hét csoportra bontja a vállalkozások erőforrásait, aszerint, hogy 

milyen funkcióval vesznek részt a javak, szolgáltatások előállításában: 

 Természeti tényezők (éghajlat, időjárás, termőföld, vizek, ásványkincsek); 

 Munka- munkaerő tényezők; 

 Tőke javak; 

 Vállalkozó; 

 Közgazdasági feltételek, szabályzók; 

 Különféle társadalmi közösségek; 

 Információ; 

 

A vállalkozó szempontjából is csoportosíthatjuk az erőforrásokat, aszerint, hogy a 

vállalkozótól függetlenül, vagy attól függően működtethetőek (PFAU, 1998): 

 Vállalkozótól független termelési tényezők: természeti tényezők, közgazdasági 

tényezők, szabályzók, különféle társadalmi közösségek, információ; 

 Vállalkozótól függő termelési tényezők: tőke javak, munkaerő. 

 

A termelési tényezők eredetük és keletkezésük szerint a következőképpen is 

osztályozhatók: 
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 Elsődleges termelési tényezők: Ide tartozik a munka és a természeti erőforrások, 

melyek alapvetően nem gazdasági okokból keletkeztek, csak tényleges felhasználásuk 

mértéke határozódik meg a gazdasági folyamatokban.  

 Tőketényezők, melyek egyidejűleg inputjavak és outputjavak. Ide tartoznak a termelt 

tőke javak (reáltőke, humán tőke) és a kölcsöntőke (pénz- és értékpapír-tőke), 

amelyeket a gazdasági folyamatokban állítanak elő (HORVÁTH, 1999). 

 

A természeti erőforrások egy részét újra nem termelhető, nem megújítható (megújuló) 

erőforrásoknak is nevezik. Az újratermelhető, illetve újratermelődő erőforrások köre 

differenciált, a folyamat jellege és időigénye szerint (ILLÉS, 2002). 

A mezőgazdaságban használatos erőforrások közös jellemzői a termelésben elfoglalt 

szerepük és gazdasági természetük alapján a következőkben foglalhatók össze: 

 Az erőforrások adott időben, mennyiségben, minőségben és összetételben 

korlátozottan állnak rendelkezésre, azért gazdálkodni kell velük. 

 Az erőforrások adott vállalkozáson belül kialakult arányainak változtatása a 

mezőgazdasági termelés természetéből adódóan időigényes és átcsoportosítási 

lehetőségük is korlátozott. 

 A mezőgazdaságban jelentősek a biológiai tulajdonságokkal bíró erőforrások (állatok, 

ültetvények stb.), a fajra jellemző biológiai korlátokkal. 

 Fontosak a természeti erőforrások, a környezet és korlátaik, amivel jelentősen 

befolyásolják a gazdálkodás eredményét (HELGERTNÉ SZABÓ, 2003). 

 

Az erőforrásokkal való gazdálkodás alapvetően két, egymáshoz szorosan kapcsolódó 

részterületre osztható: az erőforrás-lekötéssel és az erőforrás-felhasználással kapcsolatos 

teendőkre. A lekötés „stock”, a felhasználás „flow” jellegű összefüggéseket takar. Ennek 

megfelelően a lekötés állapot-idősorokkal, míg a felhasználás tartam-idősorokkal mérhető 

(ILLÉS, 2002). 

Az erőforrás-lekötés bizonyos erőforrások adott időszaki állandó jelenlétét, vállalati 

rendelkezésre tartását jelenti. A vállalatnál ténylegesen jelen lévő, rendelkezésre álló 

erőforrások mennyisége az idő folyamán változik, ezért a lekötést, mint tartós jelenlétet az 

adott időszakban átlagosan jelen lévő erőforrás-mennyiséggel számszerűsítjük (ILLÉS, 2002). 

A felhasználás az erőforrások javakká való átalakítása folyamatában valósul meg. 

Mutatószámai az adott időszakban előállított termékekbe, illetve a vállalati teljesítménybe 

beépített élő-, és holtmunkát számszerűsítik. Ezek a mutatószámok időtartamra vonatkoznak, 

csak azzal együtt értelmezhetőek (ILLÉS, 2002). 

A két gazdálkodási dimenzió megjelenik a reál- és az értékfolyamatokban egyaránt. A 

reálfolyamatokban az erőforrások a maguk konkrétságában (jelenlét, átalakítás) vizsgálandók, 

ugyanakkor az értékfolyamatok szempontjából sajátosan értelmezve, pénzben kifejezve 

(befektetés, értékátadás) jelennek meg (ILLÉS, 2002). 

 

3.1. Természeti tényezők és erőforrások 

 

„A természeti erőforrások a természet olyan, emberi beavatkozás nélkül keletkezett 

adományainak tekinthetők, amelyeket a gazdasági vállalkozások az output-jószágok 

előállítása során hasznosítanak.” Ide tartozik mindenek előtt a föld, amely nemcsak az 

agrárgazdaság alapja, de telephelyként szolgál az ipari termelés során is. Kimeríthetőségükből 

adódóan egyre értékesebb természeti erőforrások a nyersanyagok, de ide tartozik egy adott 

vidék sajátos állat- és növényvilága is (HORVÁTH, 1999). 
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A természeti tényezők, erőforrások vizsgálata során a mezőgazdasági termelés 

szempontjából két tényező hatását kell vizsgálni, az éghajlati adottságokat, és a terület felszín- 

és talajadottságait. E két tényezőre jellemző, hogy: 

 állandóan hatnak, s nem szűntethetők meg, 

 hatásuk az egész termelési folyamatban érvényesül, bizonyos természeti törvényeknek 

megfelelően az év egyes időszakában hatásuk változó, 

 elsősorban a növénytermesztés, de bizonyos mértékben az állattenyésztés feltételeit is 

befolyásolják, 

 az emberi tevékenység által egyáltalán nem, vagy csak nagyon korlátozottan 

befolyásolhatók (PFAU, 1998). 

 

Mindez összességében azt jelenti, hogy egy-egy adott vidéken, tájon a természeti 

erőforrások tartósan, hosszú időre meghatározzák a mezőgazdasági tevékenység körét, az 

alkalmazható technológiai eljárásokat, s végső soron a gazdálkodás költség- és 

jövedelemviszonyait, hatékonyságát. Mindez a mezőgazdasági termelőt arra ösztönzi, hogy 

saját gazdaságának természeti feltételeihez maximálisan alkalmazkodó termelési szerkezetet, 

tevékenységet alakítson ki (PFAU, 1998). 

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, különösen a csapadék és a hőmérséklet határozza meg egy-egy 

növény esetében a potenciális termőképesség érvényesülését. Minél jobban eltérnek a 

növények optimális igényétől az adott év időjárási viszonyai, 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). 

A terület felszíni adottságai szorosan összefüggnek a domborzati viszonyokkal. 

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 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 a legideálisabbnak tekinthető 

mezőségi vályogtalajok tulajdonságaitól bármely irányba történő eltérés általában a 

ráfordítások hatékonyságbeli csökkenésében nyilvánul meg (PFAU, 1998). 
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A természeti tényezőkkel, elsősorban az időjárással összefüggésben meg kell említsük 

a mezőgazdasági termelés idényszerűségét. A mezőgazdasági termelés alapvető sajátossága, 

hogy a termék-előállítást 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). 

 

3.2. Tőke javak 

 

A tőke javak fontos sajátossága, hogy olyan korábbi termelési folyamatok 

eredményeként jönnek létre, melyek közvetlen célja outputjaik révén újabb termelési 

folyamatok szükségleteinek kielégítése (HORVÁTH, 1999). A tőke javak a vállalkozótól 

függő termelési tényezők közé tartoznak. A tőke javakra jellemző, hogy nagyságuk, 

milyenségük, struktúrájuk alapvetően a vállalkozó által kerül kialakításra.  

A termelt tőke javak közé tartoznak az épületek, gépek, berendezések, alap- és 

segédanyagok, illetve a vállalkozás saját előállítású készletei. Ezeket szokás non-humán 

tőkének is nevezni. A fizikai vagy reáltőke-jószágokon túl a non-humán tőke másik 

összetevője a nominál tőke, azaz a pénztőke és a különböző tulajdonosi jogokat megtestesítő, 

eltérő kockázatú és lejáratú értékpapírok (HORVÁTH, 1999). 

A tőke javak az erőforrásoknak azon csoportja, amelyeket a gazdasági rendszer termel 

ki, és amelyet más javak és szolgáltatások előállításához használnak, mely a gazdaság egy 

adott időpillanatában létező tőke konkrét megjelenési formáit, típusait képviselik. A tőke 

felfogható valamiféle várakozási döntés eredményeként is, azaz bizonyos jövedelem a 

jelenbeli fogyasztás előli elvonása és a jövőbeni termelés szolgálatába állítása révén 

keletkezik (HORVÁTH, 1999). 

A tőke fogalmát legegyszerűbben a kerülőutas rendszer segítségével definiálhatjuk. A 

tőkét maga a vállalkozó állítja elő – saját szükségleteinek mérséklésével – hogy azt anyagi 

javak további termeléséhez használja fel. A fogyasztás mérséklése olyan befektetési 

lehetőséget nyújt, mellyel több termék állítható elő és több termék fogyasztható. A tőkét 

olyan felhalmozott anyagi javak összességének tekinthetjük tehát, mely értéktöbbletet 

eredményezhet a tulajdonosa számára. Ez alapján a tőkeallokáció alapvető döntési 

problémája: „Jelenbeli „élvezetek” jövőbeli előnyökre való átváltása, cseréje.” (HORVÁTH, 

1999). 

A tőkével való döntéseknél figyelembe kell vennünk a választások időbeliségét is, 

hiszen a fogyasztók és a termelők döntéseiket időfolyamatba ágyazva hozzák meg. A jelenbeli 

és jövőbeli jövedelmek, illetve a fogyasztás közötti átváltás lehetőséget ad az egyéneknek 

arra, hogy a jelenbeli és jövőbeli jövedelmeik, fogyasztásuk által elérhető együttes 

összhasznot maximalizálják. Ahhoz, hogy a jelenbeli pénzünk felhasználásával 

többlethozamra tegyünk szert, tőkejószággá kell azt változtatni, ezt legegyszerűbben úgy 
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tehetjük, hogy kölcsönadjuk rövid vagy hosszú távra. Ezáltal a fogyasztó a kölcsöntőke-piac 

szereplőjévé válik, és háztartása veszít pillanatnyi likviditásából, melynek fejében később 

viszont pénzbeli többlethozamhoz jut. Tehát a pénztőke akkor rendelkezhet jövedelemtermelő 

képességgel, ha befektetik, illetve beviszik a termelésbe. A tőkebefektetés ezen formája lehet 

közvetlen (tőkepiacon), vagy közvetett (pénzpiacon) (HORVÁTH, 1999). 

„A jövedelmek elköltésére vonatkozó időbeni döntések meghozatalának, 

realizálásának színtere a tőkepiac.” (HORVÁTH, 1999). SAMUELSON (1987b) alapján „a 

tőkepiacok olyan piacok, amelyeken pénzügyi erőforrásokat (pénzt, kötvényt, részvényt) 

adnak-vesznek. Ezek, a pénzügyi közvetítőkkel együtt, olyan intézmények, melyek révén a 

gazdaságban képződő megtakarítások a beruházókhoz kerülnek.” Ezzel szemben a pénzpiac 

olyan intézmények együttesét jelölő kifejezés, amelyek a rövid lejáratú kincstárjegyek és 

kereskedelmi váltók vásárlását és eladását intézik. HORVÁTH (1999) szerint „egyszerűen 

pénzpiacnak nevezzük az egy éven belüli hitelmozgások összességét.” 

A tőke javak két csoportját különböztetjük meg használatukat tekintve: a hosszú és 

rövid élettartamú tőke javakét. A hosszú élettartalmú tőke javak (befektetett eszközök, például 

ingatlanok, gépek, tenyészállatok stb.) egy évnél túl szolgálják a termelést, míg a rövid 

élettartalmú tőke javak (forgóeszközök, például anyagok, késztermékek, pénz stb.) egy 

termelési folyamatban elhasználódnak és értékük az előállított termék, illetve szolgáltatás 

értékébe „mennek át”.  

A tőke javak a piacon megjelennek, adhatók, vehetők. A tőke javak időleges 

használatáért fizetett díjat bérleti díjnak nevezzük, azaz bevételt biztosítanak az idő 

függvényében. A tőke hozadékrátája az évente kapott nettó hozadék, azaz az egységnyi 

befektetésre jutó nettó bérleti díj, amelyet a tőketulajdonos kap. Számításakor a jövedelmet 

viszonyítjuk a lekötött tőkéhez, melyet százalékban fejezünk ki. Agy adott gazdaság 

tőkehozadékát általában a profit tartalmazza, amelyet úgy kapunk meg, hogy az adott 

időszakban realizált termelési értékből kivonjuk annak érdekében felhasznált termelési 

költséget, s az így kimutatott jövedelmet viszonyítjuk a lekötött tőkéhez, így kapjuk a tőke 

hozadék rátáját (SAMUELSON, 1987a; PFAU, 1998). 

Más szavakkal megfogalmazva és összegezve az előzőeket, a megtakarításokat tehát 

egy pénzbeli többlethozam elérése céljából kínálják a tőkepiacon. Ez a többlethozam az az ár, 

melyet a megtakarításokért a tőkepiacon az azt keresőknek meg kell fizetniük. A 

megtakarítások árát vagy bérleti díját kamatnak nevezzük. A kamat tehát a fogyasztók 

időpreferenciáját fejezi ki, annak az ellenértéke, hogy a pénz tulajdonosa átengedi tőkéjét, és 

saját fogyasztását későbbre halasztja. Kamatlábnak nevezzük a kamatnak a pénztőkéhez 

viszonyított arányát, százalékos formában kifejezve. Mértékét általában egy évre határozzák 

meg, ám a kamatfizetés ettől eltérően történhet (HORVÁTH, 1999). 

A tőke javak általános jellemzői közül az első az idő folyamán történő fokozatos 

elhasználódás, mely lehet fizikai, de erkölcsi is. Az elhasználódás következtében a tőke javak 

értéke fokozatosan csökken, melynek pénzügyi elszámolása az értékcsökkenési leírás vagy 

amortizáció keretében történik. Az elhasználódás ellenére állományuk javítható, pótolható. 

További jellemzőjük az egy időben megjelenő inputjaik és outputjaik. A tőke állománya 

mérhető, pénzben kifejezhető. Ide kapcsolódik az a jellemzőjük is, mely szerint az idő 

függvényében állományuk felhalmozódik. A tőke javak sajátos formája a pénz és az 

értékpapír, amelyek a gazdasági folyamatok elsődleges általános elszámolási és csere 

eszközei. Alapvető szerepe van a pénztőkének a kereslet-kínálat közvetítésében. A pénz a 

termelt tőke javak mellett önálló formát ölt, általános gazdasági funkciót tölt be (PFAU, 

1998). 

A pénztőke potenciális jövedelemtermelő képességgel rendelkezik. Azonban, hogy ezt 

érvényre juttassuk, be kell vinni a termelésbe, azaz be kell fektetni. A tőkebefektetés olyan 

folyamat, amelyben a tőketulajdonos közvetlenül (például gép-, anyag vásárlással) vagy 
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közvetve (például értékpapír vásárlással) pénztőkét juttat a termelésbe. Vagyis szükségletek, 

piaci igények kielégítése és az ezzel összefüggő jövedelem elérése érdekében a 

tőketulajdonosok az erőforrások transzformálásával új termékeket, szolgáltatásokat állítanak 

elő (PFAU, 1998). A megtakarításokat kínálók pénztőkéiket a hitelpiacon a bankok 

közvetítésével kölcsönadhatják az üzleti szervezeteknek, melyek a kölcsönvett pénzt a 

szűkebb értelemben vett befektetési piacon, vagy a beruházási piacon költik el. A beruházási-

befektetési döntéseknél az időtényezőnek speciális jelentősége van (HORVÁTH, 1999). 

A tőkebefektetés során hozott pénzügyi döntések meghozatalánál számos alapelvet 

veszünk figyelembe: jövedelmezőség elve, likviditás elve, biztonságra való törekvés elve, 

pénzügyi rugalmasság elve, függetlenség elve. A jövedelmezőség elve azt jelenti, hogy a 

vállalkozó elsődleges célja a befektetett tőkével megfelelő jövedelem elérése. A likviditás 

elve alapján a vállalkozó arra törekszik, hogy a bevételeiből a kiadásait fedezni tudja. Ennek 

feltétele a vállalati vagyon forrás- és eszköz oldalának összhangja. A biztonságra való 

törekvés a kockázatok minimalizálását jelenti. A pénzügyi rugalmasság elve szerint a 

vállalkozónak mindig annyi készpénzzel kell rendelkeznie, hogy a kedvező vagy kedvezőtlen 

piaci helyzethez időben tudjon reagálni. A függetlenség elve arra biztatja a vállalkozót, hogy a 

vállalkozásba másnak ne, vagy csak minimális beleszólási joga legyen, azaz a vállalati 

irányítás függetlensége értendő alatta (PFAU, 1998). 

A tőke javak általános kérdéseit áttekintve a továbbiakban a tőke vállalkozások 

vagyonában történő megnyilvánulására koncentrálunk. A számviteli nyilvántartás alapján a 

vállalkozás vagyona kétféle megközelítésből vizsgálható. Egyrészről beszélünk eszközökről 

vagy aktívákról, melyek a tárgyi megjelenésük alapján csoportosított eszközöket jelentik. 

Ezek biztosítják a vállalkozás keretét, s annak működését. Másrészről a források vagy 

passzívák az eszközök forrásait jelentik, azaz a saját és idegen (külső) tőke összegét, melyek 

az eszközök finanszírozását biztosítják. A vagyonmérleg (5. táblázat) az eszközöknek és az 

eszközök forrásának egy adott időpontban történő szembeállítása.  

 

5. táblázat: A vagyonmérleg felépítése, belső szerkezete 

Eszközök (aktívák) Források (passzívák) 

A. Befektetett eszközök D. Saját tőke 

   I. Immateriális javak    I. Jegyzett tőke 

   II. Befektetett tárgyi eszközök    II. Jegyzett, de nem fizetett tőke 

   III. Befektetett pénzügyi eszközök    III. Tőketartalék 

B. Forgóeszközök    IV. Eredménytartalék 

   I. Készletek    V. Lekötött tartalék 

   II. Követelések    VI. Értékelési tartalék 

   III. Értékpapírok    VII. Mérleg szerinti eredmény 

   IV. Pénzeszközök E. Céltartalékok 

C. Aktív időbeli elhatárolások F. Kötelezettségek 

    I. Hátrasorolt kötelezettségek 

    II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

    III. Rövid lejáratú kötelezettségek 

 G. Passzív időbeli elhatárolások 

 

3.2.1. Befektetett eszközök 

 

A befektetett eszközök rövid bemutatását BAI és SALAMON (2008) alapján tesszük. 

A befektetett eszközök olyan termelési eszközök, melyeknek rendeletetése, hogy a 
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vállalkozás tevékenységét tartósan, legalább egy éven túl szolgálják. Ezek az eszközök 

tartósságuk által alapvetően meghatározzák, befolyásolják: 

 a termelés méretét, keretét 

 a termelés során előállított termékek körét, mennyiségét és minőségét,  

 merevítik, rugalmatlanná teszik a termelés szerkezetét, 

 hosszú időn keresztül mennek át az új termék értékébe, 

 jelentősen meghatározzák a vállalkozás nyereségességét, ezért komoly mérlegelés 

szükséges a beszerzésükkel kapcsolatban. 

 

A befektetett eszközöknek alapvetően három csoportját különbözetjük meg: 

Immateriális javak, Tárgyi eszközök, Befektetett pénzügyi eszközök. 

Az immateriális javak olyan forgalomképes nem anyagi eszközök, melyek a 

vállalkozás tevékenységét közvetlenül és tartósan szolgálják. Az immateriális javak között 

tartjuk nyilván többek között a vagyoni értékű jogokat (pl. bérleti jog, haszonélvezeti jog, 

stb.), az üzleti és cégértéket (amely egy megvásárolt vállalkozás üzleti hírnevét fejezi ki), a 

szellemi termékeket (pl. szabadalom, védjegy, szoftver, szerzői jog, stb.) és a kísérleti 

fejlesztések aktivált értékét (a jövőben hasznosítható kutatás-fejlesztés érdekében felmerült 

előállítási költség). 

A tárgyi eszközök azon anyagi eszközök, melyek tartósan legalább egy éven túl 

közvetlenül, vagy közvetve szolgálják a vállalkozás tevékenységét, függetlenül attól, hogy a 

használatba vételre sor került vagy nem. A tárgyi eszközök nagyobb értékű eszközök, 

meghatározó tulajdonságuk a tartósság, ezért értéküket több évre osztják fel. Sajátosságaikból 

adódóan (tartósság, meghatározzák a termelés méretét, stb.) ezzel az eszközcsoporttal 

kapcsolatos gazdasági döntések meghatározóak a befektetett eszközök hasznosítása 

szempontjából. A tárgyi eszközöknek hat csoportja van: 

 Ingatlanok: Az ingatlanok közé tartozik a föld és mindazon anyagi eszközök, 

melyeket a földdel kapcsolatban létesítettek (épületek és építmények). Jellemző rájuk, 

hogy hosszú élettartamúak (50 év vagy annál hosszabb idő). A föld lehet termőföld, 

építmény elhelyezésére szolgáló föld (telek), illetve hasznosításra alkalmatlan föld. Az 

épületek, építmények lehetnek ingatlan jellegű műszaki alkotások végleges vagy 

ideiglenes jelleggel (azaz épületek), víz-, gáz-, csatorna- és fűtési vezetékek, és egyéb 

építmények (pl. út, kerítés, stb.).  

 Műszaki berendezések, gépek, járművek: A vállalkozás tevékenységét tartósan és 

közvetlenül szolgáló gépek, járművek, berendezések tartoznak ebbe a csoportba. A 

termelésben általában rövidebb ideig vesznek részt, mint az ingatlanok, elhasználódási 

idejük 4-10 év. Csoportjai: erőgépek, erőművi berendezések; egyéb gépek és 

berendezések, műszerek, szerszámok; szállítóeszközök, hírközlő berendezések; 

számítástechnikai eszközök; járművek.  

 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: Azon berendezések, felszerelések és 

járművek tartoznak ebbe a csoportba, melyek a vállalkozás tevékenységét tartósan, de 

nem közvetlenül szolgálják (pl. a vezető szolgálati személygépkocsija). 

 Tenyészállatok: Ebbe a csoportba sorolandók azok az állatok, amelyek a tartásuk 

során, tőluk elválasztható terméket adnak, és az eladásból haszon származik. A 

tenyészállatok meghatározásánál nem érvényesíthető az „1 éven túl meglévő” fogalom 

(például a tyúkok esetében). 

 Beruházások: Az üzembe nem helyezett, rendeletetés szerűen használatba nem vett 

tárgyi eszközök bekerülési értéke, továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön 

végzett felújítások még nem aktivált (használatba nem vett) értéke.  

 Beruházásokra adott előlegek: A tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére, stb. a 

termelőknek, kivitelezőknek adott előlegek. 
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A befektetett pénzügyi eszközök azok az eszközök (részesedés, értékpapír, adott 

kölcsön), melyeket a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, hogy ott tartós 

jövedelemre tegyen szert (osztalék, kamat), illetve irányítási, befolyásolási, ellenőrzési 

lehetőségre tegyen szert. Ide soroljuk: 

 a részesedéseket, melyek osztalékot, befolyásolási-, ellenőrzési-, irányítási jogot 

biztosítanak tulajdonosuknak, 

 értékpapírokat, melyek kamatjövedelmet eredményeznek a tulajdonos számára 

(kötvény, zálogjegy, stb.), 

 tartósan adott kölcsönöket, melyek szintén kamatjövedelmet biztosítanak, 

 és a hosszú lejáratú bankbetéteket. 

 

A befektetett pénzügyi eszközöket vételi áron kell nyilvántartani. Ha ezeknek az 

eszközöknek a piaci értéke tartósan és jelentősen alatta marad a nyilvántartási árnak, akkor 

értékvesztéssel kell korrigálni az értéküket. (Az értékvesztés nem egyezik meg a tárgyi 

eszközöknél, és az immateriális javaknál jelentkező, a használattal összefüggő 

értékcsökkenéssel!) 

 

3.2.2. Forgóeszközök 

 

A vállalat erőforrásai közül a következőkben a forgóeszközöket és a velük való 

gazdálkodás ismeretanyagát PUPOS (2008) alapján tárgyaljuk. A forgóeszközök, a vállalat 

azon eszközei, amelyek a vállalkozási tevékenységben (a termelési folyamatban) egy évnél 

rövidebb ideig (nem tartósan), eredeti megjelenési formájukat elvesztve, vagy megtartva azt, 

vesznek részt. A termelési folyamat során értékük teljes egészében átmegy az új termék 

értékébe.  

A forgóeszközök csoportosítása több szempont alapján történhet, a forgóeszköz 

megjelenési formája, illetve a termelésben betöltött szerepe szerint. A forgóeszköz 

megjelenési formája alapján történő csoportosítás azonos a Számviteli törvényben előírtakkal. 

Ennek megfelelően a vagyon mérlegben az alábbi csoportosítás szerepel: 

1. Készletek 

 Anyagok 

 Befejezetlen termelés és félkész termékek 

 Növendék, hízó és egyéb állatok 

 Áruk 

 Készletre adott előlegek 

 Késztermékek   

2. Követelések 

3. Értékpapírok 

4. Pénzeszközök 

 

A forgóeszközök különböző, előzőekben feltüntetett megjelenési formái, igazolják a 

forgóeszközök definíciójának egyes elemeit, pl. eredeti megjelenési formájukat elvesztik, 

vagy megtartják. A megjelenési formák azonban arra is utalnak, hogy a termelési folyamat 

során a forgóeszközök alakváltozáson mennek keresztül. A Számviteli törvény egyértelműen 

definiálja és értelmezi az egyes csoportokat, azokat tovább részletezi. 

A készletek lehetnek vásároltak és saját termelésű készletek. Vásárolt készlet 

(anyagok, áruk, göngyölegek, közvetített szolgáltatások) minden olyan készlet, amit a vállalat 
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vásárolt, vagy térítés nélkül átvett. Az anyagok számvitel szerinti további csoportosítása: 

nyers- és alapanyagok, segédanyagok, üzem- és fűtőanyagok, fenntartási anyagok stb.  

A saját termelésű készletek azok, amelyeket a vállalat saját maga állított elő, illetve 

termelt meg. A saját termelésű készletek, készültségi fokuktól függően lehetnek: Befejezetlen 

termelés, Félkész termékek, Késztermékek. A saját termelésű készletek, elnevezés utal arra is, 

hogy azok a termelési folyamat mely fázisában helyezkednek el. A Számviteli törvény a 

befejezetlen termelést és a félkész termékeket az alábbiak szerint definiálja: „Befejezetlen 

termelésnek azok a megmunkálás alatt lévő, további megmunkálásra váró termékek 

minősülnek, amelyeken már legalább egy számottevő munkaműveletet elvégeztek, továbbá 

befejezetlen termelésnek minősülnek a még nem számlázott szolgáltatások teljesítményei is. 

Félkész termék minden olyan termék, amely a vállalkozónál egy vagy több teljes 

megmunkálási folyamaton már keresztülment (raktárra vett, illetve raktárra vehető), 

készterméknek azonban még nem minősül.” 

Értelmezzük a leírtakat egy konkrét példán keresztül. Vegyük a búzatermelés 

termelési folyamatát. A termelési folyamat outputja a búzaszem. A búzatermelés egyik 

sajátossága, hogy a termelési folyamat és a munkafolyamat nem esik egybe. Ennek biológiai 

okai vannak. Ha búza az elővetemény, akkor a termelési folyamat első munkafolyamata a 

tarlóhántás, ezt követheti a műtrágyaszórás, magágy-előkészítés és a vetés. Ismert, hogy a 

búza növénynek át kell esnie egy jarovizációs időszakon, hogy a szemtermés kialakuljon. A 

munkafolyamatok tehát – szükségszerűen – időben elvállnak egymástól. A tavaszi vetésű 

növények termelési folyamata – előveteménytől függően – szintén elkezdődik az adott év 

őszén, és mélyszántással zárul. Tehát a termelés folyamata csak elkezdődődött, de nem 

tekinthető befejezettnek, majd csak a betakarításkor jutunk késztermékhez. Ebben az esetben 

– a magasabb hozam elérése érdekében – a kapcsolódó agrotechnikai szempontokat be kell 

tartani, mint pl. őszi alaptrágyázás elvégzése, mélyszántás stb. A termelési és munkafolyamat 

tehát ebben az esetben is elválik egymástól. A növénytermelés befejezetlen termelését mezei 

leltárnak nevezzük. Az egyes munkafolyamatokban felhasznált forgóeszközök, mint pl. 

vásárolt anyagok (a műtrágya, növényvédő-szer, az erőgépek üzemeltetéséhez szükséges 

gázolaj, vetőmag, stb.), a munkaerő bére, a javításhoz felhasznált alkatrészek, stb. elvesztik 

eredeti megjelenési formájukat, értékük átmegy a mezei leltár értékébe. Tehát a költség 

vagyonná transzformálódik a termelési folyamaton keresztül. A vállalat vagyona – minden 

egyéb tényezőt változatlannak tekintve – nem lesz sem több, sem kevesebb, de struktúrája 

megváltozik, a pénz a mezei leltár megjelenési formát veszi föl.  

Az állattenyésztéshez kapcsolódóan hangsúlyozottan kell megemlíteni a 

forgóeszközök között szereplő állatok csoportját. A felületes olvasó azt gondolná, hogy pl. 

egy növendék hízóbika befejezetlen termelésként értelmezhető. Ez azonban nem így van. 

Miről van szó a hízóbika esetében? Ha elfogadjuk, hogy 40 kg-mal születik a borjú, és 450 

kg-ra hizlaljuk fel, akkor 450-40=410 kg-ot kell híznia. Ha a napi súlygyarapodás 0,8 kg, 

akkor 513 nap alatt hízik meg (410:0,8), ami mintegy 17 hónapot jelent. A hízóbika esetében 

a termelési folyamat és a munkafolyamat egybeesik, etetjük az állatot, az állat tömege nő. Az 

egy teljesen más kérdés, hogy a hízlalás egy olyan termelési folyamat, amely 17 hónapot 

igényel. Hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy a Számviteli törvény a tenyész-, és 

igásállatokat a befektetett eszközökhöz sorolja, azokat ebben az eszközcsoportban, egyedileg 

kell nyilvántartani.  

A félkész termékek értelmezésénél a fogalom egyértelmű. Tételezzük fel, hogy a 

vállalat anyacsavart gyárt. A gyártástechnológia elengedhetetlen része, az alapanyagként 

szolgáló gömbvas darabolása. A darabolás egy teljes megmunkálási folyamatként 

értelmezhető. A darabolásnak költsége van, a darabolt gömbvas első megjelenési formáját 

elveszítette, egy magasabb készültségi fokot jelent, a megmunkálási folyamat végterméke, 

ami raktárra, illetve készletre vehető. A vállalat vagyona, összegét tekintve szintén nem 
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változik, de a forgóeszközök struktúrája más lett, az alapanyagok készletértéke csökkent, a 

félkész termékek készlet értéke nőtt.  

Az áruk változatlan állapotban történő, továbbadás céljából vásárolt termékek. Itt kell 

kimutatni a kereskedelmi célú árukészleteket, göngyölegeket és a közvetített szolgáltatásokat. 

A követelések olyan jogszerű, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyeket a 

vállalat már teljesített, az érintett fél elfogadott, de pénzügyileg nem rendezett, azaz nem 

egyenlített ki. 

Az értékpapírok közül azokat kell forgóeszközként kimutatni, amelyeket a vállalat, 

forgatási célból vásárolt, azaz átmeneti, tehát nem tartós befektetésként szolgálják a 

vállalkozási tevékenységet, pl. eladásra vásárolt kötvények, visszavásárolt üzletrészek, 

részvények, eladásra vásárolt részvények, stb. 

A forgóeszközöket a termelésben betöltött szerepük alapján is csoportosítani kell. A 

vállalatok pénzügyi stabilitása, a kapcsolódó finanszírozási stratégiák kialakítása, a forgótőke 

menedzsment tekinthetők azon kiemelt területeknek, melyeknek egyik elméleti megalapozását 

a forgóeszközök termelésben betöltött szerepe képezi.  

A forgóeszközök első megjelenési formája a pénz. A pénz teszi lehetővé, hogy 

inputokat vásároljunk, a pénzt tehát átváltjuk forgóeszközökre. Ekkor a termelési folyamat 

még nem indult meg, de felkészültünk annak indítására. Ezt a szakaszt készenléti szakasznak 

nevezzük. A termelés indításától a késztermék megjelenéséig tart a termelési szakasz. Ezt 

követi az értékesítés. Az ellenérték átutalásáig követelésállomány keletkezik. Ez a szakasz a 

megtérülési szakasz, melynek eredménye ismét a pénz lesz. Fontos feltételként fogalmazható 

meg, hogy ez a pénz több kell, hogy legyen, mint a termelési folyamatban felhasznált 

forgóeszközök értéke, azaz a gyártás költsége. A többlet a gyártás jövedelme. 

 

3.2.3. A tőke forrásai 

 

A tőke javak forrásukat tekintve saját és idegen forrásból származhatnak. A saját tőke 

két forrásból származik, az egyik a tulajdonosok által szolgáltatott vagyoni hozzájárulás, a 

másik pedig a tulajdonosok által a vállalkozásban visszahagyott adózott nyereség. A vállalat 

tőkéjének ezen részére jellemző (PFAU, 1998; HUSTI, 1999), hogy: 

 nagy pénzügyi önállóságot biztosít, 

 a termelést nem terhelik kamatköltségek, 

 nincs visszafizetési kötelezettség, 

 a vállalkozás hitelképessége annál jobb, minél nagyobb mértékű és arányú a saját 

tőkéje, 

 sikertelen gazdálkodás esetén a termelés nehézségeit könnyebben át tudják hidalni, 

hisz döntéseik nem függenek másoktól, 

 az amortizáció a gazdaságon belül képződik és ott is kerül felhasználásra, 

 a gazdálkodó a beszerzett eszköz tulajdonosa lesz, 

 az eszköz növeli a vállalkozás vagyonát, 

 a beszerzést követően a gépet, csak az annak használatával kapcsolatos állandó és 

változó költségeik terhelik, 

 ugyanakkor csak akkor valósítható meg, ha a gazdaság rendelkezik a szükséges 

forrással, 

 a beszerzés jelentős tőkét köt le, vagy von el más területektől, korlátozva a vállalkozás 

méretét. 
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Ha a fejlesztéseket saját forrásból hajtjuk végre, önfinanszírozásról beszélünk. Bár az 

infláció növeli a tőke javak piaci értékét, így a tulajdonos tőkéjét, ám nem az anyagi források 

valós növekedését fejezi ki. A jövedelmezőség növelése érdekében azonban célszerű 

figyelembe venni más finanszírozási lehetőségeket is. Az idegen tőkeforrások alkotják a 

finanszírozási lehetőségek másik fő részét. Származhatnak hitelekből, társtulajdonosok 

tőkéjének bevonásából, lízing útján és támogatások révén stb. 

A vállalkozó kockázatot vállal idegen tőke bevonásával, hiszen azt visszafizetési 

kötelezettség és kamat is terheli. Az idegen források növelik a vállalkozás eladósodottságának 

mértékét, ezáltal rontják annak tekintélyét. Ezen felül a társtulajdonosok beleszólnak a 

gazdálkodás ügyeibe, tőkéjük arányában különböző jogokat gyakorolnak a vállalkozásban. 

Ugyanakkor a külső források lehetőséget nyújtanak többek között a gyors piaci 

alkalmazkodáshoz, azaz segítségével növelhető a piaci alkalmazkodás foka, illetve a saját 

tőke és össztőke jövedelmezőségének foka. 

A hitel iránti keresletet kiváltó okok TÉTÉNYI (2001) szerint a következők lehetnek: 

 a vállalkozó nem rendelkezik a befektetéshez szükséges saját erővel, 

 a tőkepiacon a saját tőke megszerzésének hosszú időigénye időszerűtlenné teszi a 

befektetést, 

 a tőkepiacon a saját tőke bevonásának költsége olyan mértékben rontja a befektetés 

jövedelmezőségét, hogy az veszélyezteti a befektetés elvárt időn belüli megtérülését, 

 a hitelkínálat következtében az idegen tőke költsége kisebb a saját tőke elvárt 

hozamánál.  

A hitelpénz megszerzésének elengedhetetlen feltétele, hogy a hitel igénylője 

hitelképes legyen, azaz megfeleljen azoknak a pénzügyi garanciális feltételeknek, amely 

mellett a hitelintézet hajlandó hitelt nyújtani. Egy vállalkozás akkor minősül hitelképesnek, ha 

végzett tevékenysége ellenértékéből rendszeres pénzbevételhez jut, e bevétel megfelelő része 

nyereségként csapódik le, és – helyes pénzgazdálkodása eredményeként – a vállalat fizetési 

kötelezettségeinek teljesítésére mindenkor elegendő pénzeszközt tud mozgósítani és erre 

megfelelő biztosítékot tud felajánlani (BARTA és TÓTH, 1997).  

Az idegen források másik formája hitelfelvétel mellett a társtulajdonosok bevonása, 

mely értékpapírok – részvény és kötvény – kibocsátásával valósulhat meg. Részvények 

kibocsátásával a vállalkozás saját tőkéje növelhető. Tulajdonosának vagyoni, illetve 

tőkearányos osztalékjogot biztosít. A kötvény hitelezési jogokat megtestesítő értékpapír. A 

kibocsátó kötelezettséget vállal a visszafizetésre és a kamatfizetés nagyságára, meghatározott 

ütemezés szerint. 

A lízing ma már hazánkban is elterjedt, jogi-, számviteli- és adózási szempontból 

szabályozott, közép- vagy hosszú távú finanszírozási forma. A tőkenövelés, és egyes 

esetekben a tőke-felszabadítás speciális esete, amikor a vállalkozó saját tőke bevonása nélkül 

tudja tevékenységét bővíteni. Legjellemzőbb a gépek, berendezések lízingelése, mely során a 

lízingelő cég a lízingelt eszköz formájában hitelt nyújt a vásárlónak, aki ezt kamatokkal 

együtt lízingdíj formájában fizeti vissza. A lízingdíj költségként elszámolható, tehát csökkenti 

az adóalapot. A lízingtársaságok adminisztrációja rugalmasabb és gyorsabb a kereskedelmi 

bankok ügyintézésénél. Az eszköz maga lehet a fedezet oly módon, hogy a hitelnyújtó 

tulajdonában marad, aki ha a részletek fizetése elmarad, az eszközt egyszerűen visszaveheti. 

Ha a lízing díj kifizetésre kerül, az eszköz átmegy a lízinget igénybevevő tulajdonába. A 

visszlízing esetén saját eszközünket adjuk el egy lízingelő cégnek, melytől visszalízingeljük 

azt, így szabadítva fel az addig lekötött tőkénket. Azonban elég drága finanszírozási forrás, 

általában bankkamatot meghaladó költség terheli. 
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3.3. A termőföld mint speciális erőforrás 

 

A föld, mint alapvető termelési tényező elsősorban a mezőgazdasági termelés 

szolgálatában áll. A földmagántulajdon közel egy évtizede vált újból általánossá a hazai 

mezőgazdaságban. Számos vonatkozásában piaci viszonyok érvényesülnek már, kemény 

feltételek elé állítva a mezőgazdasági termelőket. Ugyanakkor a földdel kapcsolatban az is 

elmondható, hogy a piaci viszonyok csak nagyon kezdetlegesek, visszafogottak. A jövő 

szempontjából fontos a földpiac sajátosságainak, valamint a földárat meghatározó 

feltételeknek a feltárása, mert a földpiac kedvező hatásai csak így állíthatók a mezőgazdaság 

fejlesztésének szolgálatába, illetve így előzhetők meg, védhetők ki a kedvezőtlen hatások, a 

nem kívánt folyamatok. A földpiac központi kérdése a keresleti-kínálati viszonyok, a földár, 

illetve az ezeket meghatározó tényezők alakulása. Dolgozatomban ezért ezen tényezők 

elemzését tartom szem előtt, ötvözve a földpiac elméleti kérdéseit a gyakorlati 

jellemvonásokkal. Munkám elkészítése során felhasználtam az e szakterületen alkotók 

műveit, az e témában megjelent szakirodalom jelentős részét, átfogó képet nyújtva a földpiac 

alapvető sajátosságairól. 

 

A termelési tényezők piaca 

 

A vállalatok termékeik előállításához különböző termelési erőforrásokat, inputokat 

használnak fel, ezek a termelési tényezők. A termelésben betöltött funkciójuk alapján négy fő 

csoportot különböztetünk meg, amelyek különböző jövedelemformák forrásául szolgálnak: 

 A munka, az ezért kapott jövedelem a munkabér. 

 A tőke, jövedelme a kamat vagy bérleti díj. 

 A természeti erőforrások, ezek tulajdonosainak jövedelme a járadék. 

 A vállalkozói készség, sajátos jövedelme a gazdasági profit. (KURTÁN, 1996) 

 

HORVÁTH (1996) a termelési tényezőket keletkezésük szerint osztályozza, így 

elkülöníti az elsődleges tényezők (munka, természeti erőforrások), valamint a tőketényezők 

(termelt tőkejavak, kölcsöntőke) csoportját. Előbbinek fő vonása, hogy alapvetően nem 

gazdasági okokból keletkeztek, csak tényleges felhasználásuk mértéke határozódik meg a 

gazdasági folyamatokban, míg utóbbiakat a gazdaság termeli ki, és inputjaik, valamint 

outputjaik egyidejűleg vannak jelen a piacon. Ezek kínálata rövid távon fix, hosszabb távon 

viszont mind mennyiségben, mind összetételben igazodhat a gazdaság igényeihez. 

 

A termelési tényezők kereslete 

 

A termelési tényezők keresletének vizsgálatakor arra a kérdésre keresünk választ, 

miért van egy cégnek szüksége egy adott erőforrásra, milyen meggondolások alapján dönt 

szolgáltatásainak igénybevételéről, hogyan határozható meg annak mértéke. 

Ehhez kiindulásként a vállalat alapvető célját, a profitmaximalizálást kell figyelembe 

venni. A profit a termékpiacról származik. Ismeretes, hogy a vállalat kínálatának nagyságát a 

határbevétel és a határköltség viszonya alapján határozza meg. A termékpiacról kapott 

keresleti és árimpulzusok alapján dönt termelésének növeléséről vagy csökkentéséről. Ha a 

termékpiaci információk a termelés növelésére ösztönzik, ehhez több inputtényezőre van 

szüksége, tehát nő a termelési tényezők iránti kereslet. A termelési tényezők kereslete tehát 

származékos kereslet, ami azt jelenti, hogy a vállalat azért és annyiban keres egy adott 

erőforrást, amiért és amennyiben a vásárlók meg kívánják venni a közreműködésével 

előállított terméket, olyan árat kínálva érte, ami hosszú távon legalább normálprofitot biztosít. 
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A vállalat profitmaximalizálási kritériumából kiindulva megállapíthatjuk, hogy addig 

érdemes egy-egy inputtényező felhasználását növelni, amíg az inputnövekmény 

költségvonzata kisebb, mint a felhasználásból származó bevételnövekmény. Ennek általános 

formulája: 

MFC = VMPF 

Ahol MFC = a tényező határköltsége, az inputtényező mennyiségének változása 

szorozva az input egységárával, VMPF = az adott termelési tényező (munka vagy tőke) 

határtermékének piaci értéke, vagyis a terméknövekmény és a termékár szorzata, a 

határtermék bevétele. 

A termelési tényezők értékelése attól függ tehát, hogy milyen hasznot hoznak azok a javak, 

amelyek előállítására felhasználták őket. Az erőforrások keresletét a határtermék piaci értéke 

(vagy a határtermék bevétele) határozza meg. Egy-egy tényező keresleti függvénye egyenlő e 

tényező határtermék-bevételi függvényével.  

A termelési tényezők kereslete együttes kereslet. A vállalat a termelési tényezőket 

együtt alkalmazza, valamennyi tőkét valamennyi munkával kombinálva. A vállalat hosszú 

távon nemcsak kínálatának nagyságáról dönt, hanem arról is, hogy a termelési tényezők 

milyen kombinációjával állítja elő az adott termékmennyiséget, vagyis technológiát választ. A 

technológiaválasztás mikéntjét az határozza meg, hogy az egyes termelési tényezők 

határtermelékenysége és ára hogyan viszonyul egymáshoz. A gyakorlatban gyakran 

ellentmondásba kerül egymással a technikai és a gazdasági hatékonyság. Technikailag 

minden technológia (termelési tényező-kombináció) hatékony, amelyik nem alkalmaz 

felesleges kapacitást. Gazdaságilag viszont csak az a hatékony, amelyik ugyanazt a 

kibocsátást a legkisebb költséggel képes előállítani.  

Nem véletlen, hogy azokban az országokban, ahol alacsony a munkabér, inkább a 

munkaigényesebb technológiákra esik a választás, míg ha a gépek, berendezések relatíve 

olcsóbbak, tőkeigényes technológiát alkalmaznak. 

Kompetitív termék- és tényezőpiac esetén a vállalat számára egy-egy termék és 

termelési tényező ára piaci adottság. Ezen az áron elvileg korlátlan mennyiségű terméket 

adhat el, erőforrást vásárolhat. A termelési tényezők piaca ugyanakkor sohasem lehet tisztán 

kompetitív, mivel ezek szűkösen állnak rendelkezésre. Ez azonban már a kínálat oldaláról 

támaszt hatékonysági követelményeket. 

 

A termelési tényezők kínálata 

 

Az erőforrások kínálói részben a háztartások – főleg a munka tekintetében igaz ez, de 

részben a pénzmegtakarítások és a természeti erőforrások tekintetében is -, részben az üzleti 

szervezetek, melyek a termelt tőkejavak eladói, de jelentős pénztőkekölcsönzők is. 

A termelési tényezők kínálata általában pozitív korrelációban van az árral. A tényezők 

tulajdonosai az árak emelkedésére kínálatuk növelésével reagálnak. Az egyes 

tényezőcsoportok között azonban lényeges különbségek vannak a tekintetben, hogy a piaci ár 

változására milyen időintervallumon belül képesek reagálni, vagy képesek-e egyáltalán 

reagálni a kínálat változásával (pl. a föld kínálatának maximuma az ország területe). 

(KURTÁN, 1996) 
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A földpiac sajátosságai 

 

A termőföldnek, mint termelési tényezőnek a piaca sajátos piac. A földnek 

tulajdonítható sajátosságok (térbeli kötöttség, a termelési és biológiai folyamatok 

összekapcsolása, a nagyon eltérő minőségi különbségek, a lassú tőkekörforgás stb.) miatt a 

földpiacon nem érvényesülnek tisztán a kompetitív piac jellemzői. A földpiac nagyrészt a 

helyi kínálati és keresleti feltételekhez igazodik. Az eladó - eladandó földjére - csupán néhány 

potenciális vevő figyelmét tudja felhívni. Ezen a tényen az sem változtat, hogy az 

ingatlanközvetítők és az ingatlaneladásokkal foglalkozó más szolgáltató szervezetek 

igyekeznek a földpiac korlátozottságát enyhíteni. Sok országban azonban a 

földtulajdonszerzés szabályozása is gátat szab a nagyobb méretű földforgalom kialakulásának. 

Az átlagos vásárló és eladó a földpiacon csupán alkalomszerűen vesz részt, és ennek 

eredményeként tapasztalatai is korlátozottan érvényesülnek.  

Sajátos a földpiac a tekintetben is, hogy a termőföld helyhez kötött, térben nem 

mozgatható, térbeli pozíciója általában a környezet változásának függvénye. Ez azért 

lényeges, mert emiatt sok esetben - többször spekulációs céllal - vásárolnak termőföldet. Egy 

ipari üzem létesítése, élelmiszer-feldolgozó telepítése, közlekedési út építése stb. lényegesen 

megváltoztathatja a földek fekvési pozícióját, ezen keresztül azok értékét is. Végső esetben 

földkivonásra is sor kerülhet, vagy más művelési ággá sorolják át a területeket (például 

belterületté), aminek értéke sokszorosa lehet az eredeti mezőgazdasági területnek.  

A földpiac sajátos jellegét hangsúlyozza annak vagyonmegőrző képessége, amely 

egyszerűen annak tulajdonítható, hogy a termőföld nem amortizálódik, értékét megtartja (sőt 

növelheti), tartós megélhetési garanciát és bizonyos értelemben egzisztenciát jelent 

tulajdonosának, illetve a használójának, ezért a földet eladó vagy vásárló a legtöbb esetben a 

hosszabb távon kalkulálható hozadékhoz igazítja a vételárat.  

A földár meghatározása szempontjából fontos sajátossága a földnek, mint termelési 

tényezőnek, hogy - a többi tényezőtől vagy fogyasztási cikktől eltérően - összkínálata, 

természeténél fogva, viszonylag fix, és általában nem növelhető magasabb ár ajánlásával, 

vagy nem csökkenthető az alacsony földbérleti díj következtében. (SZŰCS, 1998) 

A fejlett országok agrárgazdaságában megfigyelhető, hogy a földtulajdon és a 

földhasználat sokszor igen jelentős mértékben elszakad egymástól. A korszerű technológiák 

hatékony alkalmazása csak megfelelő üzemméretek mellett lehetséges, ami egy a gazdaságok 

számának csökkenéséhez, de átlagméretük növekedéséhez (földbirtok-koncentráció) vezető 

folyamatot eredményez. A földpiacon a mobilitás viszont meglehetősen alacsony, és még 

tovább csökken. A tulajdonosok törekednek a föld tulajdonjogának megtartására, így az 

elidegenítésre csak a legvégső esetben kerül sor. Ebből kifolyólag ezekben az országokban az 

üzemméretek növelésének leggyakoribb eszköze a földbérlet. (NOVÁK, 2001)  

Magyarországon a termőföldet jelenleg keresleti piac jellemzi, kínálati helyzet csak a 

legrosszabb minőségű földeken fordul elő. A keresleti piac a földárakat felfelé húzza, 

melynek mértéke átlagosan évi 15-20%, de egyes régiókban elérheti az 50 %-ot is. Az eladók 

körét nézve kevés azoknak a száma, akik birtokegyesítés céljából egyesítnek, azaz akik a 

vételárat új földek vásárlásába fektetik. Az eladások többségét a szegénység, a pénzhez jutás 

motiválja. A vevők körében viszont legfőbb ösztönző a földbirtok növelése, és egyidejűleg 

jelen van az értékmegőrzés funkciója, valamint a spekulációs szándék is. (KARALYOS, 

2002)  

 

A föld kereslet-kínálati viszonyai 

 

A termelési tényezők (köztük a föld) kereslete is származékos kereslet. Ez azt jelenti, 

hogy amikor a profitszerzésre törekvő cégek egy adott termelési tényező iránt keresletet 
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támasztanak, akkor azt azért teszik, mert az illető tényező lehetővé teszi számukra olyan 

jószág előállítását, amit a fogyasztók hajlandók megvásárolni. A termelési tényezők kereslete 

tehát végső soron a fogyasztóknak a végtermékek iránti keresletéből származik. 

Igaz tehát a megállapítás, mely szerint nem a földár határozza meg a mezőgazdasági 

termékek árát, hanem éppen fordítva a mezőgazdasági termékek ára, végeredményben a mg-i 

termelés jövedelmezősége gyakorol hatást a termelésre, hiszen a föld nagy jövedelemtermelő 

képessége esetén „mindenki” azzal szeretne foglalkozni. (PFAU, 1998) 

A föld keresletére ezen kívül még számos tényező hat, esetenként egymást keresztezve 

ellenkező irányban. Egy-egy tényező hatását aligha lehet pontosan számszerűsíteni. A 

földforgalmi kötöttségek oldása, a földhasznosítási kötelezettség szigorítása, a 

földforgalomhoz kapcsolódó adók és illetékek mérséklése, az emelkedő földár, a 

mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének rosszabbodása, az agrárolló nyílása, ami a 

másik oldalon a keresletet is csökkenti, bizonyos földkínálatot ösztönző konstrukciók, a 

mezőgazdasági népesség csökkenése és elöregedése, a földbérleti díjak esése, a falusi 

foglalkoztatottsági helyzet javulása, életkörülmények kedvezőbbé válása. A technológiai 

fejlődéssel beálló üzemméret-növekedés, az infláció tartós csökkenése, a tőkehiány a 

termelést folytatóknál mind-mind hatással lehetnek a kínálat alakulására. 

A földtulajdon-szerzési kötöttségek oldása, az üzemméret növekedése, a földvásárlást 

elősegítő hitelkonstrukciók, kamatkedvezmény, részletfizetés, a mezőgazdaság 

jövedelmezőségének tartó javulása, a földhöz kapcsolódó támogatások növelése, a 

földszerzéshez kapcsolódó adók mérséklése, illetve a földeladást sújtó adók, birtokpolitikai 

beavatkozások, inflációs várakozások, a jó tőkeellátottság, a földár csökkenése a kereslet 

növelésének irányába hatnak. (SZŰCS-CSENDES, 2002) 

 

A földár és a földpiac 

 

A földpiac nagyon speciális piac, mivel 

 tárgya a termőföld, amely számos – az előzőekben már ismertetett – sajátossággal 

rendelkezik 

 a termőföld piacán egy adott országnak mindig csak csekély (mintegy évi 0,5-1,0%-ra 

tehető) része jelenik meg adás-vétel tárgyaként 

 minden egyes föld adás-vételt egyedi sajátosságok befolyásolnak 

 nagyok és lényegesek lehetnek a földek közötti (minőségi, fekvésbeli) különbségek 

 ezen különbségeknek sajátos meghatározó szerepük van  

 összességében a termőföld kínálata adott (SZŰCS-CSENDES, 2002) 

A föld árának meghatározásakor a „klasszikus járadékfelfogás” elve szerint lehet 

elméletben eljárni. Ezen elv szerint a tulajdonos le akar mondani földjéről, de nem akar 

lemondani jövedelméről. Így legalább annyiért kívánja eladni földjét, amennyi kamatot pénze, 

ha bankban helyezi el, az eddig kapott földjáradéknak megfelelően hoz évente. A termőföld 

árát tehát a földjáradék tőkésített értéke határozza meg, de nagyon jelentős az egyéb piaci 

tényezők hatása is, mindenek előtt a föld iránti keresleté.  

A földnek, mint termelési tényezőnek sajátosságai közé tartozik, hogy a föld iránti kereslet 

származékos kereslet, tehát az árát a földön termelt termékek marginális bevételei határozzák 

meg. Mivel a marginális bevételek a földek minőségétől függően eltérőek, a különböző 

minőségű földek ára attól függően változik, hogy  

1. az adott földterületen milyen termékek termelhetők 

2. milyen mennyiségi összefüggés szerint alakul az egyes termékek marginális hozadéka.  

 

A termelés növelésének a piacon a fogyasztási igények szabnak határt. A vállalkozó 

(tökéletesen működő piac esetén, ahol piacra lépésével a piaci árat nem tudja közvetlenül 
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befolyásolni) mindaddig hajlandó további területeket bérelni, amíg egységnyi többlettermék 

előállítási költsége a termék piaci ára alatt marad.  

Valamely termék egységnyi mennyiségének növeléséhez szükséges földigény 

földminőségtől függően változik. Átlagos termesztéstechnológiát feltételezve, a termelés 

növekedésének földigénye fordítottan arányos a földterület minőségével. A földminőség 

javulásával csökken az egységnyi termelési növekmény megtermeléséhez szükséges terület. A 

földet vásárló (vagy bérlő) a földért legfeljebb annyit hajlandó fizetni, amennyit a megtermelt 

termésmennyiség ér. (Feltételezve, hogy a többi termelési tényező változatlan marad.)  

Ha tehát (a többi termelési tényező változatlan szintje mellett) az egységnyi 

termésnövekmény eléréséhez szükséges földterület ára egyenlő a termék árával, akkor az egy 

hektár földterület ára ennek t-szerese, vagyis egyenlő az egy hektár terület marginális 

bevételével, ahol t = a termésátlag (t/ha). 

A probléma azonban nem ilyen egyszerű, hiszen a termelési tényezők a termelési 

folyamatban egymást helyettesítik. A gazdálkodó ezt a helyettesítési műveletet addig "űzi'', 

amíg olyan tényezőkombinációt nem állít össze, ami mellett - az adott technikai szinten - a 

legkedvezőbb hozamokat éri el. A mezőgazdasági termelő - megfelelő konjunktúra esetén - 

először az adott földterületen kísérli meg a hozamok növelését. A földbérlet vagy földvásárlás 

igénye akkor lép be közgazdaságilag, ha a meglévő földterületen az egységnyi 

termelésnövelés költsége (vagyis az egyéni marginális költsége) magasabb, mint az egységnyi 

termelésnöveléshez szükséges terület bérleti díja. 

Ebben az összefüggésben a földigénybevétel elsődlegesen az egységnyi többlettermés 

eléréséhez szükséges földterület nagyságától, illetve annak termelékenységétől függ. (SIPOS-

SZŰCS, 1995) 

Napjainkban a fejlett országokban a föld bérleti díja igen alacsony, mivel a 

mezőgazdasági tevékenységek általában nem túl nagy jövedelmezőségűek. Ezzel szemben 

igen jelentős a földek áremelkedése, aminek oka, hogy a földterület nagysága erőteljesen 

korlátozott, és hogy a föld mezőgazdasági művelésen kívül más célokra is használható. Ezért 

a „klasszikus járadékfelfogás” szerinti földjáradék napjainkban egyre inkább új 

megvilágításba kerül, és a föld áremelkedéséből származó értéknövekedésként, 

vagyonnövekedésként jelentkezik. A föld árát sem határozhatjuk meg napjainkban úgy, mint 

tőkésített járadék, hiszen a valóságos földár ennek a többszöröse. Az áralakulásban tehát a 

kereslet-kínálatnak, a működő földpiacnak van meghatározó szerepe. (KURTÁN, 1996) 

 

A földár és a földminőség összefüggései  

 

A földek minőségi különbözőségeiben részben az ökológiai, részben a közgazdasági 

környezet játssza a főszerepet. Az ökológiai adottságokat a talaj, az éghajlat és a domborzati 

viszonyok együttese, különböző kombinációjuk fejezik ki. A közgazdasági tényezők esetében 

már más a helyzet. Ezeket sokan és sokféleképpen rendszerezték, s még ma sem alakult ki e 

kérdésben egységes álláspont. SIPOS és SZŰCS a földek hozadékát, járadéktermelő 

képességét befolyásoló közgazdasági tényezőket a következőképpen csoportosítja:  

1. fekvés, elhelyezkedés: 

- lakott területtől való távolság 

- kiemelt településközponttól való távolság (nagyváros, turisztikai központ, 

vásárhelyek stb.) 

- élelmiszer-feldolgozó helytől való távolság 

- útsűrűség (100 hektárra jutó szilárd útburkolat) 

- repülőtér, vasútállomás, hajókikötő  

2. helyi potenciális lehetőségek:  

- öntözési lehetőség 
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- hőforrás (gázlencse, melegvíz) 

- energiavezetékhez kapcsolódás lehetősége 

3. helyi károsító hatások: 

- mesterséges vagy természetes tereptárgy, amely akadályozza a termelés 

zavartalan vitelét 

- légszennyeződés, zajártalom, vadkár 

- természetvédelmi szempontok 

(SIPOS-SZŰCS, 1995) 

 

 

 

3.4. A humán erőforrás (munka/munkaerő) 

 

Az emberi erőforrás (munkaerő) a gazdaságban (vállalkozásnál) alkalmazottaknak és 

foglalkoztatottaknak a munkavégzéshez szükséges képzettség és képesség szerint strukturált 

összessége. Az emberi erőforrás helyett gyakori a humán erőforrás kifejezés használata. 

Az emberi erőforrás gazdálkodás a gazdaság működtetésében közvetlenül részt vevőket érinti, 

és a gazdaság működési céljainak és a résztvevő egyének céljainak egyidejű 

figyelembevételével teremti meg az emberi erőforrás hatékony felhasználását. Az emberi 

erőforrás gazdálkodás végső célja a hatékony gazdálkodás biztosítása. 

 

A munkaerőt befolyásoló tényezők 

 

A munkaerőpiacot a munkaerő-kereslet és a munkaerő-kínálat együttesen jellemzi. A 

vállalkozások és más gazdasági szereplők lépnek fel kereslettel, míg a kínálatot a háztartások 

biztosítják. Ez a piac sajátos piac, és a munkaerő egy különleges áru. Az egyensúly felé a 

munkaerő ára tereli, vagyis az az összeg, amibe a munkavégző kerül a foglalkoztatónak. A 

piac egyik meghatározó jellemzője, hogy a kereslet és a kínálat összetétele közötti különbség 

miatt nagyon nehezen áttekinthető. 

A munkaerőt befolyásoló belső tényezők közül a tevékenység jellege, a vállalkozás 

stratégiai menedzsmentje, a gazdaság felépítése (ágazat- vagy tevékenység szerkezete), a 

vállalkozásban kialakult és követett (elvárt) munka és viselkedés kultúra, és a gazdaságot 

vezető vezetési stílusa a legmeghatározóbbak. 

A tevékenység jellege meghatározza az alábbiakat: 

 a gazdaságban elvégzendő feladatok körét 

 az előállítandó termék, szolgáltatás milyenségét, mennyiségét, minőségét 

 a rendelkezésre álló eszközöket 

 az alkalmazható technológiát 

 a munka szervezhetőségét, szervezettségét 

 a munkavállalókkal szembeni képzettség, képesség, alkalmasság stb. elvárásokat. 

 

Az emberi erőforrással való gazdálkodás az a tevékenység, aminek célja az emberi 

erőforrás hatékony felhasználása, és ezen keresztül a szervezet hatékony működésének a 

biztosítása. Az emberi erőforrás gazdálkodást a következő négy területre osztjuk fel:  

I. a munkaerő-gazdálkodás alapvető feladatai 

II. a bérgazdálkodás 

III. a munkaerő-fejlesztés és munkakapcsolatok és 

IV. a munkavégzés szervezése. 

Ezek a területek együtt határozzák meg az emberi erőforrás gazdálkodás sikerét egy 

gazdaságon belül, ugyanakkor olyan sajátosságokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé és 
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szükségessé teszik egyedi vizsgálatukat (esetenként mérésüket) és kezelésüket. Egy-egy 

terület sikerét meghatározza egy másik vagy a többi terület működtetése, színvonala és 

hatékonysága. A területek összehangolása révén hatékonyabbá válnak az egyes területek, 

ezáltal hatékonyabb lesz az emberi erőforrás gazdálkodás. 

A munkaerő-gazdálkodás alapvető feladatait magában foglaló terület a szűkebb 

értelemben vett munkaerő-gazdálkodást jelenti, amit gyakran a létszámgazdálkodással 

azonosítanak. 

Ezen belül négy alapvető feladatot kell ellátni:  

i. A létszám nagyságának és összetételének meghatározása és biztosítása 

ii. Az összetétel alapján a szükséges képzettség, képesség és alkalmasság biztosítása 

iii. A munkateljesítmények mérése 

iv. A törvény előírásaiból adódó munkaerő-gazdálkodási feladatok ellátása. 

 

A létszám nagyságának és összetételének meghatározása és biztosítása a munkaerő-

tervezés révén valósítható meg. A munkaerő-tervezés annak a megtervezését jelenti, hogyan 

biztosítsuk a gazdaság számára szükséges munkaerőt. Ehhez a kertészet nyilvántartásai is 

alapul szolgálnak. Ilyen nyilvántartás a Munkaerő nyilvántartó, ami a foglalkoztatottak, 

alkalmazottak fontosabb személyi anyagait és munkájukkal kapcsolatos feljegyzéseket 

tartalmazza. A létszámszükséglet és létszámösszetétel meghatározásához az összlétszámon 

belül különböző csoportosítási lehetőségeket alkalmazhatunk, ezek közül a leggyakoribbak: 

a. Munkaviszony szerint 

b. Életkor és nemek szerinti összetétel 

c. Szakképzettség szerinti összetétel 

d. Iskolai végzettség szerinti összetétel 

e. Munkakörök szerinti összetétel 

f. Munkahely szerinti összetétel 

g. Munkaidő szerinti összetétel 

h. Foglalkoztatás jellege (munkaerő forrása) szerinti összetétel 

Az emberi erőforrással kapcsolatos tervezés eredménye az emberi erőforrás terv, 

aminek egyik fontos eleme a munkaerőterv. A munkaerőterv a szervezeti célok 

megvalósításához szükséges létszámú és szakismeretű alkalmazottak, foglalkoztatottak 

biztosítására koncentrál. A munkaerő-tervezés lépései a: 

1. Helyzetelemzés 

2. A gazdálkodási célok meghatározása, a tevékenységek szintjén történő 

értelmezése 

3. Munkaerő-szükséglet meghatározása 

4. Munkaerő-fedezet számbavétele 

5. Munkaerő-szükséglet és –fedezet összevetése (munkaerő-mérleg) és elemzése 

6. Munkaerő-szükséglet és a fedezet összehangolása 

A helyzetelemzés (1.) mind a közép és hosszú távú tervezéshez, mind pedig a rövid távú 

tervezéshez szükséges lépés, hiszen tisztában kell lenni azzal, hogy mi a jelenlegi állapot és 

honnan indulunk.  

A gazdálkodási célok alapvetően a hosszabb távot érintő, a stratégia kidolgozása során 

megfogalmazódott cél és az oda vezető főbb irányvonalak és tevékenységek alapján 

azonosíthatók. Ezek elérését szolgálják a rövidtávon (egy éves gazdálkodási keret) 

megvalósítandó tevékenységek (2.). Ehhez rövidtávon a munkaerő-szükségletet (3.) egyrészt 

a kialakított és aktuális ágazat szerkezet által tükrözött feladatmegosztás és a feladatok 

maradéktalan ellátásához kialakított munkakörök betöltéséhez szükséges létszám és összetétel 

alapján kalkulálhatjuk. Természetesen ekkor is meghatározó a tervezett termelési volumen és 

árbevétel, a termelékenységi célok (fajlagos hozamok, fajlagos árbevétel) és a rendelkezésre 
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álló költségkeret. Ez a felülről-lefelé módszer, amikor a vezetés által felülről meghatározott 

feladatmegosztás és keretek között kell a feladatokat ellátni, de a kitűzött célokat el kell érni. 

A munkaerő-szükségletet másrészt az alulról-felfelé módszer alkalmazásával is 

meghatározhatjuk. Ekkor a kitűzött célok elérése függvényében (2.) készített technológiai 

tervek alapján számolható a munkaerő-szükséglet, vagyis a célok eléréséhez szükséges 

tevékenységeket, műveleteket határozzák meg. Ezekhez rendelik hozzá a szükséges 

létszámban és összetételben a munkaerőt, amit a megfelelő csoportosításokban vállalkozási 

szinten is összesíthetnek. Ilyenkor alapvető, hogy meghatározott időben és időtartam alatt kell 

bizonyos feladatokat elvégezni, továbbá változhat a munkára alkalmas napok száma, esetleg 

más (biológiai, vallási, kulturális) befolyásoló tényezőket is figyelembe kell venni. Gyakran 

csak a két módszer kombinálásával lehet eredményt elérni. 

A munkaerő-fedezetet (4.) a vállalkozás munkaerő-kapacitása biztosítja, ami 

elsősorban a meglévő létszám nagyságától, összetételétől, minőségi jellemzőitől, a 

ledolgozható napok számától, és az egy munkanapra jutó teljesítmény nagyságától függ. A 

kertészetben a munkaerőt a gazdálkodó (gazdaság vezető és/vagy tulajdonos) és annak 

családtagjai, továbbá az állandó alkalmazottak és az idénymunkások foglalkoztatásával 

biztosítják. 

 A munkaerő-szükséglet és a munkaerő-fedezet összehasonlítására (egybevetésére) 

szolgál a munkaerő mérleg (5.). A munkaerő mérleg megmutatja, hogy az egyes 

időszakokban a rendelkezésre álló munkaerőn kívül még mennyi dolgozó munkába állítása 

szükséges, illetve mely időszakokban nem biztosított a foglalkoztatás. A mérleget 

ágazatonként és havi vagy dekádos bontásban készítjük el, de indokolt lehet más jellegű és 

mélyebb bontású mérleg elkészítése is. A mérleg adataiból készült szemléltetést tartalmaz a 9. 

ábra. 

 

 
 

15. ábra: A munkaerő fedezet és szükséglet 

 

 A munkaerő-szükséglet és a munkaerő-fedezet összehangolására cselekvési terveket 

(de legalább elképzeléseket) kell kidolgozni (6.), még akkor is, ha ezek esetleg nagyon 

egyszerűnek tűnnek. Ugyanis az időkorlát miatt nem a probléma bonyolultsága számít, hanem 

a gyors megoldás megtalálása a fontos. 
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(ii) Az összetétel alapján a szükséges képzettség, képesség és alkalmasság biztosítása a 

munkaerővel szembeni minőségi igényeket fejezik ki. Elengedhetetlen, hogy a munkavállaló 

rendelkezzen a munkakör betöltéséhez szükséges képzettséggel, képességgel, és 

alkalmassággal. A képzettséget a szakképzettség, egyéb képzettség, és a gyakorlati évek 

száma alapján véleményezzük. A képességet a teljesítőképesség és munkabírás együtt 

határozza meg. Az alkalmasságot a testi, lelki és egészségügyi alkalmasság alapján ítélik meg. 

Ezeknek a minőségi igényeknek a biztosítása a munkaerő-toborzással a szakszerű 

kiválasztáson keresztül történik. Ebben a tekintetben a kertészet vezetője elsősorban saját 

emberismeretére és tapasztalatára számíthat. 

 

A létszámnagyság (i) és a minőségi igények (ii) szerinti szükséglet-fedezet összhangját 

megteremtő cselekvési tervek szükségesek akkor is, ha az összevetés (mérleg) alapján 

munkaerőhiány van, de akkor is, ha felesleg van. Az utóbbi években gyakorivá vált, hogy 

létszámcsökkentéssel próbálják megoldani a vállalkozás problémáit. Felhívjuk a figyelmet 

arra, hogy ez sok esetben csak átmeneti lélegzetvételhez juttatja a gazdálkodást és később 

inkább helytelen lépésnek bizonyul. Nem fektetnek kellő hangsúlyt a műszaki fejlesztés, a 

holtmunka felhasználása, a vállalkozói (alvállalkozói) megbízás igénybevétele, és a termelési 

szerkezet változtatása által nyújtott lehetőségek kihasználására, természetesen ezekről is a 

gazdaságossági szempontok figyelembevételével kell dönteni.  

 

(iii) A munkateljesítmények mérése 

 

A munkateljesítmény tágabb értelmezés szerint a kitűzött munkafeladat időegység alatt 

teljesített része. A szűkebb értelmezés szerint az időegység alatt végzett munka 

produktumának mennyisége. Ez a teljesítményektől függő érdekeltségi rendszer 

működtetésének az alapja, ugyanakkor a hatékonyság javítása, a gazdálkodás értékelése is 

megköveteli, hogy mérjék a munkateljesítményeket.  

 

A munkatermelékenység színvonalát rendszerint az egységnyi élőmunkára jutó termelésből 

állapítjuk meg. A termelés és az élőmunka (emberi erőforrás) is többféle formában 

számszerűsíthető.  

A termelés (eredmény-kategória) kifejezhető naturáliában vagy értékben. Naturáliában adjuk 

meg, ha pl. természetes mértékegységben (kg, t, l, stb.) vagy normák segítségével fejezzük ki. 

Értékben adjuk meg, ha pl. termelési értékben (Ft), hozzáadott értékben (Ft), árbevételben (Ft) 

fejezzük ki. 

 

Az élőmunka felhasználást (ráfordítás-kategória) kifejezhetjük az alábbiak szerint: 

 Átlagos állományi létszám 

 Fizikai foglalkozásúak (munkások) átlagos állományi létszáma 

 Foglalkoztatottak átlagos dolgozói létszáma 

 Munkások teljesített munkanapjai vagy munkaórái 

 Közvetlenül termelő munkások teljesített munkaórái stb. 

 

A munkatermelékenységi mutatókat az eredmény-kategóriák és a ráfordítás-kategóriák 

hányadosaiként képezzük. Ezeknek a mutatóknak a reciproka adja a munkaigényességi 

mutatókat. 

 

                                          Termelés,szolgáltatás               Teljesítmény mennyisége, értéke 

Munkatermelékenység = ------------------------------ = --------------------------------------------- 

                                            Élőmunka felhasználás        Felhasznált munka mennyisége, értéke 
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                                            Élőmunka felhasználás        Felhasznált munka mennyisége ,értéke     

Munkaigényesség = -------------------------------------= -------------------------------------------- 

                                            Termelés,szolgáltatás             Teljesítmény mennyiség, értéke 

 

A leggyakrabban alkalmazott munkatermelékenységi mutatók közé tartoznak a következők: 

 1 munkanapra jutó termelési érték 

 1 munkaórára jutó termelési érték 

 1 munkaórára jutó termékmennyiség 

 1 foglalkoztatottra jutó termelési érték 

 100 Ft munkabérre jutó termelési érték stb. 

Az 1 munkaórára jutó termelési érték, mint termelékenységi mutató azt fejezi ki, hogy 1 óra 

munkával hány Ft termelési értéket állítottak elő. Ennek a reciproka az egységnyi (pl. 1000 

Ft) termelési értékre jutó munkaóra, mint munkaigényességi mutató azt fejezi ki, hogy 

egységnyi (pl. 1000 Ft) termelési érték előállítása mennyi munkaórát igényel. 

A munkatermelékenység színvonalát számos tényező befolyásolja. Egy vállalkozáson belül a 

meghatározó tényezők főbb csoportjai a következőek: 

 alkalmazott technológia műszaki színvonala 

 termelés-munkaszervezés színvonala 

 rendelkezésre álló szakismeret és kihasználása 

 kapacitás kihasználás foka 

 munkaidő-kihasználás színvonala 

A munkateljesítmények elemzése során szem előtt kell tartani, hogy a munkatermelékenységi 

mutató értéke mindig eltér a valódi termelékenységtől. Az eltérés mértéke a választott 

mutatóktól függ. Ugyanis leggyakrabban a közvetlenül termelő munkások teljesítményét 

veszik alapul. De minél több közvetetten termelő és szellemi foglalkozású van a 

vállalkozásnál, annál inkább ronthatják az alapul vett mutató értékét, holott sokszor pontosan 

a mérnök munkája révén érhetőek el azok a teljesítményszintek. Ugyanakkor minél inkább 

kötött a technológia, gépesített (automatizált) a termelés, annál kevésbé érvényesülnek a 

foglalkoztatott egyéni képességei, készségei. Éppen ezért különböző teljesítményértékelési 

módszereket alkalmazhatnak a különféle munkakörök, feladatok és célok függvényében. 

 

 

3.5. Vállalkozói képességek és készségek 

 

A termelési tényezők, vagyis a termeléshez felhasznált erőforrások alapvető 

csoportosítása szerint az öt erőforrás között önállóan megkülönböztetve szerepelnek a munka 

és a vállalkozói képességek. Ezek a termelési tényezők attól különlegesek, hogy az emberhez 

kapcsolódó sajátosságokat, képességeket, készségeket és tevékenységeket takarnak. Közöttük 

nem is lehet és nem is mindig célszerű ilyen kategorikusan különbséget tenni, hiszen 

egyszerre használhatja valaki az őt munkára alkalmassá tevő szellemi és fizikai képességeit, 

és a többi erőforrás sikeres kombinálását lehetővé tevő tervezési, szervezési, irányítási, 

vezetési készségeit, továbbá tulajdonosi jogait is gyakorolhatja. Ugyanakkor a vállalkozói 

képességek alkalmazását különleges típusú munkavégzésnek is tekinthetjük. 

Vezetőnek lenni abban az értelemben, hogy ne csak a betöltött pozíció miatt, hanem az 

elvégzett munka minősége, az elvárásoknak való megfelelés és a kihívásokra adott válaszok 

alapján tekintsenek valakit vezetőnek nélkülözhetetlenek bizonyos tulajdonságok.  

TIMMONS (1978) hat tényezőt jelölt meg a sikeres vállalkozást vezetőkkel 

kapcsolatban, melyek egyike a vezetőkészség. A vezetői tevékenység pedig elsajátítható 
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mindazon képességek birtokában, amelyek megléte feltételezi, de nem teszi kizárólagossá az 

alkalmasságot.  

Az ezeket kiegészítő folyamatos tanulással és a gyakorlatban történő felhasználás 

során olyan ismeretekre, készségekre lehet (és kell is) szert tenni és fejleszteni, amelyek révén 

sikeres vezetői munka végezhető. MINTZBERG (1975) a vezetői munkát tanulmányozva 

olyan szerepeket azonosított, amelyek elvárásként jelentkeznek a vezetővel szemben és az 

ezeknek való megfelelésben kiemelt jelentőségűek bizonyos képességek. Az általa azonosított 

szerepek a személyközi szerepek, az információs szerepek és a döntési szerepek. A formális 

hatáskör lehetővé teszi a vezető számára, hogy a szervezet többi tagjával és a külső 

érintettekkel kapcsolatot tartson, amelyen keresztül a döntéseihez szükséges információt is 

megszerzi.  

Ez az információs szerep pedig lehetővé teszi, hogy sikeres döntési szerepet töltsön be. 

SZONYI és STEINHOFF (1989) a sikeres vállalati irányítás egyik követelményének tekintik 

a személyes tulajdonságokat, melyeken belül egyebek mellett a sajátos egyéniséget, a 

szervezőkészséget, irányítási készséget, jó beszédkészséget és a vezetési képességeket 

hangsúlyozzák. Az emberek között viszont különbség van a tekintetben, hogy milyen 

képességekkel rendelkeznek és azok milyen színvonalúak (ROÓZ, 1995). SOMOGYI (1998) 

alapvető kritériumként fogalmazza meg a vezetővel szemben a moralitást, mint minden egyéb 

tulajdonságot burkoló feltételt.  

Ennek a szerepe, mint döntésorientáló tulajdonság fokozatosan felértékelődik a mai 

gazdasági viszonyok között, amikor a fehérgalléros bűnözés térhódítását éljük meg. A 

mezőgazdaságban működők számára CASTLE et al. (1987), SOBEY (1988), KAY és 

EDWARDS (1994) olyan gazdálkodást segítő technikákat javasolnak, melyek elsajátítása és 

alkalmazása különböző képességek meglétét feltételezi. VRANCH és EDDISON (1988) a 

számítástechnika társadalmunkra gyakorolt hatására és a mezőgazdaságban végbemenő 

térhódítására hívja fel a figyelmet, kiemelve elsősorban a pénzügyi és termelési adatok 

valamint a szaktanácsadás és információ szolgáltatás ezúton történő hatékonyabb 

felhasználását. A hatékonyság javítása állandó feladat a vezetők számára. Ehhez egyre több és 

szélesebb körű információ szükséges és áll rendelkezésre, amelyek gyors megszerzéséhez, 

megszűréséhez és felhasználásához egyre kevésbé nélkülözhetőek az információtechnológia 

által kínált lehetőségek és eszközök. 

DRUCKER (1991) a hatékony vezető jellemzésénél kiemeli, hogy a vezető csak akkor 

lesz eredményes, ha kamatoztatja a rendelkezésre álló képességeket, beleértve a dolgozói, 

saját és főnöke képességeit is.  

BERDE et al. (1998) szintén hangsúlyozzák a személyes tulajdonságokon túlmenően 

az azok kiaknázását lehetővé tevő vezetői tevékenységet. Az elmúlt évtizedben a hektikus 

gazdasági élet számos olyan döntést kényszerített ki, amelyek stratégiai jelentőségűek. 

Ezekben a döntésekben meghatározó szerepe van annak is, hogy milyen a menedzserek 

felkészültsége, képzettsége, tapasztalata, milyen személyiségjegyekkel és képességekkel 

rendelkeznek (ZOLTAYNÉ PAPRIKA, 1997). 

 

3.6. Információ 

 

A gazdaságon belül összegyűjthető információ nagyon fontos az előnyös döntések 

meghozatalához. Az időben meghozott és megfelelő döntésekhez szét kell választani a 

lényeges és lényegtelen információt. De miből lesz az információ? Az információ a gazdaság 

külső környezetéből és magából a gazdálkodásból vagyis belülről származó adatokból 

állítható elő. Ebből is látszik, hogy nem minden adat jelent egyúttal információt is. Az 

információ valamilyen kérdéssel kapcsolatos bizonytalanságunkat segít eloszlatni, 

megszüntetni. Egyszerűbben kifejezve „mond is számunkra valamit”. 
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Kívülről származó adatok

(információk)

Belülről származó adatok

(információk)

Kívülre történő megfelelés Gazdálkodási döntések

INFORMÁCIÓ GAZDÁLKODÁSTevékenység:

Cél:

Forrás:

Adatgyűjtés

Adatfeldolgozás

Tárolás

Információ szolgáltatás

 
16. ábra: Az információ gazdálkodás forrása és célja 

 

Egy gazdálkodó számára azért van szükség információra, mert csak úgy tudja 

hatékonyan működtetni a gazdaságát, ha megfelel a kívülről jövő igényeknek és egyúttal a 

saját hatáskörében felmerülő kérdésekre is kielégítő választ ad. A kívülről jövő igények 

leggyakrabban a kötelező nyilvántartások vezetésében, a különböző elszámolásokban, 

jelentésekben, és adatszolgáltatási kötelezettségekben nyilvánul meg. A saját hatáskörben 

felmerülő kérdések a gazdálkodással kapcsolatos kérdések, amelyekre a megfelelő válaszok 

adása elemi érdeke a gazdálkodónak. 

A gazdálkodást elősegítő nyilvántartásokat három nagy csoportba sorolhatjuk: 

1. tranzakciós dokumentációk: az üzleti kapcsolatok (vagyis vétel, eladás stb.) és egyéb 

tranzakciók dokumentációi pl. számlák, kimutatások 

2. naturáliában vezetett nyilvántartások: a végzett tevékenységgel kapcsolatos 

nyilvántartások, amelyek természetes mértékegységben (pl. kg, tonna, hektár, koca, 

üzemóra, gépóra stb.) mutatják a felhasználást és az eredményeket, és ezek elsősorban 

a technológiához, a végzett műveletekhez kötődnek 

3. egyéb háttér információk és nyilvántartásaik (minden egyéb, ami nem sorolható be az 

előző kettő valamelyikébe) 

 

A tranzakciós dokumentumok valamilyen formanyomtatványon, törvényileg előírt 

formában elkészült, vagy cégszerű aláírással vagy bármilyen más módon egyértelműen 

azonosíthatóvá, hitelessé tett dokumentumokat (pl. papír, elektronikus adathordozó) jelenti, 

amelyek szorosan az üzleti kapcsolatok bonyolításakor jelennek meg. 

A naturáliában vezetett nyilvántartások a különböző erőforrások, amelyeket 

összefoglalóan inputoknak nevezünk, származásával és felhasználásával kapcsolatos, továbbá 

ezek eredményeként (összefoglalóan outputok) megjelenő adatokat tartalmazzák. Ebből a 

szempontból a nyilvántartás módját kell kiemelni, hiszen ennek a hasznosságát éppen az 



 62 

biztosítja, hogy természetes mértékegységekben kifejezve rögzítjük az inputok és outputok 

adatait. Ezekből származhat olyan inputtal kapcsolatos adat, hogy melyik táblán (parcellán) 

mikor és mekkora öntözővíz adagokat juttattunk ki, vagy milyen műtrágyaadagokkal 

dolgoztunk. Az eredmény oldaláról pedig mekkora termésátlagot értünk el hektáronként egy 

adott táblán vagy kultúrát illetően. Ehhez hasonló adatok nélkül nem lehet üzemgazdasági 

kalkulációkat végezni és sokszor ezek pénzbeni (pl. magyar forint, euró stb.) kifejezése nélkül 

nem láthatunk tisztán, amihez viszont ilyen nyilvántartások nélkül nem állnak rendelkezésre 

adatok. 

A gazdaságban növényenként, esetleg indokolt lehet fajtánként, hibridenként többek 

között az alábbi adatok rögzítése: 

 vetésterület hektárban, ültetvény méret hektárban, esetleg folyóméterben 

 a főtermék hozam és minősége 

 iker- és melléktermék hozam és minőség 

 a különböző termékek felhasználása pl. belső felhasználás vagy értékesítés 

 műtrágya típus és adag, vetőmag, és növényvédőszer típusok és adagok 

 időszaki munkaerő és bérszolgáltatások igénybevétele 

 állandó munkaerő és saját gépi munkák felhasználása 

 egyéb hasznos adatok pl. talajvizsgálati adatok, talajmunkák típusa és ideje, 

istállótrágya alkalmazás stb. 

Az egyéb háttér információk és nyilvántartások meglehetősen változatosak, attól 

függően, hogy milyen összetett tevékenységet folytat a gazdálkodó és mennyire kiterjedtek az 

egyéb szervezetekkel pl. bankok, biztosítók stb. működtetett kapcsolatai. A banki, biztosítási 

és ehhez hasonló kapcsolatok dokumentumai kétséget kizáróan rendszerben történő gyűjtést, 

tárolást igényelnek. Itt kettő, a gazdálkodási döntésekhez szükséges információ előállításához 

szükségesnek tartott nyilvántartást emelünk ki, nevezetesen a Munkaerő nyilvántartót és a 

Gépi nyilvántartót. Azért emeljük ki ezeket, mert ezek vezetése nem kötelezően előírt, mint 

például a Permetezési Napló. Ugyanakkor a többféle tevékenységet végzők esetében a gépi 

munkák megfelelő tevékenységekhez történő hozzárendeléséhez és a gépi költségek 

kalkulálásához elengedhetetlen egy ilyen nyilvántartás vezetése. A Munkaerő nyilvántartó 

elsősorban a többféle tevékenységet végzőknél, és a munkaerő igényes (pl. zöldség és 

gyümölcs) tevékenységet folytatóknál lehet fontos. Főleg az időszaki (idénymunkások) 

munkaerő igénybevétele és hatékonyságának kézben tartása végett indokolt. Mindkettő 

vezetése számos lehetőséggel ruházza fel a gazdálkodót, hiszen a tervezési munkában sokat 

segítenek a múltbeli tényadatok. Egy jól működő gazdaságnak többek között az is sajátja, 

hogy az adatok egy rendszerbe illeszkedve állnak össze információvá. Ezt információs 

rendszernek nevezzük, és ez a rendszer a gazdaságon belül zajló tevékenységek adatait, a 

környezet adatait és ezek kölcsönhatásait rendezi és információként a döntéshozó számára 

elérhető formába önti. 

Összetevői: 

1. Döntéshozó 

2. Információ 

3. Technikai apparátus (pl. számítástechnikai eszközök) 

A döntéshozó egy gazdaságban jellemzően annak vezetője, bár a gazdaság mértétől függően 

többen is lehetnek döntéshozó helyzetben. Az információ a különböző gazdálkodási 

területekről származó adatok gyűjtéséből, feldolgozásából, tárolásából és megjelenítéséből 

származik. A technikai hátteret pedig személyi számítógépek és hálózati kapcsolatok, továbbá 

a különböző kiszolgáló egységek (pl. nyomtató) alkotják. 
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4. Menedzsment funkciók a vállalatban  
 

4.1. A tervezés mint menedzsment funkció 

 

A tervezés fogalma alatt a következőt értjük: a tervezés általános értelembe véve 

valamilyen kívánatosnak tartott jövőbeli állapot felvázolását, valamint annak elérését lehetővé 

tevő út (utak) és feltételek (eszközök) meghatározását jelenti. A tervezés ismérvei közé 

tartozik a: (1) tudatosság, tudományosság; (2) jövőorientáltság; (3) célok megfogalmazása; 

(4) célokhoz vezető utak; (5) feltételek kijelölése. 

A kívánatos jövőbe tehát – amelynek távlata eltérő lehet – többféle úton is el lehet 

érni. Menetközben az „út-alternatívák” közül azt kell kiválasztani, amelynek megtétele esetén 

a legnagyobb valószínűséggel várhatjuk az elérni kívánt állapot bekövetkezését. Az utak 

(lehetőségek) közüli választás ökonómiai értelemben döntést jelent, helyesebben döntések 

sorozatát. Ennek alapján a tervezést, a tervezés folyamatát is döntések sorozataként 

értelmezhetjük. Mivel a tervezésünk egy elemeiben teljes körűen nem ismert jövőre 

vonatkozik, ezért azzal is számoljunk, hogy cselekvéseink „előképei” csak bizonyos 

valószínűséggel realizálódnak. Ez a körülmény a döntéseinkkel szembeni elvárásokat, 

továbbá a tervezésnél követendő, vagy követhető módszerek megválasztását is a mérlegelés 

tárgyává kell, hogy tegyék. Mivel a viszonylag biztos jelenben megfogalmazott célkitűzéseink 

egy bizonytalan jövőben realizálódhatnak, a tervezésük soha sem jelentheti egy végleges 

cselekvési program rögzítését, hanem csak olyanét, amelyet a végrehajtási környezet 

ismeretében módosíthatunk, aktualizálhatunk. Ez az aktualizálás adja a vállalkozás 

környezethez való alkalmazkodását, amelynek képessége a hosszabb távú fennmaradásnak is 

feltétele (GALÓ, 2007.). 

Általánosan elterjedt a hazai KKV szektorban a precíz több részletre kiterjedő tervezés 

mellőzése. Eltekintve attól a ténytől, hogy jól tervezni nehéz, a legtöbb vezetőnek sokféle 

kifogása van arra vonatkozóan, hogy miért mellőzi a tervezést. A leggyakrabban elhangzó 

kifogás, hogy „nincs nekem erre időm”. A „nincs időm” kifogás mögött az a vállalkozói 

nézet húzódik, hogy tevékenységüket inkább az eseményeknek kellene irányítaniuk, semmint 

maguknak, a vállalkozóknak. „Tűzoltó munkaként” reagálni bármire, ami előadódik, ami 

problémának látszik, vagy ami valójában az, s amely egyszerűen felemészti összes idejüket. 

Természetesen a vállalkozó az, aki eldönti, hogy egy probléma valóban azonnal figyelmet 

érdemel-e. Egy kis megfontolás néha oda vezet, hogy az addig „tűzként” kezelt kérdést 

alárendelje egy annál sürgetőbbnek. Általánosan igaz, hogy mindig sok a tennivaló és 

elvégzésére állandóan kevés az idő. A vezetőnek alapvető feladata, hogy meghatározza és 

rangsorolja az egyes tevékenységeket fontosságuknak megfelelően. 

Egy jó tervezési rendszer nemcsak eszközöket ad a vezető kezébe ahhoz, hogy 

különbséget tegyen valódi problémák és kisebb „működési hibák” között, hanem struktúrát is 

a tevékenységek rangsorának megállapítására. Ez segíti a szervezetet a lehetséges „tüzek” 

előrelátásában és azok elkerülésében. Röviden, a tervezés elmulasztása azon „tüzek” 

folyamatos áramlását idézi elő, amelyeket „oltani” kell. A vezető soha sem tud munkájának 

végére érni, ha ilyen módon tevékenykedik. 

A tervek készítésének általános célja a vállalkozás létrehozásának előkészítése, illetve 

működő vállalkozás esetén a szervezet céljai és tényleges lehetőségei közötti összhang 

keresése és megteremtése, ennek módjának, tartalmi összefüggéseinek bemutatása. A terv 

alapján dönthet érdemben a vezető az elképzelések megvalósíthatóságáról, a megvalósítás 

realitásáról, jövedelmezőségéről, a vállalt kockázat mértékéről, illetve kritikus esetekben a 

működésképtelenségről. 

 



 64 

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 (WILD, 1974). A tervezés gondolatiságában végig követi a 

jövőbeli cselekvést, mérlegeli a különböző cselekvési alternatívákat, és a legkedvezőbbet 

választja. A tervezés a szervezet fennmaradásához nélkülözhetetlen, szükséges a jövő 

bizonytalanságának a kivédéséhez és számottevően hozzájárul a gazdasági folyamatok 

koordinációjához. 

A tervezés számos funkcióval bír, melyek relatív súlya egy-egy szervezeten belül 

eltérő, de mindegyik külön-külön is meghatározható (17. ábra). 

 

 
17. ábra: A tervezés funkciói 

Forrás: HORVÁTH, 1996. 

 

A szervezet növekvő komplexitásával együtt növekszik a tervezés rendszer 

formalizáltsága is, azonban a formalizáltság nem vezethet az idő- és munkaráfordítások 

túlzott megnövekedéséhez és a rugalmasság csökkenéséhez. A tervezési rendszer illetve 

annak folyamatai nem szabad, hogy öncélúvá váljanak, sohasem szabad figyelmen kívül 

hagyni azt a tényt sem, hogy nem a szervezet van a tervért, illetve tervezésért, hanem a terv 

van a szervezetért. 

A tervezés a vezetői tevékenység részeként is meghatározható (18. ábra). Nagyobb 

szervezeti struktúrák esetében általában a stratégia jellegű és középtávú, azaz taktikai terveket 

a felső vezetés készíti el, illetve koordinálja, míg a rövid távú tervezés tipikusan az alsóbb 

vezetési szintek feladata. Abban az esetben, ha rendelkezik a vállalkozás egy jól működő 

kontrolling rendszerrel a teljes tervezés koordinációja a kontrollerek, illetve a vezető 

kontroller feladata. 
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18. ábra: Tervezés a vezetői tevékenységek rendszerében 
Forrás: HORVÁTH, 1996. 

 

A klasszikus vezetői funkciók része a megvalósítás és az eltéréselemzés segítségével 

történő ellenőrzés is. Az egyes szakaszok ismertetett tagolása nem jelent kötött sorrendiséget, 

a számos visszacsatolás révén az egyes szakaszok a folyamatos működés során átugorhatóak. 

Jó példa erre, hogyha a kitűzött értékesítési mennyiséget nem sikerült elérni, akkor az alapcélt 

nem kell feltétlenül felülvizsgálni, lehet, hogy csak a cselekvési alternatívákat kell újra 

értelmezni, vagy csak a kitűzött intézkedéseket kell következetesebben végrehajtani. 

 

4.1.1. A stratégiai és taktikai tervezés rendszere és folyamata 

 

A jó terv egy dinamikusan változó környezetben modellezi az üzleti vállalkozás 

működését, s ezáltal lesz vezérfonala a vállalkozás menedzselésének. A gazdasági események 

bekövetkezésének sebessége, mely az idő előrehaladásával folyton módosul (leginkább 

minden gyorsul), más és más időtávú tervezést igényel. A gyors bekövetkezésű eseményeket 

rövid távú, a lassabbakat középtávú és az összetettebb, komplex és egyben későn bekövetkező 

eseményeket hosszú távú tervekben kell megtervezni. A régi nómenklatúra szerint hosszú 

távú tervek voltak az 5 éven túli tervek, középtávúak a 3-5 éves tervek és rövid távúak a 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 hosszútávúnak a 3 éven túlikat. Azt is 

meg kell említeni, hogy egy terv minél hosszabb távú általában annál kevésbé részletes és 

minél rövidebb távú annál részletesebben kimunkált. 

Általában a hosszútávú tervek csoportjába tartoznak a stratégiai tervek, a középtávú 

tervek közé a taktikai tervek és tipikusan rövid távú tervek az operatív tervek. Nem szabad 

azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az időtáv csak az egyik jellemzője a tervek 

ilyen csoportosításának, vagyis például egy terv nem azért stratégiai terv mert hosszútávú, 
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hanem azt ezen kívül még más jellemzők is befolyásolják. Ennél a rendszerezésnél 

(stratégiai/taktikai/operatív) elsősorban a szervezet életében tervezett változások mértéke a 

meghatározó. Ennek megfelelően a stratégiai terv végrehajtása alapvető változásokat indukál 

a szervezet felépítésében és működésében, míg egy operatív terv inkább az éves működés 

mikéntjét modellezi, illetve befolyásolja. 

A terveknek ez a három alapvető fokozata hierarchiát alkot abban az értelemben, hogy 

a feljebb lévő szint keret ad az alatta elhelyezkedő szint tervezéséhez. A hierarchia tetején a 

stratégiai szint áll, ezt követi a taktikai, majd az operatív szint. 

Stratégiai szinten hosszabb időszakra tervezik meg a szervezet 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. 

A taktikai szinten az előző fázisban kitűzött célokat és az elérésükre alkalmas 

cselekvési stratégiákat konkretizálják. Ekkor kidolgozásra kerülnek a szervezet egészének és 

részrendszereinek a céljai, kijelölik a célok eléréséhez szükséges erőforrásokat és 

intézkedéseket. A szükséges beruházások tervezése – mely tipikusan projekt rendszerű  

munka - a taktikai tervezés tipikus feladata. 

Operatív szinten általában a teljesítmények előállításának rövid távú tervezése folyik, 

melynek keretében az adott kapacitásokból és kínálatból kell kiindulni. Ezen a szinten kell az 

erőforrások optimális kihasználási szintjét megtervezni. A gyártási és szolgáltatási folyamatok 

tervezése az operatív tervezés tipikus feladata. 

A terveket az előzőekben ismertetetteken kívül még nagyon sokféleképpen lehet 

csoportosítani. Az egyik gyakori megkülönböztetés szerint beszélhetünk funkcionális és 

projekttervezésről. A funkcionális tervezés általában olyan tevékenységi területek szerinti 

tervezést jelent, ahol működési funkciók szerint elkülönült szervezeti egységek működési 

terveit készítik el. Ilyen lehet például egy pénzügyi terv, vagy egy marketing terv. A 

projekttervezés esetében egy időben behatárolt feladat például egy beruházás végrehajtására 

irányul a tervezés. 

A tervek sokfélesége miatt hatékony koordinációra van szükség, ezért a 

megvalósításhoz megfelelő és egyben hatékony szervezeti megoldási lehetőségeket kell 

találni. A szervezeti szabályozások témájánál három fontos szempont áll az előtérben: 

 

- ki, illetve kik hajtják végre a tervezési feladatot, 

- a tervezés folyamatát hogyan lehet megszervezni, 

- ki, illetve kik ellenőrzik a tervezési folyamatot. 

 

Az, hogy az egyes tervezéshez kapcsolódó feladatokat ki, illetve kik végzik el erősen 

függ a szervezet méretétől. A kisebb méretű szervezeteknél, mind a tartalmi tervezés és mind 

a többi kapcsolódó feladat (szükséges alapadatok és alapinformációk gyűjtése, 

helyzetértékelés, tervek formális vizsgálata, stb.) az első számú vezetés feladata. A nagyobb 

méretű szervezeteknél gyakran külön részlegeket hoznak létre a tervezési feladatok ellátására, 

de a tervezési ciklusok idejére még itt is speciális csoportokat (ún. „task forc”-okat) hoznak 

létre, amelyek a tervezendő terület munkatársaiból és tervezési szakemberekből áll. A 

tervezés végrehajtása ilyen értelemben egy projekt jellemzőit viseli. 

Kiemelt fontosságú feladata tervezés folyamatának és a szervezet hierarchia 

szintjeinek az összekapcsolása. Ezen a téren általában három formációval találkozhatunk. Ha 

a tervezés a szervezeti hierarchiában fentről lefelé zajlik, azaz a szervezet felső vezetése 

megadja a legfőbb célokat, és ezek olyan keretet alkotnak, amelyet a további vezetési szintek 

lépésről lépésre részletes tervekben konkretizálnak, akkor retrográd tervezésről, azaz „top-
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down” eljárásról beszélünk. H a tervezés a szervezet alsó szintjein kezdődik és lépésről 

lépésre halad felfelé akkor a szervezeten belül progresszív tervezést, azaz „bottom-up” 

eljárást alkalmaznak. Ha felső vezetési szint előzetesen kitűzi a fő célokat és az alárendelt 

szintek ezekből vezetik le a megvalósítási lehetőségek mérlegelésével a részcélokat és 

részterveket, és ezután kezdődik meg az alulról felfelé haladó tervezés szakasza, amelyben 

lépésenként koordinálják és összefoglalják az alsóbb szintek terveit, akkor ellenáramú 

tervezésről beszélünk. Ebben az esetben a folyamat lezárásaként a felső vezetési szint 

véglegesíti a tervet. A kezdeményezés az ellenáramú tervezés során elméletileg alulról is 

kiindulhat, azonban ez a legritkább esetben fordul elő a gyakorlatban. 

A retrográd tervezést mindig erősen centralizáltan szervezik, míg a progresszív 

tervezés során fennáll az a veszély, hogy az egyes részcélok és a tervek nem mutatnak egy 

közös cél irányába. Mivel az ellenáramú tervezés a két alaptípust kombinálja és mindkettő 

előnyeit magában hordozza, a komplex tervezés során ezt használják a leggyakrabban. 

A kerettervezés a tervezési rendszeren belül az egyik leggyakrabban használt eljárás. 

A kerettervezés azt jelenti, hogy minden tevékenységet az értékben kifejezett szervezeti 

célokhoz igazítanak. Az eredménytervezés akkor hatékony, ha a következetesen minden 

szervezeti egység számára előírják, hogy milyen mértékben kell hozzájárulnia a szervezet 

eredményéhez. A kerettervezés a tervezési rendszer azon eleme, amelyik formalizált, azaz 

pénzértékben is kifejezett célokat tartalmaz. Ezzel ellentétben, az akciótervezés 

középpontjában a tárgyi célok állnak. A gyakorlatban az akciótervezés és a kerettervezés 

párhuzamosan folyik, mert az értékben meghatározott célok tartalmilag megalapozott 

tervezése ugyanis csak a megvalósításukhoz szükséges intézkedések (tárgyi célok) egyidejű 

tervezésével lehetséges. 

A konkrét tervezést – függetlenül a terv típusától – mindig a minimumszektorral kell 

kezdeni, vagyis azzal a területtel, amelyik a szervezet számára szűk keresztmetszetet jelent. 

Az egyes résztervek, és funkcionális tervek összesítése eredményezi a szervezet komplex 

operatív tervének elkészítését, amelyből már az eredmények is levezethetőek. 

A tervezési folyamat végső eredménye az elkészült terv. Egy jól elkészített terv 

mindenképpen tartalmazza a következőket: 

 

1. a helyzetelemzést, a problémák megfogalmazását, vagyis azt, hogy mit és miért kell 

tennünk; 

2. a mérhető célkitűzéseket, vagyis választ kapunk arra, hogy hová akarunk eljutni; 

3. az elvárt eredményeket, vagyis a tevékenységek kézzelfogható outputját (termék 

és/vagy szolgáltatás), így választ kapunk arra, hogy mit fogunk elérni; 

4. az intézkedéseket, vagyis a szükséges tevékenységeket, vagyis, hogy mit, hogyan 

valósítunk meg; 

5. a tevékenységek végzéséhez szükséges erőforrásokat (materiális, immateriális), azaz 

az inputokat, így választ kapunk arra, hogy minek a segítségével/felhasználásával 

valósítjuk meg; 

6. a határidőket, a kezdési és befejezési időpontokat, vagyis rögzítjük, hogy mit mikorra 

kell megcsinálni; 

7. a végrehajtásért és az eredmények realizálásáért felelős személyeket, vagyis a 

felelősöket; 

8. és a szükséges külső és belső feltételeket, valamint a végrehajtás kockázati tényezőit. 

 

Amennyiben a tervezést úgy értelmezzük, hogy a vállalkozások jövőképét vetíti előre, 

és annak realizálásához gazdasági, gazdálkodási akciólépéseket rendel, akkor lényegében már 

azt is körülhatároljuk, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy a vállalati tervek elkészüljenek. 

Azon tevékenységek összefüggő sorozatát, amelynek eredményeként a vállalati tervekhez 
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jutunk, tervezési folyamatnak nevezhetjük. A tervezetési folyamat tehát jól strukturáltan 

egységbe foglalja azon feladatokat, amelyeket a tervezés során el kell végeznünk. E 

feladatokat a tervezés lépéseinek is nevezhetjük, amelynek száma szerzőnként – a 

szintetizálás mértékétől függően – eltérő lehet. A következő lépések elkülönítése tekinthető 

indokoltnak: (1) a múlt és az induló helyzet elemzése; (2) a tervezés céljának vagy céljainak 

megfogalmazása; (3) a tervezési célba vezető cselekvési változatok feltérképezése; (4) a 

helyzetelemzésre épülő jövőbeni működési környezet előrejelzése; (5) a cselekvési változatok 

és az előre jelzett működési környezet együttes értékelése; (6) a cselekvési változatok közüli 

választás (döntés); (7) a kiválasztott alternatíva szerinti tervelőirányzat részletes kimunkálása; 

(8) és a tervelőirányzat végrehajtásának szervezése és eredményeinek értékelése (GALÓ, 

2007). 

A tervezési folyamat valamennyi lépése csak információk birtokában hajtható végre. 

Ezzel azt is hangsúlyozzuk, hogy a tervezésben a jó információk kiemelten fontos szerepet 

töltenek be. A jó információ alatt most mennyiséget és minőséget is értünk egyszerre, de 

napjainkban nem is igen a mennyiséggel van gondunk, hanem sokkal inkább a célnak 

legjobban megfelelő információk kiválogatásával, szelektálásával. 

Bármilyen legyen is a tervezés formája, alkalmazott módja, vagy szervezeti helye, a 

terv csak akkor vezethet a kívánatos jövőbeni állapothoz, ha annak készítői változatokban 

gondolkodnak. A tervezés végső mozzanata tehát a változatok közüli választást szolgáló 

döntés kell, hogy legyen. A döntést követően történik a részletek kimunkálása, de mindig teret 

engedve annak, hogy a környezeti hatások folyamatosan beépíthetők legyenek. 

 

4.1.2. Az üzleti terv 

 

Az üzleti terv egy meghatározott időtartamra vonatkozóan a vállalkozás konkrét üzleti 

elképzeléseinek kidolgozása, számszerű információkkal történő igazolása, alátámasztása, 

eltérő célokra eltérő részletezettségű bontásban, más hangsúlyokkal elkészítve. Az üzleti terv 

készítésének részletes céljai az elérni kívánt eredménytől függően eltérőek lehetnek és a 

leggyakrabban előforduló célok az alábbiak: 

 még kiforratlan vállalkozási ötletek kidolgozása, induló vállalakozások és fejlesztési 

elképzelések „modellezése”, azok megvalósíthatóságának elemzése; 

 a vállalkozás teljesítményének időről időre történő értékelése (belső késztetés); 

 a már meglévő tulajdonostársak meggyőzése az üzleti tevékenység bővítéséről, 

megváltoztatásáról; 

 új, potenciális tulajdonosok bevonása külső forrásszerzés vagy egyéb előnyszerzés 

céljából; 

 külső, nem tulajdonlás szerzéssel nem járó forrásbevonás elérése (uniós és nemzeti 

pályázati források, pénzintézetek és egyéb hitelezők); 

 kiemelt fontosságú üzleti partnerek számára készített terv melyben a 

leghangsúlyosabb rész a marketingterv. 

 

Az üzleti terv általánosságban három fő célt szolgál. Ennek megfelelően először is ez 

egy olyan terv, amelyben kibontakoztathatóak és modellezhetőek az üzletvezetéssel 

kapcsolatos elképzelések. Lehetőségünk van arra, hogy finomítsunk stratégiáinkon, és még 

mielőtt kilépnénk a valós üzleti környezetbe „papíron kövessük el a hibákat” azáltal, hogy a 

vállalkozást érintő valamennyi lehetőséget értékeljük és ezeket mérlegelve döntsünk. 

Másodszor az üzleti terv eszköz arra, hogy visszatekintsünk a múltba, vagyis a vállalkozás 

folyamatosan értékelheti pillanatnyi teljesítményét. Az üzleti tervet időről időre felül kell 

vizsgálni annak érdekében, hogy megállapíthassuk vállalkozásunk mennyiben, ezen 
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túlmenően, pedig miért tért el a tervtől, illetve, hogy ez az eltérés mit eredményezett és 

szükségszerű volt-e vagy sem. Harmadszor az üzleti terv elkészítésnek kiemelt célja a külső 

források bevonása a vállalkozásba leegyszerűsítve a „forrásszerzés”. A legtöbb finanszírozó 

nem hajlandó pénzügyi forrásokat allokálni a vállalkozásokba anélkül, hogy megkövetelné az 

üzleti terv elkészítését és annak bemutatását. 

Az üzleti terv az előzőeken túlmenően a vállalati kockázat kezelésének is egyik 

eszköze. Az üzleti terv a vállalkozás múltbeli és jelenlegi működésének tényadatai alapján, 

valamint a várható gazdasági folyamatok ismeretében a jövőbeni működésének előrejelzése, 

becslése. A vállalkozás fő célja – rövid és hosszútávon finanszírozható gazdálkodás mellett - 

lehetőség szerint a legnagyobb jövedelem elérése, és gazdasági fenntarthatóság biztosítása. A 

cél megvalósításához számba kell vennie helyzetét, adottságait (erőforrásait), ötleteket 

gyűjteni a továbblépéshez. A kiválasztott termék piaci értékesítési lehetőségeinek 

számbavétele után, a megvalósítás erőforrásigényének vizsgálata alapján eldönthető, hogy a 

vállalkozás számára elégségesek-e a saját erőforrásai, illetve szüksége van-e, és ha igen 

milyen áron, és mekkora külső forrásra. 

Az üzleti tervben modellezett működés eredményességéből megbecsülhető, hogy az 

elképzelt fejlesztés jövedelmező-e, megtérül-e. Így az üzleti terv megalapoz egyrészt egy 

helyes gazdasági döntést, másrészt a külső forrást nyújtókat pedig meggyőzi a kölcsönadott 

pénz megtérülésének biztonságáról. Az üzleti terv mindezek mellett mélyebb elemzésekre, 

következtetések levonására is lehetőséget nyújt, mindamellett, hogy várható üzletmenet 

összefoglalása is megtörténik benne. 

A jó üzleti terv jól átlátható, követhető, logikailag jól megszerkesztett rendszerben, 

érthetően mutatja be a vállalkozást és az üzleti koncepciót. A vállalkozások időről időre 

készítenek a gazdálkodás egy-egy funkcionális területét érintő terveket rövidebb, vagy 

hosszabb távra (pl.: eredménytervet, marketing tervet, létszámigényt, stb.). Az üzleti terv a 

gazdálkodás folyamatát átfogóan - a vállalkozás számára teljesen nyilvánvaló és ezért a maga 

számára eddig soha le nem írt dolgokat is rögzíti az érthetőség és teljes körűség érdekében -, 

rendszerezetten mutatja be. Ebben a megközelítésben az üzleti terv döntés-előkészítés a 

realitások talaján, amely valós információkat tartalmaz. A vállalkozási tevékenység 

folyamatában előálló bizonytalanságot a minimumra igyekszik redukálni. 

Egyrészről az üzleti terv épít a vállalkozás belső erőforrásaira (humán, immateriális és 

tárgyiasult) és stratégiai célkitűzéseire, másrészről a kijelölt üzleti koncepcióit egy 

folytonosan változó gazdasági társadalmi környezetben kell megvalósítani. Mindezek 

determinálják az adatigényt, vagyis egyaránt szükség belső és külső adatokra, illetve 

információkra. Jellemzően használatos belső adatok és információk: (1) előző időszak 

termelési és értékesítési adatai (naturális és pénzügyi értelemben), mint pl. a ráfordítások 

szintje/termelési költségek, megtermelt és értékesített termék és szolgáltatás 

mennyiség/árbevétel, stb.; (2) előző időszak gazdasági eredményei, mint pl. a releváns mérleg 

és eredmény-kimutatásban szereplő adatok; (3) a rendelkezésre álló humán, immateriális és 

tárgyiasult erőforrások. A külső adatok és információk köre is sokrétű, mely a vállalkozás 

működési körétől is nagymértékben függő. A legfontosabbak a következők: (1) a 

makrogazdasági környezet vállalkozást befolyásoló adatai, mint pl. infláció, HUF/EUR 

árfolyam, stb.; (2) a gazdasági szabályozó környezet és annak változásai; (3) az adott ágazat, 

illetve termékpálya releváns információi, mint pl. piaci helyzet; technológiafejlődési irányok, 

konkurencia cselekvési irányai; stb.. 

Az üzleti terv elkészítését, illetve a tervezés folyamatát szakaszokra kell bontani, 

melynek lehetséges tagolása a következő: (1) helyzetfelmérés és helyzetelemzés; (2) 

koncepciók megtervezése; (3) üzleti terv egyes fejezeteinek, kidolgozása; (4) üzleti terv 

monitoringja, ellenőrzése és értékelése. 
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Minden üzleti terv elkészítésének első fázisa egy helyzetfeltárás és helyzetértékelés. Ebben a 

fázisban szükséges összegyűjteni a kiinduló helyzetre vonatkozó információkat és adatokat, 

azokat rendszerezni és elemezni szükséges (termelési és pénzügyi mutatókon, valamint 

szubjektív módszereken alapuló elemzések). 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 probléma pontos kiváltó oka. A helyzetelemzés talán egyik 

legfontosabb területe számba venni a rendelkezésünkre álló erőforrásokat, az elmúlt időszak 

eredményeit és ezek segítségével értékelni a múltbeli gazdasági tevékenységet olyan 

szempontból, hogy ez milyen alapot nyújthat az üzleti koncepciónk megvalósításához. 

Érdemes hatékonysági mutatókat képezni, melyek leggyakrabban az elért eredmények és 

ráfordítások viszonyaként értelmezhetőek. A fajlagos mutatók kiszámítása és azok 

rendszerszerű összehasonlító elemzése kulcsfontosságú ezen a területen. 

A helyzetfeltáró részt követően kell elkészíteni a koncepció tervet, amelyben rögzítjük 

és lehetőség szerint számszerűsítjük az előzőekben bemutatott elemzések alapján 

meghatározott célkitűzéseket. A koncepció terv mindenképpen épít a vállalkozás meglévő 

stratégiai tervére – amennyiben létezik ilyen -, ha viszont ez nem készült el, akkor egy rövid 

stratégiai elemzést és összefoglalót célszerű elkészíteni. A vállalkozás valamennyi operatív 

részfeladatát a stratégia kiszolgálásának kell alárendelni és ennek a módját és alapelveit a 

koncepció tervben kell rögzíteni, vagyis itt történik meg a stratégiai tervek operacionalizálása. 

A koncepció terv elkészítése után kell az üzleti terv egyes fejezeteit, illetve szakaszait 

lépésről lépésre kidolgozni. A kidolgozást mindenképpen egy személy koordinálja, de maga a 

terv lehetőleg csoportmunkában készüljön el. Az egyes szakterületeket az illetékes kollégák 

dolgozzák ki részleteiben, de azt mindig meg kell vitatni a csoport többi tagjával is. Célszerű 

már a kezdet kezdetén arra kérni a közreműködő kollégákat, hogy mindig három verzióban, 

illetve szcenárióban gondolkodjanak: azaz készüljön egy optimista, egy pesszimista és egy 

ún. legvalószínűbb azaz realista változat. 

Az üzleti terv elkészültét követően megtörténik azok „üzembe helyezése”, vagyis 

végrehajtása. Amennyiben az elkészített üzleti tervünk dinamikusan készült el, a végrehajtás 

során célszerű a folyamatosan bejövő és regisztrált tényadatokat legalább havi szinten 

kicserélni a tervadatokkal és ebben az esetben, ahogy közeledünk a terv végrehajtásához, 

egyre pontosodik a tervünk. Az üzleti terv folyamatos nyomon követése szorosan 

összekapcsolódik a terv és a tényadatok összevetésével, a kritikus eltérések és az ebből fakadó 

intézkedéscsomagok meghatározásával. Az üzleti terv monitoringjának elsődleges célja a 

folyamatos nyomon követés és a szükséges visszacsatolások időben történő meghatározása, 

míg az ellenőrzésnek az üzleti terv pontos és a terveknek megfelelő végrehajtása a feladata. 

Az értékelésnek a fő feladata koncepció tervben lefektetett stratégiai célkitűzésekhez 

illeszkedő operatív célok végrehajtásának vizsgálata. Gyakran előfordul, hogy a gazdasági év 

pozitív eredménnyel zárult, az üzleti tervben meghatározottakat pontosan végrehajtották 

azonban a fő célkitűzéseket nem sikerült maradéktalanul teljesíteni. Ebben az esetben 

alaposabb vizsgálatra van szükség, mert vagy a stratégiát nem határozták meg jól, vagy a 

környezet változásaihoz nem sikerült megfelelően alkalmazkodni, vagyis veszélybe került a 

fenntarthatóság. 

Az üzleti tervezéssel kapcsolatosan is ellehet mondani, hogy „ahány ház annyi 

szokás”, vagyis nincs két egyforma struktúrájú üzleti terv, de bizonyos formai és tartalmi 

elemek mindig állandóak. Minden üzleti terv tartalmazza: (1) a vállalkozás bemutatását és 

jellemzését; (2) a termékek, szolgáltatások körülhatárolását; (3) ezek előállításához szükséges 

termelési folyamat jellemzését; (4) a marketing és értékesítési terv elkészítését; (5) a pénzügyi 

tervet és ehhez kapcsolódó kockázatbecslést; (6) és a kapcsolódó mellékleteket. 

Amint már említettük, az üzleti terv részletessége és mélysége a vállalkozás méretétől 

és tevékenységének jellegétől függ. Tartalma aszerint változhat, hogy a vállalkozás 
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szolgáltatást nyújt, termel vagy valamely fogyasztási cikk vagy ipari termék értékesítésével 

foglalkozik. Ezeken túlmenően a piac mérete, a verseny és a lehetséges növekedés is 

befolyásolja az üzleti terv tartalmát. 

 

Egy általánosan elterjedt struktúra az üzleti terv felépítésére az alábbi: 

 
      FEDŐLAP 

      TARTALOMJEGYZÉK 

1. AZONOSÍTÓ ADATOK 

2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

3. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 

4. ÁGAZATI ELEMZÉS 

5. A TERMÉK, ILLETVE SZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA 

6. MŰKÖDÉSI (TERMELÉSI/SZOLGÁLTATÁSI) TERV 

7. MARKETING TERV 

8. VEZETŐSÉG, SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

9. STRUKTÚRA ÉS TŐKÉSÍTÉS 

10. PÉNZÜGYI TERV 

11. KOCKÁZATMENEDZSMENT 

12. FŐBB SZAKASZOK ÜTEMEZÉSE 

      MELLÉKLETEK 

 

Ez a felépítés egy induló vállalkozás, vagy a vállalkozás életében egy rendkívüli 

változást hozó újszerű termék, illetve szolgáltatás bevezetését alapozza meg. Abban az 

esetben, ha stabilan egzisztáló és évente üzleti tervet készítő vállalkozásról van szó, egyes 

fejezet elhagyhatóak, illetve összevonhatóak másokkal (pl. összevonható a „Vezetőség és 

szervezeti felépítés” a „Vállalkozás bemutatása” résszel, vagy a „Szolgáltatás bemutatása” a 

„Szolgáltatási tervvel”, stb.). 

Az üzleti terv nem csak tartalmában, de külső megjelenésében is tükrözi az adott 

vállalkozást. Ennek megfelelően az legyen ízlésesen szerkesztett gondos munka, mentesüljön 

a szerkesztési és helyesírási hibáktól. 

Azonosító adatok: ez a rész képezi az üzleti terv első fejezetét, amely felfogható egy 

rövid tényszerű bemutatkozásnak, hiszen a vállalkozás azonosító adatait, és esetlegesen más 

fontos alapinformációkat foglal magába. Az alapinformációknál ki kell térni az üzlet jellegére, 

a tulajdonosokra és az esetleges vállalkozási vagy tulajdonosi hiteltartozásokra, egyéb 

kötelezettségekre (pl. kezességvállalás) vonatkozó széleskörű információkra, vagy pl. 

hitelkérelemhez készített üzleti terv esetén az igényelt tőke jellemzőire. 

Vezetői összefoglaló: az üzleti terv második fejezete, - de a tervkészítés utolsó 

mozzanata - melyet a terv kötelezően elkészítendő és egyik legfontosabb elemének kell 

tekintenünk. Ha tartalmi szempontból röviden szeretnénk meghatározni e fejezet lényegét, 

akkor azt mondhatjuk, hogy ez nem más, mint a több tíz vagy akár százoldalas terv néhány 

oldalas összefoglalója. Tömöríti az egész üzleti terv mondanivalóját, tehát annak egy lényegi 

kivonata. Az összefoglaló elolvasása után az üzleti terv olvasójának meg kell érteni az üzleti 

tervben foglalt lényeget. 

A vállalkozás / szervezet bemutatása: a fejezet célja a vállalkozás tevékenységének, 

jelenlegi adottságainak, jövőben elérni kívánt céljainak, méretének, piaci és vagyoni 

helyzetének a felvázolása. Szerkezeti felépítése általában a következő struktúrát követi: (1) a 

vállalkozás múltja, háttere, története, alapításának körülményei; (2) a cég küldetése, 

missziója; (3) tevékenység jellege, termékek, szolgáltatások köre; (4) a cég eddigi életpályája, 

a vállalkozás mérete; (5) célok, stratégiák (hosszú, közép és rövid távon); (6) a vállalakozás 
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erőforrás ellátottsága; (7) szakmai háttér, humán erőforrás; (8) a vállalkozás vagyoni helyzete 

és eddigi eredményei. 

Ágazati, iparági elemzés: tekintettel kell lenni arra, hogy a másik fél nem feltétlenül 

rendelkezik részletes ismeretekkel az adott iparágról, és ennek termékeiről, ezért fontos, hogy 

az ebben a részben tartalmazott információ laikusok számára is érthetők legyen. Az ágazati, 

iparági elemzés legfőbb célja annak az ágazatnak, illetve iparágnak az elemző bemutatása, 

amelyikben a vállalakozás a fő tevékenységeivel részt vesz. Az ágazati elemzés segítségével 

átfogó és értelmezhető képet nyújthatunk az ágazatban nem jártas gazdasági szakemberek 

számára is, így lehetőségük lesz a szóban forgó vállalkozás gazdasági potenciáljának, 

technológiai színvonalának a relatív megítélésére. A fejezet tanulmányozása során az olvasó 

átfogó képet kap az ágazat, illetve iparág főbb jellemzőiről (méret, integráció, kapcsolódások 

más ágazatokhoz, szervezeti háttér, ágazati specialitások, stb.), a legfontosabb ágazati 

trendekről és jövőbeni kilátásokról, a meghatározó ágazati szereplőkről, az ágazaton belüli 

versenyről, a főbb piaci részesedésekről és a piaci lehetőségekről. Az ágazati, iparági elemzés 

során elsőként az ágazat legfőbb jellemzőit mutatjuk be, úgymint: (1) méret (input és output 

oldalról); (2) integrációs lehetőségek (vertikális, horizontális); (3) kapcsolódások más 

ágazatokhoz; (4) szervezeti háttér; (5) ágazati, iparági specialitások. 

A termék illetve a szolgáltatás bemutatása: a termék, illetve szolgáltatás bemutatása 

önálló marketing terv esetén a marketing terv egyik alfejezete, de üzleti terv esetében ezzel 

külön fejezetben foglalkozunk. Az itt leírtakra azonban a marketing tervben szervesen 

építkezünk. Ebben a szakaszban általában az alábbiakról kell tájékoztatni az olvasót: (1) a 

termék/szolgáltatás fizikai leírása, műszaki tartalma; (2) a termék/szolgáltatás 

felhasználhatósága és vonzereje; (3) a termék/szolgáltatás érettségi, fejlettségi szintje; (4) 

referenciák, garancia, szavatosság; (5) minőségi tanúsítványok. 

Működési (termelési/szolgáltatási) terv: az üzleti tervben itt kell elmagyarázni, hogyan 

működik a vállalkozás, miként fogja előállítani termékeit és szolgáltatásait. Be kell mutatni: 

(1) az alkalmazott technológiát, a termelő/szolgáltató infrastruktúrát, a termelési/szolgáltatási 

folyamatot; (2) a termelési/szolgáltatási folyamat ráfordításait; (3) a termelési/szolgáltatási 

folyamat teljesítményeit; (4) a készletgazdálkodást (input és output oldalról) és logisztikai 

folyamatokat; (5) a szervizt és a vevői gondoskodást. Alapvetően naturális mértékegységeket 

használunk és felhívjuk a figyelmet arra, hogy a ráfordítások indukálják a költségeket, míg a 

folyamata eredményei a termelési értéket és az árbevételt, vagyis ezek összhangja 

elengedhetetlenül fontos. 

Marketing terv: itt kell kifejteni, hogy valamely leendő vállalkozás árbevétel szerzése 

érdekében milyen módon szándékozza a piacot befolyásolni, illetve reagálni az ottani 

viszonyokra. Leírja, hogy miként valósítják meg a kitűzött piaci célokat. Ismerteti a 

piackutatás és piacelemzés eredményeit és az arra alapozott stratégiát, amelynek segítségével 

kihasználják a piaci lehetőségeket és a konkurenciával szembeni versenyelőnyöket. 

Meghatározza, hogy mit, hogyan, mikor kell tenni a piacon és kinek mi a feladata. Az üzleti 

terv e részében többek között arra a kérdésre kell választ adni, hogy milyen a tevékenység 

iránti piaci kereslet. A piaci kereslet megléte az alapvető feltétel, amely nélkül az üzleti 

tervben foglaltak nem realizálódnak. Az üzleti terven keretein belül értelmezett marketingterv 

belső struktúrája nagyon eltérő lehet (pl. nem mindegy, hogy az üzleti tevékenység pl. a 

Business to Business, vagy a Business to Consumer kategóriába tartozik), de a következő 

tartalmi elemek mindenképpen szükségesek: (1) a célpiac várható nagysága és a vállalkozás 

részesedése, (értékben és százalékban, ha lehet évekre előre); (2) a termék/szolgáltatás 

célfogyasztóinak, vásárlóinak szokásai, vásárlási döntései; (3) versenyző termékek piaci 

részesedése, minősége, ára, teljesítménye, terjesztése, szolgáltatásai, garanciái stb.; (4) a 

termékek/szolgáltatások versenyelőnyei; (5) árpolitika: a szolgáltatásokra (termékekre) 

megállapított ár, összehasonlítva a versenytársakéval, röviden megmutatva a vevőnek 
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biztosított előnyöket; (6) vásárlók figyelmének felkeltése, megtartása (promóció); (7) 

pozicionálás költségei (termék összetevői: technikai jellemzők, márka, csomagolás, címke); 

(8) marketing csatornák, terjesztők kiválasztása, általuk lefedett területek és eladott 

mennyiségek időegységenként (pl. havonta); (9) kereslet és értékesítés prognosztizálása; (10) 

marketing költségvetés. 

Struktúra és tőkésítés: induló vállalkozásként a vállalkozónak itt kell meghatároznia és 

bemutatnia, hogy milyen jogi formában fog gazdálkodni, és hogy hogyan tervezi a vállalkozás 

tőkeszerkezetének kialakítását. A már működő vállalkozások esetén a tulajdonosi struktúra és 

a tőkeszerkezet esetleges változását kell ismertetni. Ezen túl ebben a fejezetben kell 

részletesen bemutatni a vállalkozás tőkeigényét, az igénybevett finanszírozási forrásokat és az 

azokhoz kapcsolódó különböző feltételeket, kondíciókat. Ezen feltételek vonatkoznak 

egyrészt az idegen források igénybevételének költségeire, visszafizetési ütemezésére, 

befektető esetén a kilépési lehetőségekre, stb., másrészt visszafizetési kötelezettség esetén a 

tőkebefektetők valamint hitelt nyújtók részére a kockázati tényezők mérséklése érdekében 

felajánlott biztosítékok és fedezetek körére. 

Vezetőség, szervezeti felépítés: a szervezeti struktúra kialakításánál a formalitás (azaz 

mennyire meghatározottak és írásban kinyilvánítottak az alkalmazottak feladatai), a 

centralizáltság foka (azaz a felelősségi, hatás- és döntési jogkörök mennyire vannak egy 

kézben) és a komplexitás (a hierarchia mennyire bonyolult) a főbb ismérvek. A szervezeti 

struktúrát úgy kell megválasztani, hogy a működés az optimális teljesítmény irányába hasson. 

A vállalkozásban kulcsszerepet betöltő résztvevők bemutatását követően célszerű 

összeállítani egy vezetésszervezeti ábrát, amelyből kitűnnek a szervezeten belüli viszonyok és 

azonosíthatók a felelősségi körök. 

Pénzügyi terv: a fejezetben a vállalkozás jövőbeli vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi 

helyzetére, a működés eredményeire koncentrálunk. A befektetőknek e részből derül ki, hogy 

milyen megtérüléssel kalkulálhatnak, a hitelezők pedig arról kapnak információt, hogy a 

kölcsönfelvevőnek milyen az adósságszolgáltató kapacitása. A pénzügyi tervnek, az üzleti 

elképzelés pénzügyi megvalósíthatóságának kontrollján keresztül jelentős szerepe van az 

üzleti terv egyéb fejezeteiben bemutatott információk közötti összhang megteremtésében. Ez 

az összhang fennáll az előállított termék vagy szolgáltatás mennyisége és az ezek 

előállításához szükséges ráfordítások mennyisége között, az előállított és értékesített 

mennyiség között, az értékesített mennyiség és az árbevétel között, a felhasznált ráfordítások 

és a termelési költségek között, a finanszírozási struktúra és a pénzáramok között, stb.. A 

pénzügyi tervben kerülnek meghatározásra és bemutatásra az egyes időszakokban tervezhető 

(1) bevételek, (2) termelési költségek, (3) az elérhető eredmény, (4) a vállalkozás vagyoni 

helyzetének alakulása, valamint a likviditás szempontjából fontos (5) pénzáramok. Szintén itt 

célszerű bemutatni a tevékenységgel kapcsolatos gazdasági és gazdaságossági mutatókat, 

valamint a különböző gazdasági elemzések eredményeit. A pénzügyi terv készítése kapcsán 

megkülönböztetünk állományi és forgalmi szemléletű tervezést. Az állományi szemléletű 

tervezés során (lásd mérlegterv) az eszközök és források értékét állítjuk szembe egymással az 

adott időszakra vonatkozóan. A forgalmi szemléletű tervezés (lásd eredményterv és 

pénzforgalmi terv) során az adott időszakra tervezett bevételek és kiadások növelő és 

csökkentő tételként kerülnek feltüntetésre. Az állományi és a forgalmi szemléletű terv között 

szoros az összefüggés. A növelő és csökkentő tételek különbsége megegyezik a záró és a 

nyitó állomány közötti eltéréssel, amely a mérlegegyezőség elvének alapja. 

Kockázatmenedzsment: az üzleti terv akkor lesz igazán meggyőző, ha tételesen 

áttekinti a lehetséges kockázati forrásokat is, amelyek a vállalkozást érinthetik. A kockázatok 

között súlya, jelentősége tekintetében igen nagy különbségek vannak, ezek egy részére fel 

lehet készülni. Ennek megfelelően az üzleti tervben be kell mutatni, hogy mi történik, ha 

valami nem úgy sikerül, mint ahogyan tervezték, hiszen fontos, hogy a vállalkozásnak legyen 
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cselekvési alternatívája. Az érzékenységi vizsgálat („What-If”-analízis) és a kockázatelemzés 

során arra keresünk választ, hogy az alapesetben eszközölt legjobb becsléstől való eltérés, 

illetve az eltérések bekövetkezésének valószínűsége milyen hatással van a 

teljesítménymutatók (eredmény, pénzforgalom, vagyoni- pénzügyi-, jövedelmi mutatók, stb.) 

alakulására. Az elemzés első lépésében az érzékenységvizsgálat során megvizsgáljuk azokat a 

hatásokat, amelyeket, a költségeket és hasznokat meghatározó változók feltételezett változásai 

okoznak a teljesítménymutatókban. A második lépésben megvizsgáljuk, hogy a 

változásoknak milyen a bekövetkezési valószínűsége és ezek figyelembe vételével határozzuk 

meg a teljesítménymutatók várható értékét. 

Főbb szakaszok ütemezése: a fejezet célja az időkeretek meghatározása. Itt kell 

megjelölni a vállalkozás fejlődése során várható nagyobb eseményeket és azok 

bekövetkeztének valószínű időpontját. Célszerű rövid távú (pl. egy éves időtávra készült 

üzleti terv esetében havi) ütemezést készíteni a főbb feladatokról (mint termékfejlesztés, 

piactervezés, eladások megkezdése, termelés, működési folyamatok). A folyamatok 

finanszírozásához szükséges pénzigény meghatározásához is elengedhetetlen a megvalósítás 

ütemezése. Az ütemezés elkészítése folyamán látszik, hogy mely események vezethetnek 

esetleg a terv felborulásához, hogyan tervezik ezt a vállalkozásnál megelőzni, vagy korrigálni. 

A legelterjedtebb módszer a vizuális megjelenítés során a Gannt diagram használata. 

Mellékletek: az üzleti terv mellé csatolt dokumentumokról csak általánosságban lehet 

beszélni, ugyanis ez vállalkozásonként és az üzleti terv céljától függően eltérhet egymástól. A 

leggyakrabban becsatolandó dokumentumok a következők: (1) cégbejegyzés igazolása, 

alapító okirat, társasági szerződés; (2) köztartozás-mentesség igazolása; (3) termékenkénti 

(szolgáltatásonkénti) nyereségelemzés; (4) pénzügyi kimutatások (eredményterv, mérlegterv, 

cash flow terv) elemzése; (5) a vállalkozás korábbi üzleti teljesítményét igazoló főbb 

dokumentumok; (6) részletes pénzügyi számítások; (7) fedezetként felajánlott ingatlanok 

tulajdonlapjának; (8) kapcsolódó szerződések, értékesítési, ill. beszállítói (elő) szerződések, 

szándéknyilatkozatok; (9) igazolás valamilyen tagságról; (10) létesítmény esetén 

engedélyezési dokumentumok (hatósági engedély); (11) kulcsfontosságú vezetők, 

menedzserek, tisztségviselők szakmai önéletrajza; (12) piackutatást, értékesítési előrejelzést 

alátámasztó dokumentumok; (13) konkurencia elemzés dokumentumai; (14) alaprajzok, 

telephely digitalizált fényképe; (15) fényképek a termékekről, szolgáltatásokról, műszaki 

leírások, termékszabványok; (16) tanúsítványok; (17) térképek, tervrajzok. 

 

4.1.3. A mezőgazdasági vállalkozások tervezésének specialitásai 

 

A mezőgazdasági vállalkozások tervezése során kiemelt specialitás az időjárásnak 

való kitettség, így a tervezést a szokásosnál nagyobb bizonytalanság övezi, ezért a 

kockázatmenedzsmentnek a tervezési folyamatban kiemelt szerepet kell szánni. A 

leggyakoribb módszer ezen a téren az érzékenységvizsgálaton belül a szcenárióelemzés, 

amikor az egyes tervváltozatokat a főbb ható tényezők lehetséges szcenárióinak (optimista, 

átlagos és pesszimista) kombinációi szerint dolgozzuk ki. A legfontosabb ható tényezők a 

szcenárióelemzés során: (1) elérhető hozamok, gabonánál a betakarításkori 

nedvességtartalom; (2) értékesítési árak (pl. gabona, tej, élőállat, stb.), melyek ingadozás 

messze meghaladja az ipari termékek és egyéb szolgáltatások árszínvonal-változását; (3) 

üzemanyag árak; (4) vetőmag árak; (5) műtrágya árak; (6) energiaárakon keresztül a 

mezőgazdasági szolgáltatások árai, ezek közül is kiemelve a szárítási költségeket; (7) 

logisztikai költségek; (8) takarmányárak; (9) szaporító anyag árak; (10) hízlalási alapanyag 

árak. 
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A mezőgazdasági vállalkozások gyakorlatára az ágazati tervezés a jellemző. Az 

ágazati tervezési rendszer szervezeti, agrotechnikai és technológiai, valamint számviteli 

alapokon nyugszik. Az ágazati tervezés sorrendje a következő: 

1. Helyzetfelmérés és helyzetelemzés (ökológiai és közgazdasági adottságok, 

erőforrások, múltbeli eredmények és ráfordítások, tapasztalatok, kockázati tényezők); 

2. Részletes technológiai tervek kidolgozása, a ráfordítások tervezése (naturális 

mértékegységekben); 

3. Hozamok és termelési előirányzatok tervezése (naturális mértékegységekben); 

4. Termékforgalom tervezése (belső felhasználás és értékesítés); 

5. A termelési érték és az árbevétel kalkulációja; 

6. A készletforgalom tervezése; 

7. A termelési költségek kalkulációja; 

8. A fedezeti összeg, a nettó jövedelem és jövedelmezőség kalkulációja; 

9. Összesítő és mérleg kimutatások tervezése. 

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 

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; (6) árviszonyok; (7) termelési költség, termelési érték és 

nettó jövedelem; (8) pénzügyi helyzet; (9) térképek és szükséges egyéb mellékletek.  

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 számszerűsíthető ágazati célkitűzéseinket és a 

legfontosabb alapelveket, amelyeket alkalmazni kívánunk a tervezés során. 

A megfelelő adatok birtokában megtervezzük az alkalmazandó technológiát és az 

ezzel elérhető legfontosabb technológiai paramétereket. Állattenyésztési tevékenységek 

esetében a technológiát alapvetően meghatározza a termelő infrastruktúra milyensége és 

annak műszaki, technikai állapota, az állatállomány genetikai háttere, egészségi állapota, így a 

viszonylag kicsi a mozgástér, míg a szántóföldi növénytermesztés és a kertészeti és szőlészeti 

kultúrák esetében kicsit nagyobb a mozgástere a gazdálkodónak. A növénytermesztés során 

az agrotechnikai beavatkozások milyensége és időbelisége, a felhasznált anyagok milyensége 

(műtrágyák, növényvédőszerek, stb.) jobban kombinálható, viszont a hozamok ingadozási is 

számottevőbb. A technológia így alapvetően determinálja a ráfordításainkat és az elérhető 

hozamokat, melyek természetesen bizonyos intervallumok között ingadoznak. 

A növénytermesztési technológia tervezése az időbeli egymásutániságot követi, vagyis 

dekádonként, táblaszinten területegységre, vagy táblaméretre vetítve részletesen 

megtervezzük az egyes munkaműveleteket, azok anyag és munkaerő igényével egyetemben. 

Minden munkaművelet esetében kimutatásra kerül az (1) erőgép-munkagép kapcsolat és 

annak szükséges óraszáma, majd ugyanez (2) a szakképzett és szakképzetlen kézimunka 

szükségletre, (3) a munkaművelethez kapcsolódó anyagfelhasználás (pl. szervestrágya, 

műtrágya, vetőmag, palánta, növényvédőszer, mezőgazdasági fólia, stb.). Ez a technológiai 

terv az alapja az összes többi kapcsolódó kimutatásnak. 
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Állattenyésztés tervezése során, az alkalmazandó technológia megtervezése után a 

technológiai paraméterekből levezetve tervezzük meg az állatállomány-változást 

(állatállomány-változási terv) legalább havi, de inkább heti részletezettséggel. 

A részletes technológiai tervekből már levezethetjük az elérhető hozamokat, vagyis az 

értékesítésre és belső felhasználásra kerülő termékek körét. A rendelkezésre álló információk 

alapján becsüljük meg a várható értékesítési árakat. Az értékesítési árak és hozamok 

birtokában kiszámítható az éves árbevétel és a termelési érték, de ne feledkezzünk meg ezek 

realizálásának időbeliségéről sem. A mindenkori készletek változását is itt kell megtervezni, 

amelyikből fontosságát tekintve kiemelkednek a takarmánykészletek és a növénytermesztési 

ágazatok takarmánytermesztési területeinek összehangolása az állattenyésztés igényeivel. 

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, illetve összesítése a 

technológia alapján, mely történhet a felhasznált üzemóra, normál hektár és egy hektárra 

vetített normálköltségek alapján. Napjainkban az utóbbi az elterjedtebb. 

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 kalkulációja. 

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 és a kettő különbsége, közvetlenül mutatja a 

termékegységre jutó nettó jövedelem nagyságát. 

Ha rendelkezésünkre állnak legalább havi bontásban a konkrét kiadásaink és 

bevételeink, akkor elkészítjük a pénzforgalmi tervünket, mely tervezhetővé teszi a 

mezőgazdasági vállalkozás likviditását. 

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 elvégezhetjük a modell érzékenységvizsgálatát, 

ezzel bizonyos szinten kezelve a kockázatot, és ez, illetve a hatékonysági mutatók alapján 

készítjük majd el a terv szöveges értékelését. 

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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4.2. Az elemzés mint menedzsment funkció 

 

„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”. (Takács 2007). Az elemzés a menedzsment funkció szerves része.  

A vállalkozások klasszikus menedzsment funkciói a következők: Tervezés, szervezés, 

motiválás, szervezetfejlesztés, ellenőrzés és elemzés. Az elemzést több szempont szerint is 

csoportosíthatjuk. A gazdasági elemzések legelfogadottabb csoportosítási rendszerét az  

6. táblázatban láthatjuk. 

 

6. táblázat: A gazdasági elemzés fajtái 

 

 Terjedelem szerint:  átfogó: a vállalat (a gazdasági rendszer) 

egészének komplex elemzése 

 részleges: a gazdasági rendszer egyes 

alrendszereinek elemzése (például 

készletgazdálkodás) 

 Felhasznált adatok milyensége szerint:  műszaki-gazdasági: számviteli adatok + 

műszaki paraméterek 

 gazdasági: csak számviteli adatokra 

támaszkodva 

 Időbeni megközelítés szerint:  statikus 

 dinamikus 
Forrás: Takács 2008. 

 

Az átfogó gazdasági elemzés az egész vállalkozásra kiterjed, elemzi a külső gazdasági 

körülményeket, a belső összefüggéseket. Szokás az átfogó elemzéseket stratégiai, egyes 

esetekben taktikai elemzésnek is nevezni. Jellegzetessége, hogy megközelítési módja az ún. 

vertikális elemzés, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás egészét érintő (a teljes tevékenységi 

köröket átfogó) kérdéseket tárgyal. Ezzel szemben a részleges elemzés csak egy-egy konkrét 

tevékenységi kör meghatározó elemeit veszi górcső alá. Ilyen lehet például egy ágazat 

talajerő-gazdálkodásának vizsgálata, vagy például egy funkcionális terület, (marketing 

tevékenység, munkaerő-gazdálkodás stb.) elemzése. Ez utóbbiakat szokás horizontális 

elemzésnek is nevezni, mivel nem terjed ki a vállalkozás egészére, csupán egyes funkcionális 

területekre.  

A gazdasági elemzéseket megkülönböztetjük a szerint is, hogy milyen adatokra épít. 

Csupán a számvitel pénzügyi eredményeit felhasználó elemzés köznapi szóhasználattal a 

gazdasági elemzésnek hívják. Az elnevezés nem teljesen helyes, sokkal inkább helytálló a 

„pénzügyi” kifejezés. Ha az alapadatok naturális, műszaki paramétereket tartalmaznak, akkor 

olyan funkcionális elemzéseket végezhetünk el, amelyek pénztől függetlenek. A technológiai 

előremenetel (nagyobb fajlagos hozamok, kisebb ráfordításokkal ugyanolyan naturális 

eredmény) megítélése csak ilyen, vagy hasonló elemzéssel tárható fel. A mezőgazdaság 

sajátossága, hogy élő szervezetekkel foglalkozik. Az élő szervezetek nem mindig reagálnak 

egyformán egy adott ráfordításra. A fajtabeli eltérések, időjárási különbségek, más klimatikus 

igények és még sorolhatnánk, lehetetlenné teszik, hogy standardizált viszonyítási alapokat 

képezhessünk. Ezért fontos az, hogy az elemzés adott termőhelyre, állatra, fajtára, hibridre 

stb. készüljön. 
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Az időbeliség szerint végezhetünk statikus és dinamikuselemzéseket. A dinamikus 

elemzések lényege, hogy figyelembe veszi az időtényezőt. Az időtényező fontos elv – 

különösen a hosszabb távú vizsgálatok esetén -, mivel csak ennek figyelembe vételével tudjuk 

megítélni a gazdálkodásban bekövetkező eredmény változásait. 

Az elemzés, mint menedzsment funkció feltételezi, hogy tisztában legyünk annak 

alapfogalmaival. Takács (2008) rendszerezése alapján ezek a következők: 

 

Az elemzés fogalma 

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 döntés-előkészítő és ellenőrző funkcióját támogatja. 

 

Az elemzés célja 

Az elemzés célja, hogy feltárja és számszerűen értékelje azokat a körülményeket, amelyek 

befolyásolják a vállalkozás gazdálkodását, megalapozza a vezetés döntéseit, a hozott 

intézkedések végrehajtását. 

A tapasztalt gazdasági (technológiai-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. 

 

Az elemzés feladata 

Az elemzés feladata a hatékonyabb és eredményesebb gazdálkodás segítése. 

 

Gazdasági elemzés tárgya 

A gazdasági elemzés tárgya a vállalkozás, mint gazdasági rendszer piaci, beszerzési, 

termelési, fejlesztési tevékenységének, valamint a működésének komplex értékelése. 

 

Az elemzés általános és speciális módszerei: 

Irányát tekintve a módszerek lehetnek: 

 deduktív (levezető): a vizsgált jelenség tényezőkre bontása, az eredendő okok 

meghatározása, és ezek változásának hatását vizsgáljuk a jelenségre  

 induktív (felépítő): az alkotó tényezők aggregálása, (a jelenség felépítése), alapvetően 

tervezésnél alkalmazzuk  

Mindkét módszernél az ok-okozati összefüggések feltárásán van a hangsúly. 

A speciális elemző módszerek a következőképpen csoportosítását a 7. táblázatban 

részletezzük: 
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7. táblázat: Az elemzés speciális módszerei 

Mutatószámok:  

a) viszonyszámok  megoszlási viszonyszám 

 dinamikus viszonyszám 

 bázisviszonyszámok 

 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) trendek  mozgó átlag 

 analitikus kiegyenlítés 

e) eltérések számszerűsítése  láncbehelyettesítési módszer 

 abszolút különbözetek módszere 

 százalékos különbözetek módszere 

f) gazdasági kalkulációk  előkalkuláció 

 utókalkuláció 
Forrás: Takács (2008) 

 

A gazdasági döntések meghozatalának feltétele, hogy a meglévő rendszerek elemzésével 

információt gyűjtsünk, amelyek alapját szolgálhatják gazdasági modellek (döntési 

alternatívák) felállítására. A meghozott döntések után a gazdasági rendszer működését 

vizsgáljuk. A folyamat befejezése, vagy egy szakasz lezárása (például a gazdasági év zárása) 

után az elemző összehasonlításokat végez, amelyek az információbázis tartalma, az elemzés 

célja szerint lehet: 

 terv-tény, 

 időbeli, 

 rész-egész, 

 szükséglet-fedezet, 

 tényleges-optimális, 

 azonos feltételekkel gazdálkodók adataival, 

 regionális összehasonlítás. 
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Az összehasonlításokat a különböző mutatószámokkal végezhetjük el. 

 

Mutatószámok képzése 

Az adatok mutatószámokká alakításának folyamata a következő: 

 adatgyűjtés = abszolút számok 

 feldolgozott (származtatott) értékek 

 statisztikai mutatószámok, amelyek lehetnek: 

 viszonyszámok, 

 átlagok, 

 indexek. 

Mutatószámok kifejezési módjuk szerint lehetnek: 

 természetbeni, naturális mérőszámok (kg, m
2
, db stb.), 

 értékbeni mutatók (Ft). 

Feladat szerint a mutatószámok lehetnek: 

 mennyiségi mutatók (a termelés mennyiségi és értékvetülete); 

 minőségi mutatók (mennyiségben kifejezett feladat végrehajtásának helyességét 

vizsgálják) 

o műszaki-gazdasági mutatók (természettudományok segítségével vizsgálnak), 

o gazdasági mutatók (termelés eredményességének vetületét vizsgálják). 

Mutatószámok képzése történhet: 

 terv-tény, illetve 

 norma-tény 

összehasonlítás alapján. 

 

4.2.1. Stratégiai és taktikai elemzések 

 

A stratégiai elemzések a vállalkozás hosszú távú céljainak elérése érdekében 

történnek. A hosszabb időintervallum feltételezi, hogy a vállalkozás nem csupán a jelen 

műszaki, naturális, technológiai és pénzügyi elemeire épít, hanem olyan tényezőket is 

figyelembe vesz, amelyekre nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékkel lehet hatása. A 

taktikai elemzéseket is – időintervallumukat tekintve – a jövő célkitűzéseinek elérése 

érdekében végezzük a stratégiai döntéseket követően. Itt azonban már a konkrét befektetések, 

beruházások gazdasági paramétereit, azok hatékonyságát vizsgáljuk. A stratégiai elemzés 

több módszere is közismert, ezek közül a PEST analízist mutatjuk be (részletesebben 

megtalálható a stratégiai tervezés c. könyvanyagban), míg a taktikai elemzések közül a 

beruházás (befektetés) gazdaságossági vizsgálatának főbb módszereit vetítjük fel.  
A PEST-analízis arra próbál választ adni, hogy a jövőben várható politikai, ökonómiai, 

szociokulturális és technológiai faktorok miképp adnak lehetőséget, és esetleg miként 

lehetnek veszélyesek a vállalkozás számára (az elnevezés az angol Political, Economical, 

Sociocultural, Technoligical szavak kezdőbetűiből álló mozaikszó). A politikai tényezőknél 

azt próbáljuk felmérni, hogy milyen változások várhatók a kül-, és belpolitikai környezetben. 

Vizsgálhatjuk, hogy a kormánypolitika milyen hatásokkal lehet a törvényekre, a beavatkozás 

lehetőségére, az adórendszerre, illetve az üzleti élet egyéb területeire. Fontos lehet a 

vállalkozás jövőbeli céljának megvalósítása érdekében az is, hogy a gazdasági életben milyen 

hosszabb távú egyezmények, szerződések kötik a kereskedelempolitikát. A PEST elemzés 

második nagy területe a gazdasági tényezők vizsgálata. A gazdaság és kereskedelem 

tényezőit rövid, közép- és hosszú távú előrejelzések alapján vizsgálhatjuk. Arra próbálunk 

választ adni, hogy az adott gazdasági tényezők mennyire segítik vagy veszélyeztetik a 

jövőben a szervezet/vállalkozás működési területét. Így az előrejelzések alapján vizsgálhatjuk 
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a várható pénzpiaci, banki kamatokat, az infláció, munkanélküliség várható értékeit, a GDP 

változását, növekedésének, vagy éppen csökkenésének trendjét, vizsgáljuk a piaci 

lehetőségeket és korlátokat, továbbá azt is, hogy milyen a gazdasági versenyhelyzet, illetve, 

hogy a versenytársak politikája kínál-e lehetőséget a piacra jutásra, vagy éppen ennek 

ellenkezőjét, milyen veszélyeket jelenthet a versenytársak üzleti politikája. Fontos elemzési 

terület lehet - a hosszú távú célkitűzések megvalósítása érdekében, - a jelenleg, illetve a 

jövőben várható elvonások, támogatások, hitelek lehetősége. Vizsgálandó terület lehet 

például, az adók mértéke, jövőbeni változásuk lehetősége. Szintén a külső gazdasági tényezők 

között számolhatunk a munkadíjak járulékainak költségével kapcsolatos szabályokat, 

elvonásokat, azok változásainak mértékét. Minden ágazatban/iparágban fontos az üzleti 

környezet elemei közül megvizsgálni a szocio-kultúrális tényezőket. Ezen belül is indokolt 

például a külföldi, illetve a magyar termelők, termékek és szolgáltatók, szolgáltatások 

elfogadottságát elemezni. Az, hogy milyen fogyasztási szokások vannak, befolyásolják-e a 

tradicionális megkötöttségek pl. a hús fogyasztását, azt, hogy melyik generáció élvezi, vagy 

szereti jobban pl. a termékeket. Mennyire idősödik el az adott nemzet, mennyire terjed el az 

egészséges táplálkozásra való felhívás. A PEST analízis utolsó eleme a technológiai tényezők 

vizsgálata. A technológiai tényezőknél azt vehetjük számba, hogy hozzájárul-e a technológia 

az olcsóbb és jobb minőségű termék-előállításhoz. Lehetőséget teremt-e a technológia a 

vásárolóknak az üzleti életnek, az innovatívabb termék és szolgáltatás használatára, 

előállítására. Az is elemzés tárgya lehet, hogy a technológia fejlődésével párosul-e az elosztás 

rendszerének változása, aukciók, e-vásárlások, e-üzletkötések. A stratégiai elemzés külső 

faktorait az elemzés során úgy vesszük számba, hogy megvizsgáljuk azok lehetőséget, vagy 

éppen ellenkezőleg veszélyforrást jelentenek hoszabb távú céljaink megvalósítása érdekében. 

Az elemeket a SWOT analízis OT oszlopaiban tüntetjük fel. A stratégiai elemzés belső 

tényezőinek vizsgálatára az ún. „kulcsfontosságú” belső tényezők számbavétele alapján 

lehetséges. A SWOT analízis SW oszlopaiban értékeljük azokat az előnyöket és hátrányokat, 

amelyek a hosszú távú célkitűzéseink megvalósítása érdekében a jelenben reprezentálják a 

vállalkozást. A beruházás-gazdaságossági elemzések tipikusan a taktikai elemzés 

tárgyköréhez kapcsolhatók. A beruházások pénzügyi és gazdasági elemzését projekt 

szemléletű megközelítéssel szokás – és célszerű – elvégezni. A projekt szemlélet lényege, 

hogy a beruházás megvalósíthatósága, megtérülése önmagában – a vállalkozás egésze 

működésének eredményességétől függetlenül – is biztosított kell, hogy legyen. A fejlesztés 

gazdasági megvalósíthatóságát különböző mutatószámok segítségével értékelhetjük. 

A gazdasági megvalósíthatóság vizsgálatát a vállalkozó részéről először egy fedezeti 

elemzéssel, a fejlesztés fedezeti pontjának meghatározásával célszerű kezdeni. A fedezeti 

elemzés után a kiválasztott fejlesztési alternatívát vizsgáljuk meg. Az értékelés statikus és 

dinamikus mutatókkal egyaránt lehetséges. A dinamikus mutatókat 15 évre, vagy a 

megvalósítási idő és a teljes működési (használati) időtartamra szokták számolni. A 

kalkulációk elvégezhetők a leírási időtartamra, illetve – legszigorúbb feltételként – a 

fejlesztéshez kapcsolódó hitel futamidejével megegyező időtartamra is.  Legfontosabb 

dinamikus mutatók a következők: 

 

Nettó jelenérték mutató (NPV = net present value) 

A nettó jelenérték mutató megmutatja, hogy a jövőbeni értékek (jövedelmek) jelenbeni értéke 

mekkora. Számítása a diszkontált bevételek, valamint a diszkontált ráfordítások (az egyszeri 

fejlesztési ráfordítás és a folyamatos működés költségei) különbségéből történik. A mutató 

számítása: 

 
ahol: 
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NPV = nettó jelenérték [Ft] 

n = használati idő [év]; 

Ri = bevételek i-dik évben [Ft]; 

Ii = beruházások költsége i-dik évben [Ft]; 

Ci = működési költségek i-dik évben [Ft]; 

r = diszkont kamatláb [%/100]. 

 

A nettó jelenérték mutató különbség jellegű mutató. A beruházás akkor jó, ha NPV>0, 

azaz a bevételek jelenértéke nagyobb, mint a beruházás létrehozására és működtetésre 

tervezett összes ráfordításoké. A mutatót az egymást kölcsönösen kizáró beruházási 

alternatívák összevetésre célszerű használni. 

A diszkontláb (r) nagyságát a gazdálkodó alternatív tőkeköltsége határozza meg, ami 

legalább akkora, mint az a kamatláb, amelyet a gazdálkodó megtakarításainak betétkénti 

elhelyezése után kap (alsó határ), felülről pedig a felvett kölcsön kamatlába. 

 

Hozam-költségarány mutató (BCR = Benefit Cost Ratio) 

A hozam-költségarány (valójában két) mutató hányados jellegű jelzőszám. Ezek a 

következők: 

 
BCR1 megmutatja, hogy a beruházás élettartama alatt keletkező bevételek diszkontált 

összegéből a beruházás egyszeri és a működés folyamatos költségeinek diszkontált összege 

hányszor térül meg. 

A beruházás életképes, ha BCR1>1. 

 
BCR2 megmutatja, hogy a beruházás élettartama alatt képződő tiszta nyereség (tiszta nyereség 

alatt a bevételek (R) és a működési költségek (C) különbségét értjük) diszkontált összegéből a 

beruházás egyszeri ráfordításainak diszkontált összege hányszor térül meg. 

A beruházás életképes, ha BCR2>1. 

 

Belső megtérülési ráta (IRR = Internal Rate of Return) 

A belső megtérülési ráta megmutatja azt a kamatlábat, amely mellett a beruházás egyszeri és 

működés folyamatos költségei a bevételekből a működés élettartama alatt éppen egyszer 

térülnek meg. A nettó jelenérték összefüggés felhasználásával a feltétel a következő: 

 
A belső megtérülési kamatláb haladja meg a betéti kamatláb nagyságát, illetve ha a beruházás 

teljes egészében hitelből valósul meg, a belső kamatláb haladja meg a hitelkamatot. 
 

4.2.2. Az operatív működés elemzése 
 

Az operatív működés elemzése a vállalkozás mindennapjainak analitikai vizsgálatát 

jelenti. Adatbázisai ennek megfelelően lehetnek: éves beszámolók, mérlegek, eredmény-

kimutatások, kiegészítő mellékletek; időszaki főkönyvi számlák; főkönyvi számlák; analitikus 

nyilvántartások; statisztikai jelentések; különböző időtávú tervek; normaelőírások; műszaki 

leírások. Az adatforrások kiválasztását az adatfeldolgozás követi. Ennek fázisai a következők: 
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1. adatok csoportosítása, 

2. adatok összehasonlítása, 

3. értékelés. 

 

Az összehasonlítás során mindenkor ügyelni kell a bázis kiválasztására. 

Az operatív elemzés területei: 

 A vállalkozási tevékenység gazdasági elemzése 

  A piaci tevékenység elemzése 

  A termelés és értékesítés elemzése 

   A termelés változásának elemzése 

   Költséggazdálkodás elemzése 

  A vállalati erőforrások elemzése 

   Munkaerő és bérgazdálkodás elemzése 

   Tárgyi eszköz gazdálkodás elemzése 

   A készletgazdálkodás elemzése 

  A vállalkozások pénzügyi elemzése 

 

4.2.3. A mezőgazdasági vállalkozások elemzésének specialitásai 

 

Mivel a mezőgazdasági termelés élő szervezetekkel foglalkozik (termék-előállítás, 

alapanyag, élőállat, emberi fogyasztásra, állati takarmányra alkalmas termékek, tárolási 

sajátosságok, többcélú hasznosíthatóság –élelem, -energia) emiatt sajátossága az elemzésnek 

az, hogy: 

 

1. Figyelembe kell venni az időjárási és éghajlati kitettséget, 

2. A biológiai sajátosságokból adódó megkötöttségeket, 

3. A túltermelésből, vagy az időszaki hiányból fakadó árhullámzásokat 

4. A termelésből fakadó sajátos készletgazdálkodást, (befejezetlen termelés), 

5. A termelés és az értékesítés időbeli elválását, 

6. A szezonalitást, 

7. Az időszaki munkaerő igényt,  

8. A tenyész- és igásállatok eltérő nyilvántartási rendszerét,  

9. Ugyanazon termék eltérő piaci csatornán keresztül történő érékesítését, 

10. A termelés szubjektív ráfordításaiból (forgóeszközök) adódó eltéréseket,  

11.  Az EU közös agrárpolitikájából adódó kötelezettségeket,  

12. Élelmiszerbiztonsági, élelmiszer minőségi, higiéniai stb. követelményeket, 

sajátosságokat. 

 

A felsorolás még számos további elemmel is kiegészíthető akkor, ha egy adott ágazat 

sajátosságait vesszük szerbe-számba. Az elemzés már csak emiatt is sajátos elemekkel 

bővíthető, bővítendő. Figyelembe kell venni ezek ismeretében, hogy olyan, mint 

mezőgazdasági vállalkozás elemzése nem definiálható. Az elemzés más lehet egy 

növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési ágazatban, más, ha a vállalkozás vegyes 

szerkezetű, eltérő lehet, ha termékfeldolgozással is foglalkozik, bővítheti az elemzés területét, 

ha önálló értékesítési hálózatot működhet stb.  
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4.3. Az irányítás/döntés mint menedzsment funkció 

 

4.3.1. A döntések csoportosításai 

 

Számtalan döntést kell meghozni egy szervezet működése során, amelyek sokféle 

csoportosításával találkozhatunk. 

Egy vállalat, mint szervezet, gazdálkodását feloszthatjuk három szinten zajló 

tevékenységekre, nevezetesen stratégiai, taktikai, és operatív szinten zajló tevékenységekre  

(8. táblázat). 

 

8. táblázat: A szervezeti szintekhez kapcsolt döntési jellemzők 

Szervezeti szint Időhorizont Struktúra Módszer 

Stratégiai döntés Hosszú távú Rosszul strukturált Heurisztikus, 

Intuitív 

Taktikai döntés Közép távú Változó Kvalitatív 

Operatív döntés Rövid távú Jól strukturált Kvantitatív 
Forrás: Laudon-Laudon, 2000 

 

Ezek a szintek a szervezetek méretétől és más jellemzőitől függően azonosíthatók 

vagy éppen az előzőek miatt nem jelennek meg ilyen markánsan. Ugyanakkor a különböző 

szinteken folyó tevékenységek és az ezekkel kapcsolatos döntések jellemzői jó áttekintést 

nyújtanak egy ilyen szervezet döntéseiről. 

Szükséges megjegyezni, hogy a fenti csoportosítás elsősorban arra szolgál, hogy 

bemutassa milyen szinten születnek döntések egy vállalatnál és azokra mi a jellemző. A 

döntéshozatal szempontjából viszont a döntések milyensége adja a kiinduló pontot és nem az, 

hogy milyen szinten merül fel a döntés szükségessége. 

Ehhez alapvető SIMON (1982) felosztása, aki két szélsőséges döntéstípust különböztet 

meg, a programozott döntést, a nem programozott döntést, amelyek szinonimái a jól 

strukturált és a rosszul strukturált kifejezések. SIMON (1982) szerint egy probléma akkor 

rosszul strukturált, ha nem jól strukturált. A jól strukturált problémák (feladatok) leírhatók, 

ellenőrizhetők, gyakran mérhetők is. A jól strukturált probléma (feladat) jellemzői az 

alábbiak: 

 Ellenőrizhető a megoldás, mert egyértelmű a kritérium 

 Az induló és célállapot között minden szóba jöhető állapot felvázolható 

 Leírható az egyik állapotból a másikba való átmenet 

 Leírhatóak a szerzett ismeretek 

 A külső környezet hatásai is leírhatóak 

 Nem igényel sok keresést és számítást, mert elvégezhető számításokról van szó 

Ha a környezet stabil, akkor elsősorban ilyen feladatokkal kerül szembe a döntéshozó. 

A környezet változásával új feladatok merülnek fel, amelyek vagy egyedi esetek vagy pedig 

egy új, általánossá váló eset első megjelenéséről van szó. Ezek az első pillanatban rosszul 

strukturált problémák, amelyek vagy jól strukturált problémákká alakíthatók vagy nem 

(BARACSKAI et al., 1998).  

A normatív döntéselmélet let a „hogyan kell dönteni” kérdést állítja középpontba. A 

döntéseket abból az aspektusból vizsgálja, hogyan és mit kell tenni azért, hogy a döntéshozó 

az előre megállapított követelményekhez és szabályokhoz következetesen igazodva és minél 

jobban döntsön. 
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Adott döntéshozói értékekhez viszonyítva vagy elvárásokhoz mérten minősíthetünk 

egy döntést jónak vagy helyesnek. A normatív elmélet a következetességet hangsúlyozva 

olyan modelleket szolgáltat (19. ábra), amelyek szigorú követésével a döntéshozók 

következetesebben tudnak dönteni. Ez megfelel a korábban megfogalmazott „hogyan kell 

dönteni” szemléletnek. 

 

 
19. ábra: A döntéshozatal folyamatának normatív modellje 

Forrás: Zoltayné, 2002 

 

A döntési szituációkat osztályozhatjuk úgy is, hogy megkülönböztetjük a cselekvési 

változatok következményeire vonatkozó tökéletes és hiányos informáltságot. Ha hiányoznak 

releváns információk, márpedig a legtöbb valóságos szituáció ilyen, azokat a kockázat és 

bizonytalanság fogalmaival lehet jellemezni. 

A parametrikus döntések esetében a döntési helyzetet az alapján minősítjük, hogy 

tudjuk-e a döntéskor az események bekövetkezésének valószínűségét. TORGERSEN és 

WEINSTOCK (1979) is bizonyosság melletti döntésről, kockázat melletti döntésről, 

bizonytalanság melletti döntésről és konfliktus során történő döntésről írnak. 

Ebben az értelemben bizonyosságról van szó, ha biztosan tudom, hogy melyik 

esemény következik be, vagyis az esemény bekövetkezésének valószínűsége 1. Ha nem 

tudjuk megadni az események bekövetkezésének a valószínűségét, akkor bizonytalanság van. 

Amennyiben a környezet viselkedése függ a döntéshozó viselkedésétől, úgy stratégiai 

döntésekről beszélünk, amit konfliktusos döntési helyzetnek neveznek. 

 

4.3.2. Döntés bizonytalan döntési helyzetben 

 

Bizonytalansággal kell szembe nézni. A bizonytalanság alatti döntéseknél az áttekintést segíti 

a döntési mátrix (9. táblázat). 
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9. táblázat: Döntési mátrix 

Alternatíva 

(cselekvési változat) 

Esemény (környezeti állapot) 

e1 e2 e3 e4 

a1 100 50 40 60 

a2 80 40 20 0 

a3 0 120 -20 70 

 

A különböző cselekvési változatokat a1, a2, és a3 jelöli. A bekövetkezhető környezeti 

állapotokat (eseményeket) e1, e2 stb. jelöli. Az esemény oszlop és az alternatíva sor 

metszéspontjában lévő cellában az adott esemény bekövetkezése esetén az adott alternatívával 

elérhető eredmény (kimenet) kerül. 

Bizonytalansági szituációkhoz leggyakrabban a következő módszereket (döntési 

szabályokat) ajánlja a szakirodalom. A Wald-féle kritériumot, másképpen a mini-max 

kritériumot, amikor a különböző változatokhoz tartozó legkedvezőtlenebb eredmények közül 

a legnagyobbat adót választják. Ez a pesszimista alkatú döntéshozók döntési szabálya. A 

maxi-max kritériumot, amely szerint minden változat legkedvezőbb eredményét kell 

figyelembe venni és a legnagyobbat adó változatot kell választani. Az optimista döntéshozók 

döntési szabálya. A Hurwitz kritériumot, ami egy együttható bevezetésével súlyozza a 

különböző változatok legnagyobb és legkisebb értékét, ami alapján megkapott érték 

maximumát adó változatot kell választani. Tulajdonképpen az előző két módszer 

kombinációjáról van szó. A Laplace kritériumot, amely szerint a környezet különböző 

állapotaihoz tartozó eredmények átlaga alapján kell választani azt a változatot, amelynél ez a 

legnagyobb. A Savage kritériumot, ami az „elmaradt hasznot” veszi alapul. Megállapítjuk, 

hogy az egyes környezeti állapotok bekövetkezése esetén melyik változat (alternatíva) nyújtja 

a legnagyobb eredményt. Ezután ebből az értékből a többi változat eredményét kivonva 

kapjuk, hogy az egyes változatok esetén a bekövetkezett környezeti állapot mellett mekkora 

elmaradt hasznot jelentenek. Az, hogy az előzőekben bemutatottak közül melyik módszert 

(döntési szabályt) választja a döntéshozó az az egyéniségétől függ, vagyis nincs legjobb 

döntés, hiszen a választott módszer révén már befolyásolja az eredményt.. 

 

4.3.3. Döntés kockázatos körülmények között 

 

Kockázatról beszélünk, ha meg tudjuk adni az események bekövetkezésének a 

valószínűségét, amely valószínűségi érték 0 és 1 közé esik. Kockázat esetén a legegyszerűbb, 

ha a cselekvési változatok várható értékeit hasonlítjuk össze. Ez a leggyakoribb döntési 

kritérium, amit µ–elv-nek neveznek. A µ egyenlő egy alternatíva várható értékével. Bővíti a 

lehetőségeket, ha a várható érték elve alkalmazása során egyúttal más szempontokat is 

figyelembe veszünk, ami lehet a cselekvési változatok kimeneteinek (eredményeinek) 

szóródása, de egyéb extrém értékek is. A várható hasznosság elmélete szerint az egyes 

változatok eredményeként elérhető összegből származó haszon várható értékét veszik 

figyelembe. Vagyis a változatok eredményét a kockázat figyelembevételével együtt 

megjelenő haszonérzékelés alapján vizsgáljuk, és így választunk alternatívát. 
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A döntési fák módszere hasznos döntés-előkészítő eszköz ehhez, ami segít felvázolni a 

döntési helyzet teljes képét. A fa megmutatja, hogy az egyes utak milyen következményekhez 

(eredmény) vezetnek, amelyek az eseményeket jelölő ágak végén jelennek meg. A döntési fát 

balról jobbra haladva értelmezzük, ami időrendi sorrendet is jelent egyben. 

Baracskai (1999) szerint a vállalatvezetők nem olyan helyzetben vannak, amilyenben a 

környezet stabil és nem befolyásolja a döntés kimenetelét, mert ilyen nem létezik. Ritkán 

tudják az események bekövetkezésének valószínűségét, vagyis a kockázati helyzet is ritka. Az 

esetek többségében a 

 

 

4.4. A vezetés mint menedzsment funkció 

 
A vezetés olyan tudatos tevékenység, amelyben a vezető irányítja azt a 

folyamatot, amelyben a szervezet realizálja céljait, ennek érdekében a szervezeten belül 

megteremti a résztevékenységek összhangját. A vezetés a munkamegosztással teljesedett 

ki, mert annak a következménye, terméke. A munkamegosztás elképzelhetetlen vezetés 

nélkül. Már az ősközösségi társadalomban kiváltak a többiek közül azok, akik valamilyen 

személyiség jegyeikben, tulajdonságukban a társaiknál jobbak voltak. Jobb látásuk, hallásuk, 

nagyobb erejük, merészségük, révén a többiek vezetőivé váltak. 

A társadalom és a gazdaság differenciálódásával a vezetés célja, szerepe állandóan 

változott, igazodott a mindenkori igényekhez és ismeretekhez. Nyilvánvalóan más-más igény 

jelentkezett a vezetéssel szemben az ősközösségben, a rabszolgatartó társadalomban, a 

feudális nagybirtokon és a kapitalizmus egyre modernizálódó, korszerűsödő termelési 

szervezeteiben. De mindig követelmény volt, hogy a vezetés megfeleljen az adott termelési, 

gazdasági, társadalmi viszonyoknak. 

Az ipari termelés megindulásakor a munkamegosztás kiszélesedésével a termelő 

szervezeteken belül is megjelent egy határozott igény a folyamatok irányítására, 

koordinálására, tervezésére, ellenőrzésére. Megjelenik a vezető és beosztott, megindul a 

termelő szervezetek kiépítése, differenciálódása, a modern szervezetek kialakulása. A modern 

szervezet fontos jellemzője, hogy meghatározott célja (küldetése, missziója) van, amiért 

tevékenykedik és ezt a tevékenységet az erre szakosodott vezetők irányítják. 

A vezetői tevékenységben önálló feladatok különíthetőek el, amelyek jól 

definiálhatóak, sajátos ismérvekkel rendelkeznek és többféle szempont szerint 

csoportosíthatóak. A vezetési feladatok rendszerezésével nagyon sok szerző foglalkozott. Már 

a klasszikus vezetési iskola képviselői is megpróbálták rendszerezni a vezetők feladatait.  

Ezek közül Fayol csoportosítása a legismertebb és sok szerző szerint még ma is 

változatlanul érvényes, hogy a tervezést, szervezést, személyes vezetést, koordinációt, 

ellenőrzést tekintsük a legfontosabb vezetési feladatnak. Ezek a vezetési funkciók jól 

elhatároltak és egyfajta logikai sorrendben szervezettek. Ez azonban nem feltétlenül jelenti 

azt, hogy sorrendjük a vezetői tevékenységben kötött, de azt sem, hogy ezek mereven 

elkülönülő, egymással össze nem függő tevékenységek.  

Torgersen - Weinstock vezetéselméleti irányzatnak tekinti a funkcionalizmust „Ez az 

irányzat azt a célt tűzte ki maga elé, hogy meghatározza a vezető általános feladatait. Az 

elmélet hívei szerint a vezető funkciói különböző típusú szervezetekben, illetve feltételek 

között lényegében azonosak. A funkciók alkotják azt az átfogó fogalmi vázat, amely köré az 

ismereteket halmozzák, és egységbe foglalják…. Ez az irányzat példáiban kivétel nélkül a 

vezető lényeges funkcióit próbálja ábrázolni, megmutatva a kölcsönhatásokat, majd a 
bizonyítás és a logika segítségével arra a következtetésre jut, hogy hogyan lehet ezeket a 

funkciókat eredményesen ellátni” (Torgersen – Weinstock, 1979).
 
A vezetés funkcionális 

vizsgálata, arra vállalkozik, hogy az alapvető vezetési feladatokat rendszerbe foglalja. A 
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szerzők sokféle rendszerezést alkalmaztak, melyek kiemelték a vezetés egy-egy területét és e 

köré, az általuk fontosnak ítélt elem köré csoportosították a vezetési feladatokat. 

A vonatkozó irodalmat értékelve az állapítható meg, hogy a vezetői tevékenységet 

leginkább olyan folyamatnak tekintik, melynek alapelemei a kommunikáció - 

információ - tervezés - döntés - szervezés - ellenőrzés. Hogy ezen alapelemek közül 

melyiket emeljük ki és tartjuk fontosnak vagy kevésbé fontosnak szemlélet, 

megközelítési mód vagy a vizsgálati cél kérdése.  

Természetesen a vezető által ellátandó feladatokat számos tényező befolyásolja. A 

szervezet tevékenysége, mérete, a szervezeti struktúra felépítése, a beosztottak száma, 

szakképzettsége, a vezető helye a struktúrában, teljes mértékben meghatározhatja a vezetői 

feladatok jellegét, az egyes feladatok rangsorát, fontosságát. 

A vezetési feladatok meghatározása a vezetéstudomány alapvető kérdése. A vezetési 

funkciók mutatják meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a vezetőknek el kell 

végezniük, melyek azok a területek, amelyek a vezetésnek, mint szakmának az összetevői. A 

vezetési feladatok meghatározása azért is nagyon fontos, mert ezeknek a megoldására a 

vezetőknek fel kell készülniük, az elvégzendő feladatok határozzák meg, hogy a vezetőknek 

milyen speciális ismerettel, képzettséggel kell rendelkezniük. 

A vezetési feladatok megítélése állandóan változik. Fayol-tól Drucker-ig szinte 

minden, vezetéstudomány területen dolgozó kutató, szakember valamilyen formában 

foglalkozott a vezetési feladatokkal. Különböző megközelítésből, eltérő szempontok 

alapján, eltérő módon ítélték meg azokat. A mai változó körülmények között a vezetési 

feladatok megítélése még inkább differenciálódott. Sajátos csoportosítás szerint a 

vezetők feladatai a következők: tervezés és döntés, megvalósítás, ellenőrzés, motiválás, 

tájékoztatás, értékelés (Huitfeldt és mtsai, 1973).  

A vezetési funkciók között ma már egyre több feladatot jelölnek meg a szerzők. Olyan 

rendszerezéseket is ismerünk, amelyek a nyolc-tíz alapvető vezetői feladatot tovább bontják, 

és az egymásra épülő több részcsoport révén több mint száz feladatot definiálnak.  

A klasszikus funkciók mellett sajátos, korábban kevésbé fontosnak tartott feladatokat 

is kiemelnek, mint az elszámolást, a teljesítményértékelést, a hatalomgyakorlást, a veszély- és 

kárelhárítást is önálló vezetési feladatként definiálják (Angyal, 1999). 

A feladatok strukturálását, is mint különleges vezetési feladatot jelölik meg (Berde – 

Berki, 1996). Dienesné a humánmenedzsment feladat területeit, mint a munkakörelemzés – 

tervezés, teljesítményértékelés és emberi erőforrás fejlesztés is alapvető vezetési feladatnak 

minősíti (Dienesné, 2000). 

Az, hogy ez a vezetői tevékenység milyen funkciókból áll, hogy mi a vezetői munka 

feladattartalma kutatásaink szerint számos tényező befolyásolja. A vezetői feladatok 

ellátásának módja nagymértékben függ a vezető személyiségétől. Az egyes vezetők nem 

egyforma mértékben és tartalommal gyakorolják a vezetési funkciókat. Az értékítéletek és 

preferenciák, az alapvető meggyőződések, beállítódás, feladat vagy a kapcsolat orientáltság, a 

vezetési stílus, illetve az alkalmazott vezetési módszer mind olyan személyiség tényező, 

amely befolyásolja a vezetési funkciók fontosságát, rangsorát, tartalmát (Bácsné, 2010a). 

A másik befolyásoló tényező maga a szervezet. A szervezet típusa, jellege már 

önmagában differenciálhatja a vezetési feladatokat. Egy autokratikusabb hatalmi vagy 

félkatonai szervezet esetében, a döntésvégrehajtás, utasítás-rendelkezés, mérés, ellenőrzés 

fontosabb vezetési feladattá lép elő, mint egy demokratikusabb jellegű szervezetben. Egy 

demokratikus szervezeti struktúrában, mint például egy főiskolai, vagy egy liberális projekt 

szervezet egészen más vezetési feladatokat generál. A feladatok delegálása, a képessé tétel, a 

felhatalmazás vagy a motivációs feladatok, mint új vezetői funkciók jelennek meg. Ezeknek a 

megvalósítása már más vezetői képességeket és felkészültséget igényel, új vezetői szerepeket 

és elvárásokat jelent.  



 89 

A szervezeti tényezők között fontos szerepe van a vállalati méreteknek. Egy 

kisebb méretű cég vezetése esetén más feladatok kerülnek előtérbe. Elsősorban a külső 

kommunikációs, az információszerzésre irányuló és a közvetlen irányítási tevékenységek a 

meghatározóak. Ahogy haladunk a kisebb szervezeti mérettől a nagyobbak felé a vezetési 

feladatok úgy válnak egyre összetettebbé. 

A vezetési funkciókat talán a legnagyobb mértékben az adott szervezet 

tevékenysége befolyásolja. Korábbi vizsgálataink szerint az egyes feladatok fontosságának, 

rangsorának megítélése jelentős mértékben eltért attól függően, hogy azt egy termelő, 

szolgáltató, marketing vagy igazgatási szervezet esetében vizsgáltuk. Mezőgazdasági 

szervezetnél a döntést, szervezést, ellenőrzést minősítették a legfontosabbnak és a 

személyzeti feladatok kapták a legalacsonyabb minősítést.  
A szolgáltató szervezeteknél végzett vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy az 

információs - kommunikációs és a döntési feladatok a legfontosabbak, míg a legalacsonyabb 

minősítést a tervezési és a személyzeti feladatok kapták. Az igazgatási szervezet vezetői a 

döntést és a tervezést emelik ki és a rendelkezésnek tulajdonították a legkisebb jelentőséget. A 

marketing szervezetek esetében az információ, szervezés, döntés kiemelkedik a vizsgált 

vezetési feladatok közül, míg a többi feladat viszonylag alacsonyabb minősítést kapott. A 

szervezeti tevékenység jellege, tartalma tehát közvetlenül hat a vezetői funkciókra, 

meghatározza, hogy a vezetőknek milyen feladatokat kell megoldaniuk. 

A vezető tevékenységének megítélése eltérést mutat annak függvényében is, hogy 

az illető hol foglal helyet a szervezethierarchiában. Vizsgálatainkban a felsőszintű vezetők 

általában az információs feladatokat, a kommunikációt, a döntést a munkatársak 

megválasztását emelik ki és a szervezésnek, tulajdonítanak a legkisebb jelentőséget. Ezzel 

szemben a középvezetők a tervezést, szervezést, és a rendelkezést minősítik fontosnak, és 

kevésbé lényegesnek tekintik a döntést, a külső információt és a személyzeti munkát. Az 

alsóbb vezetési szinten az ellenőrzés, a motiváció és a rendelkezés a kiemelt vezetési feladat, 

a döntésnek és a személyzeti munkának, pedig nem tulajdonítanak fontos szerepet. 

A csoportosításokat figyelmesebben elemezve megállapíthatjuk, hogy azok, a vezetési 

folyamat logikai egymásra épülését követik, a tervezés – döntés – rendelkezés – szervezés – 

ellenőrzés sorrendisége szerint. Néhányan kibővítik ezt a logikai sort, az általuk fontosnak 

tartott feladattal, mint az információmenedzsment, a motiváció, vagy a teljesítménymérés. 

Mások, pedig ezeket az alapfeladatokat tovább részletezik. A vezetőknek viszont vannak 

olyan feladataik is, amelyek nehezen illeszthetőek be ebbe a folyamat alapú gondolkodásba 

(Bácsné, 2010b).  

A szervezet menedzsment, a konfliktuskezelés, vagy a szervezeti kultúra kérdései 

nehezen építhetőek be a vezetői folyamat fenti logikájába. Mindezeket figyelembe véve 

Donelly és mtsai (1992) munkája nyomán az alapvető vezetési feladatokat három nagy 

csoportra oszthatjuk, azaz a szervezet, az emberi erőforrás és a folyamatok menedzselésével 

kapcsolatos tevékenységekre (10. táblázat).  
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10. táblázat: Alapvető vezetési feladatok 

1. Szervezet 

menedzsment 

2. Emberi erőforrás 

menedzsment 

3. Folyamat 

menedzsment 

1.1. Szervezeti  

struktúra kialakítása 

2.1. Motiváció- 

       menedzsment 

3.1. Stratégia- 

       menedzsment 

1.2. Szervezet- 

       fejlesztés  

2.2. Konfliktus- 

       menedzsment 

3.2. Tervezés 

1.3. Szervezeti 

       kommunikáció 

2.3. Emberi erőforrás  

       tervezés, szervezés 
3.3. Döntés 

1.4. Információ- 

 menedzsment 

2.4. Munkakör 

       kialakítás elemzés 

3.4. Végrehajtás,   

        rendelkezés 

1.5. Szervezeti kultúra 2.5. Teljesítmény- 

       értékelés 

3.5. Szervezés 

1.6. Csoport- 

       menedzsment 

2.6. Emberi erőforrás  

        fejlesztés 

3.6. Logisztikai- 

       menedzsment 

1.7. Változás- 

       menedzsment 

2.7. Karrier- 

       menedzsment 3.7. Ellenőrzés 

  
3.8. Minőség- 

       menedzsment 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Vizsgáltuk, hogy a mezőgazdasági szervezetek vezetői hogyan minősítik 

jelentőségük és fontosságuk alapján a vezetési folyamat klasszikusnak mondott 

feladatait. Az eredményeket a 20. ábrán mutatjuk be. 

 

 
20. ábra: A vezetési feladatok minősítése mezőgazdasági szervezetekben 

Forrás: Saját vizsgálatok 

 

A vezetési feladatok minősítésében a legmagasabb értékelést a döntés és az ellenőrzés 

kapta, ezt követi azonos pontszámmal az információ és a szervezés. A személyzeti feladatok, 

a rendelkezés és a tervezés jelentőségét alacsonyra értékelték a megkérdezettek. A vizsgált 

szervezetek vezetőinek minősítése egybeesik azokkal az irodalomból jól ismert nézetekkel, 

miszerint a vezető elsődleges feladata a döntés. Az ellenőrzés és a szervezés értékelése 
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kommunikáció

információ

tervezés

döntés
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szervezés

ellenőrzés

személyzeti feladatok
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viszont a feladat és döntés végrehajtás magas vezetői minősítését mutatja. A tervezés 

leértékelődése más felméréseinkben is megjelenik. A legalacsonyabb minősítést az emberi 

erőforrás menedzsment vezetői feladatai kapták. A későbbiekben, amikor ezeket az összevont 

eredményeket különböző vizsgálati szempontok alapján megbontjuk mélyebb összefüggések 

megállapítására is lehetőségünk nyílik. 

 

4.4.1. A szervezeti struktúra kialakításának szempontjai 

 

A szervezeti forma egy hosszantartó fejlődési folyamat eredménye. Az egyik 

legalapvetőbb szervezetformáló tényező a munkamegosztás, azaz a specializáció. Még a 

legegyszerűbb szervezetek esetében is találkozunk a munkamegosztás valamilyen formájával, 

szintjével. A munkamegosztás révén a szervezet tevékenységét jól körülhatárolt 

résztevékenységre, feladatokra osztjuk és ezek minél hatékonyabb elvégzésére hozunk létre 

szervezeti egységeket, csoportokat, osztályokat. A specializáció Samuelson (1988) szerint 

nem más, mint a tudás, a szakismeretek, vagy a tevékenységek egy meghatározott részének az 

elsajátítása, illetve végzése és „akkor érhető el a legnagyobb gazdasági siker, ha mindenki a 

legértékesebb tudását hasznosítja, és mindenki azt végzi, amihez a legjobban ért”. Torgersen 

szerint a munkamegosztás különböző módon segíti elő a termelékenység növelését. Az 

egyszerűbb, jól strukturált ismétlődő feladatok már önmagukban fokozzák a teljesítményeket, 

javítják az eredményeket. A specialisták képzése egyszerűbb, rövidebb ideig tart, jobban el 

lehet mélyíteni a szakmai ismereteket egy szűkebb szakterületen és kevesebb a képzési 

költség. Az ellenőrzés egyszerűbb, a speciális célú eszközök intenzívebben kihasználhatóak 

(Torgersen – Weinstock, 1979). 

Meddig lehet elmenni a szervezeti munkamegosztásban, milyen korlátozó, negatív 

hatások szabnak határt a specializációnak? A helyettesíthetőséget, a monotonitást az unalmat, 

és a koordinációs nehézségeket kell megemlítenünk, ami határt szabhat a túlzott szervezeti 

szakosodásnak. A specialisták helyettesíthetősége, mivel ismeretei egy szűk területre 

korlátozódnak, különösen a konjukturális időszakokban nehezebb feladat. Minél erősebb a 

szervezet munkamegosztása, egyre szűkebb az a terület, amelyre a szervezeti tagoknak 

specializálódniuk kell, annál nehezebb a helyettesíthetőség. A szervezeteknek nagyon sok 

esetben már saját maguknak kell kiképezniük a specialistáikat, mivel az általánosan képzett 

szakemberek már nem alkalmasak ezekre a feladatokra (Dajnoki, 2011). A szervezeti 

egységeknek, a szervezeti tagoknak adható egyre kisebb feladat, egyre szűkebb, egyszerűbb 

tevékenység, egyre kevesebb ismerethalmazt, önállóságot, problémamegoldást, kreativitást 

igényel (Berki – Berde, 1999). 

A szervezeti munkamegosztással párhuzamosan jelentkező strukturális tényező a 

koordináció. Minél diverzifikáltabb a szervezet a munkamegosztás következtében, annál 

meghatározóbb szerepe van a szervezet működtetésében az egyes szervezeti egységek 

tevékenységei összehangolásának. Azaz a munkamegosztás eredményeként kialakult 

struktúra csak az egymáshoz kapcsolódó specializált egységek közötti koordináció révén 

működtethető. Egy bizonyos ponton túl a koordinációs költségek gyorsabban emelkedhetnek, 

mint a specializációból származó megtakarítások. A szervezeten belüli túlzott 

specializációnak, a szervezet működtetésének hatékonysága szab határt. 

A szervezetben meg kell határozni a döntési és utasítási jogosultságok hierarchiáját is. 

Az alá- és fölérendeltségi viszonyok valóban meghatározzák az utasítási és beszámoltatási 

jogköröket. Az alá- és fölérendeltség kialakításának elve az, hogy az egész szervezeten belül 

biztosítva legyen a hatáskörök kapcsolódásának folyamata. A hierarchiában lejjebb levő 

személy/szervezeti egység beszámolási kötelezettséggel tartozik a felette állónak. Így a 

kommunikációs – információs csatornák erősen formalizáltak. Mivel egyetlen kapcsolódási 
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pontot sem hagynak ki, a különböző szinteken elhelyezkedő vezetők mindegyike 

információhoz jut. Az alá- és fölérendeltség elve leszögezi, hogy nem szabad átlépni a 

szervezeti struktúrában meghatározott vonalakat vagy bármilyen más módon megsérteni a 

formalizált hierarchiát. Minél egyértelműbbek ezek a determinációk, a struktúra annál 

stabilabb. Természetesen a struktúra, ahol érvényesül a hatáskörök stabilitása, egyben merev 

is. A hatáskörökhöz szervesen kapcsolódik a felelősség is, ami bizonyos funkciók ellátásának, 

bizonyos tevékenységek és feladatok elvégzésének kötelezettségeként értelmezhető. A 

felelősség egyben azt is jelenti, hogy ha egy adott személy vagy szervezeti egység felelős egy 

adott feladat elvégzéséért, akkor számon kérhető rajta az adott cél elérése. 

A hatáskörhöz és felelősséghez szorosan kapcsolódó kérdés a delegálás. Ez azt jelenti, 

hogy egy szervezeten belül, egy adott szintű vezető, a saját hatáskörébe tartozó feladatok 

elvégzésével bíz meg a szervezeti hierarchiában alatta álló személyeket. Korábban delegálás 

alatt elsősorban feladat és hatáskör átadást, átengedést értettünk. Sokszor találkozhattunk 

olyan véleményekkel, hogy csak a feladatok delegálhatóak, a felelősség nem. Ezzel szemben 

Carlzon a felelősség decentralizációjáról beszél „a vezető tehát alaposan mérje fel azt a 

közeget, ami a vállalatot körülveszi, dolgozza ki cége stratégiáját, győzze meg víziójáról a 

dolgozókat, de aztán a végrehajtást már decentralizálni kell. A delegált felelősség elve alapján 

a munkatársaknak lehetőséget kell kapniuk képességeik kibontakoztatására, az önálló 

cselekvésre, döntésre” (Carlzon, 1968).
 

Ma már valóban egyre több olyan vezetési módszer és elmélet ismert, amelyek a 

felelősség decentralizálást hirdetik. Blanchard és mtsai (1998) a „felelősség hatalmáról” 

beszélve a felhatalmazás alatt a döntési jogok és az azzal kapcsolatos felelősség delegálását 

értik. Szerintük a felhatalmazás lépései a következők: szabad információ áramlás kialakítása, 

autonómia teremtés az autonómia határainak kijelölésével, hierarchikus döntés helyett 

önirányító teamek kialítása.
 

A hatáskör egyben annak a megjelölése is, hogy hány beosztott tartozik az adott 

vezetőnek közvetlen beszámolási kötelezettséggel. Általánosságban elfogadható az a 

megállapítás, hogy egy vezető nagyszámú beosztott munkáját képes hatékonyan irányítani 

azaz „laposabb” szervezeti struktúrák, kialakítására nyílik lehetőség. Ez azt jelenti, hogy 

csökken a hierarchikus szintek száma, a szervezeteket abszolút értelemben is kevesebb vezető 

irányítja. A jelenlegi vezetési gyakorlatban ez a tendencia ismerhető fel. 

A függelmi viszonyok is szorosan kapcsolódnak a hatáskörhöz. Egyvonalas, lineáris 

struktúrák esetében a függelmi viszonyok egybeesnek a hatáskörrel. Függelmi viszonyok alatt 

a vezetőknek azt a feladatát értjük, amely a beosztottak munkájának, teljesítményének, 

magatartásának és viselkedésének megítélését, értékelését jelenti. A hatáskörök 

meghatározhatják, hogy a vezető kiknek és mely szervezeti egységek tevékenységének, 

munkájának megítélésére jogosult. A függelmi viszony nem csak ítéletalkotási kompetenciát 

jelent, hanem az ezzel kapcsolatos motivációs (jutalmazás, kitüntetés) ellenőrzési és 

személyzeti (felvétel, elbocsátás) feladatokat. A funkcionális típusú szervezetekben, a 

hatáskörök funkció alapúak, az alá- és fölérendeltségi és függelmi viszonyok nem 

egyértelműen definiáltak. A funkcionális és a mátrix szervezetekben a függelmi viszonyokat 

külön meg kell határozni. A funkcionális vezetés elméletet és rendszerét Taylor dolgozta ki, 

az egyszemélyi vezetés alternatívájaként. Az egyszemélyi vezetés a vezetéselmélet egyik 

fontos alapelve (Taylor, 1911).
 
Ez azt mondja ki, hogy egy személy csak egy vezetőnek 

tartozik beszámolási kötelezettséggel és csak egy vezetőtől, kaphat utasításokat. Ilyen módon 

a hatáskörök, az alá-, fölérendeltségi és a függelmi viszonyok egyértelműen definiáltak, 

ezáltal biztosított, hogy a szervezeten belül a hatáskörök nem keverednek. Mindenkinek 

egyértelmű, hogy ki a felettese, nem fordulhat elő, hogy a beosztottak egyszerre több helyről 

kapjanak utasítást. Az egyszemélyi vezetést a funkcionális struktúrákban Taylor sem tudta 

teljes mértékben kiküszöbölni, az ő funkcionális szervezeteiben is külön meg kellett határozni 
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a függelmi viszonyokat (Dobák, 1997).
 
Még bonyolultabb szituáció alakulhat ki egy matrix 

szervezetben, amikor egy személy tagja lehet egy projekt-teamnek és egy termelési 

egységnek, csoportnak is. Így az illető egyszerre két vagy több felettesnek is elszámolással 

tartozik. Ebben az esetben is a függelmi viszonyokat külön szabályozni kell. 

 

4.4.2. Alapvető szervezeti formák és főbb sajátosságaik 

 

A szervezeti formák csoportosítására, különböző típusok meghatározására a vezetési 

szakirodalomban többféle megoldás is ismert. A szervezeti típusok egyik legátfogóbb 

rendszerezését és összefoglalását adja meg Dobák. Négy alapvető szervezet típust különít el, 

úgy mint a lineáris, funkcionális, divizionális és mátrix (Dobák, 1977). A lineáris szervezetet 

egyvonalas szervezet klasszikus példájaként határozza meg, valójában egybeesik Torgersenék 

„vonalbeli” struktúrájával. A szerző értékelése szerint ebben a struktúrában minden beosztott 

csak egy személytől kaphat utasítást, és a vezető a szervezeti egység minden tevékenységéért 

felelős, a függelmi és a szakmai jellegű kapcsolatok nem válnak szét.  

A lefelé irányuló feladatkijelölés, utasítás és a felfelé irányuló jelentés ugyan azon a 

kijelölt úton történik. Előnye, hogy egyszerű, könnyen áttekinthető. Könnyű a szervezet 

mélységi illetve szélességi tagoltságának átalakítása, bővítése. A jogosultságok és a feladatok 

jól körülhatárolhatók, az alá- és fölérendeltségi viszonyok egyértelműen meghatározottak. 

Különösen a vertikális kommunikációs és információs csatornák működtethetőek 

eredményesen ebben a szervezetben, de a horizontális koordináció a hierarchia alsóbb szintjén 

álló szervezeti egységek között nehézkes. A hiányzó specializáció növeli a felső szintű 

vezetők leterhelését. A túlzott szabályozottság miatt általában merev, rugalmatlan, a 

környezeti változásokhoz nehezebben alkalmazkodik. 

A funkcionális szervezeteket a szerző, a többvonalas szervezetek tipikus példájának 

tartja. Jellemzője, hogy minden beosztottnak több felettese is van. A szervezeti egységek 

bizonyos feladatok (funkciók) ellátására jöttek létre, azaz a munkamegosztás funkcionális 

elvre épül. Stabil környezetben, viszonylag könnyen áttekinthető, nem túl bonyolult 

termékszerkezet és tevékenység esetén lehet eredményes. A döntési jogkörök a funkcionális 

vezetők kezében összpontosulnak. A specializáció eredményeként a vezetők csak az adott 

szakmai feladatokért felelősek, de akár több szervezeti egységben is. A függelmi viszonyokat 

a struktúra nem jelöli ki, ezért azokat külön szabályozni kell. A függelmi viszonyok 

szabályozása lineáris, azaz vonalbeli elemeket visz a funkcionális struktúrába. Ezért a 

valóságban tiszta funkcionális szervezetek nem igazán léteznek, ezeket inkább lineáris – 

funkcionális struktúráknak nevezhetnénk. 

A divizionális szervezeteket a vezetési szakirodalomban először Chandler (1977) 

határozta meg. Ő egyébként a divizionális szervezeteket „multidivizionális” kifejezéssel 

illette. Ugyanis felfogása szerint önálló divíziókból álló struktúráról van szó. A szervezetre az 

a jellemző, hogy bizonyos mértékig, az adott feladatok, tevékenységek végzésében 

önállósággal rendelkező egységekből épül fel. Attól függően, hogy milyen mértékű a 

szervezet önállósága csoportosíthatóak a divíziók. A legalacsonyabb szintű önállósággal a 

„cost – centerek” azaz a költség–központok rendelkeznek, mivel ők csak a 

költséggazdálkodásban, a költségek felhasználásában önállóak. A „profit–központok” már a 

jövedelemképzésben és felhasználásban is önálló hatáskörrel rendelkeznek, míg az 

„investment – centerek” azaz a „befektetési központok” már a beruházások és a fejlesztések 

területén is függetlenek. A divíziók önállóságának számos területe, fokozata lehetséges, még a 

jogi önállóság is elképzelhető, de a vagyoni függőség mindig fennáll. Divíziókat diverzifikált 

szervezeti tevékenységek mellett célszerű létrehozni, azaz amikor széles a termékskála és 

heterogén a termékszerkezet. Természetesen csak megfelelő volumen esetén célszerű egy 
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adott termékcsaládra vagy üzletágra önálló szervezetet kialakítani. Ez a struktúra lineáris 

szervezetként is felfogható, jellemzője, hogy az önálló divíziók tevékenységét a divízió 

központ fogja össze és irányítja. A központ–divízió strukturálás párhuzamos funkciók 

létrehozását, kialakulását is eredményezheti. Ennek ellenére az operatív és a stratégiai 

feladatok jól elkülöníthetőek, szétválaszthatóak, mivel az operatív feladatok a divízió, a 

stratégia, pedig a központ hatásköre. A divíziók esetében erőteljes a piaci hatás, gyakran 

magára a piacra telepítik az egyes divíziókat. A piaci magatartásra jellemző a „rekeszelő 

hatás”, azaz a piac változásai, mind a negatív, mind a pozitív következmény csak az adott 

üzletág vagy termékdivízió tevékenységét, eredményességét érintik. A divíziók önállóságából 

fakad, hogy minél nagyobb függetlenségre törekednek és erős a divíziók érdekérvényesítésére 

irányuló törekvése is. 

A hagyományos struktúrák, azaz a lineáris és funkcionális szervezetek esetében, annak 

érdekében, hogy a horizontális koordináció is hatékonyabb legyen a függőleges „vonalakat” 

merőlegesen metsző struktúrákat is létre kellett hozni a szervezeteken belül. Ezek a 

horizontálisan, a függőleges struktúrára keresztbe szervezett formációk lehetnek, projektek 

vagy termékcsoportok (21. ábra). Az ilyen formációkat mátrix szervezeteknek nevezzük. 

 

    marketing  személyzeti  termelési 

      vezető      vezető    vezető 

1.sz. projekt v.   

termékcsoport vezető  

 

2.sz. projekt v. 

termékcsoport vezető  

 

21. ábra: Mátrix típusú szervezet 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A mátrix struktúrában az embereket egy meghatározott projekthez, feladathoz 

rendelik, ugyanakkor felelősséggel tartoznak eredeti funkcionális vagy termelő részlegüknek 

is, azaz egyszerre érvényesül a funkcionális és a tárgyi elvű irányítás. A szervezet 

kétdimenziós, a döntés decentralizált, azaz a két dimenzió között megosztott. Több vonalas 

irányítási elv érvényesül, a feladatok és a hatáskörök szabályozása, meghatározottsága 

alacsonyabb szintű, azaz a szervezet kevésbé formalizált. Ennek köszönhetően, könnyebben 

alkalmazkodik a környezeti változásokhoz, rugalmasabb. Általában változékony, heterogén 

környezetben, valamint nagy újdonság és rizikótartalmú feladat esetében célszerű ilyen 

struktúrák kiépítése. Mivel a horizontális formációk a hagyományos struktúrákban is 

létrehozhatóak, a mátrix szervezet a hagyományos formákon belül is kialakítható, azaz 

alkalmas azok dinamizálásra. A mátrix rendkívül innovatív, adaptív lehet, de új vezetési 

kultúrát, stílust és személetet igényel. A struktúra felépítéséből adódóan jellemzője lehet a két 

vezetési dimenzió rivalizálása, döntés és konfliktuskerülés, a felelősség vállalástól való 

tartózkodás. A szervezetben felértékelődik a „teamek” szerepe, jelentősége, megjelenhet a 

túldimenzionált, túlhajtott csoportmunka. Mivel a szervezet formalizáltsága alacsony, 

különösen krízishelyzetben a struktúra instabillá válik és fennáll az összeomlás veszélye. Az, 

amit a szervezet előnyeként emeltünk ki, nagyon könnyen a hátrányává válhat. 

Mintzberg (1979) szerint a szervezetek struktúráját alapvetően meghatározza a 

működési terület, a méret, a technológia jellege a szervezet múltja, történeti kialakulása, 

fejlődése. Az általa elkülönített öt szervezeti típus ma már klasszikus csoportosítássá vált. A 

„mintzberg ötöse”: az egyszerű szervezet, gépi bürokrácia (technokrácia), szakértői 

bürokrácia (expertokrácia); divizionális szervezet, feladat struktúra (adhocrácia).
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Az egyszerű struktúra kulcsfontosságú eleme az egyszemélyi vezető, vagy a 

vállalkozó. Kis szervezetek általános formai jellemzője a gyors döntéshozatal, fogékonyság az 

új iránt, azaz innovatív, ellenséges környezetben is életképes. Tevékenysége nem túl 

bonyolult, egyszerű, átlátható csak néhány feladatra vállalkozik. Ezért a szolgáltatásokat 

kénytelen a „piacon venni”. A tulajdonképpeni hatalmat az egyszemélyi vezető gyakorolja, 

ezért a szervezet centralizált, de ennek ellenére, rugalmas, alkalmas a gyors változtatásokra, 

manőverezésre. Könnyen tönkremegy, de sokszor feltámad. 

A gépi vagy ipari bürokrácia a nagy ipari, automatizált, tömegtermékeket előállító 

szervezetek konfigurációja. Jellemzője, hogy technostruktúra azaz a tevékenység technikai-

technológiai eleme a szervezet kulcsfontosságú, meghatározó része, ezért gyakran nevezik 

„technokráciának” is. Csak stabil környezetben életképes, mivel rugalmatlan így nehezen 

alkalmazkodik a környezet változásaihoz. Irányítási rendszere központosított, a termelés 

hatékonyságára orientált szervezetek számára előnyös. 

A szakértői bürokrácia (expertokracia) esetében a technostruktúra csak másodlagos, a 

szervezetben az önálló független szakértők a meghatározóak. A szakértők, kvalifikált 

szakemberek (mérnökök, orvosok, tanárok, ügyvédek), nagy autonómiát igényelnek ahhoz, 

hogy hatékonyak lehessenek. Ez a forma a kórházak, egyetemek és az önálló szakmai 

tevékenységek (ügyvéd) számára alkalmas működési struktúra. A szervezetben a hatáskörök 

decentralizáltak, kevésbé formalizált. A szakértők önállóan dolgoznak, ezért vagy nincs 

szükség vezetőre, vagy a vezetők és a vezetői szintek száma kevés. Ezzel párhuzamosan az 

operatív egységek nagyok és a nagy létszámú segédapparátus az olyan rutin munkákat végzi, 

amelyek elvégzését a szakértők nem vállalják. A szakértői struktúrákban párhuzamos vezetési 

stílusok és hierarchiák alakulnak ki, a szakértők esetében liberális vagy demokratikus, az 

operatív kiszolgáló egységekben, pedig autokratikus. Ezeknek a szervezeteknek a 

teljesítménye „a kibocsátása” nehezen vagy egyáltalán nem mérhető. A változásokra, az új 

igényekre a tagok magas fokú autonómiája miatt nehezen reagál. 

A mintzbergi divizionális szervezetek, hasonlóan a chandleri multidivizionális 

struktúrákhoz akkor kerülnek előtérbe, ha a vállalat tevékenysége, bonyolult, összetett, 

diverzifikált. A diverzifikáltság arra kényszeríti a szervezetet, hogy az egyes termékcsoportok, 

üzletágak részére, olyan piacra orientált szervezeti egységet hozzon létre melyek „kvázi” 

autonómok. Ezek a „részben önálló” szervezeti egységek a döntési jogkörök decentralizálását 

jelentik, de gyakran előfordul, hogy a divízió vezetők a döntési jogkörök oroszlánrészét 

maguknak tartják fenn. A szervezet kulcsfontosságú elemei ezek szerint a divízióvezetők. 

Általában nagy mamut struktúrák alakulnak ki, jelentős a teljesítmény orientáció, az 

ellenőrzés és mérés. Nehezen alkalmazkodik a változásokhoz. 

Az adhocrácia az ideiglenes, nem stabil, változó, állandó mozgásban lévő szervezet 

struktúrája. Az „ad hoc” latin kifejezés, jelentése: csak erre a különleges célra. Az adhokrácia 

olyan szervezetet jelent, amelyet egy feladat megoldására, elvégzésére hoztak létre, a feladat 

elvégzésével a szervezeti egység is megszűnik. Az adhokratikus struktúrák gyorsan 

felállíthatóak a pillanatnyi szükségleteknek megfelelően, általában rövid életűek. Bennis – 

Schein szerint az adhokrácia „egy gyorsan változó időleges szervezet, amelyet általában 

kívülálló, különböző szakképzettségű emberek csoportja által megoldandó problémák köré 

szerveznek”. A leggyakoribbak a projekt-teamekből, fejlesztő-teamekből kialakított ad hoc 

szervezet. Kevésbé alkalmasak szokványos, hétköznapi feladatok megoldására, inkább a nagy 

újdonságtartalmú, innovatív problémák megoldására célszerű létrehozni ilyen struktúrákat 

(Mintzberg, 1979). 
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4.5. A vállalati kultúra értelmezése, szerepe a stratégiai menedzsmentben 

 
A kultúra nem más, mint az emberek által előállított anyagi és szellemi javak 

összessége. Eredetét tekintve a kultúra az emberek együttéléséből és közösen végzett 

munkából származtatható. Jelentését gyakran összekapcsoljuk a civilizáció fogalmával is. 

Már az ősember is rendelkezett a korának megfelelő kulturális szinttel, hisz például a kőbalta 

elkészítése is feltételezte az állatokra jellemző ösztönös táplálékszerzéshez képest a tudatos 

emberi gondolkodást és kreativitást reprezentáló cselekvés alapvető csíráit. 

Tovább elemezve az alapdefiníciót; az ember által létrehozott anyagi természetű 

elemek magukban foglalják mindazt a terméket, munkaeszközt, a közvetlen fogyasztásra 

szánt javakat és anyagi természetű tárgyainkat, melyek körülvesznek minket. A kultúra 

szellemi „termékei” talán az előbbieknél is szélesebb skálát alkotnak. Ide sorolhatjuk a beszélt 

nyelvtől a hagyományokon, a tudományos elméleteken keresztül a művészeti, irodalmi, 

építészeti alkotásokat, a magatartási, viselkedési normákat, az erkölcsöt, az etikát is. A 

szellemi javak az időtállóbbak, ezek jelentős része generációról generációra 

hagyományozódik, miközben új elemekkel gazdagodik, vagy az új elemek a régiek helyét 

foglalják el. Az anyagi természetű kulturális javak az előzőeknél hamarabb használódnak el, 

de jelentős részük a szellemi termékekben tovább él. A kultúra terjedésében a kommunikáció 

kapja a legnagyobb szerepet, ez azonban azt is jelenti, hogy miközben emberről emberre száll, 

gazdagodik a befogadó személyek meglévő tapasztalatai, ismeretei és szokásai által (Szemes 

– Világi, 2001).
 

Az általános emberi kultúra részkultúrákból, szubkultúrákból épül fel. A társadalmi 

kultúra egyik nagyon fontos tényezője a társadalmi-gazdasági szervezetek kultúrája. A 

szervezeti kultúra elnevezés ma még korántsem egységes és általános, gyakran használatos a 

vállalati kultúra, a vállalati etika, a szervezeti klíma, légkör, a vállalati stílus is. A 

nomenklatúrai bizonytalanságnál még jelentősebbek a fogalmi meghatározások eltérései. 

Mivel viszonylag új fogalomról van szó, nem meglepő, hogy a tartalmi egység még nem 

alakult ki (Barakonyi – Lorange, 1994).
 

Értelmezésünk szerint a szervezeti kultúra, a szervezeti tagok alapfeltevései, 

értékek, hiedelmek, feltevések, anyagi javak és képződmények, amelyek alapján a 

szervezetek definiálják önmagukat és környezetüket, elkülönülnek más szervezetektől. 

Kultúrája csak viszonylag független, hosszabb időn át létező szervezetnek lehet. A kultúra 

kialakulásához ugyanis elkerülhetetlenül szükség van arra, hogy a szóban forgó egység 

nagyon sok közös tapasztalatot szerezzen, hiszen közösen osztott előfeltevések csak ilyen, 

tapasztalati alapú közös tanulási folyamat eredményeként alakulhatnak ki (Lawrence – 

Lorsch, 1967). Tehát a kultúra az emberek együttélésének és az együtt végzett munkának a 

terméke, melynek sok összetevője, eleme van. 

A kultúra nem azonos a megfigyelhető viselkedési sajátosságokkal. Sőt, a kultúra még 

csak nem is az egyetlen magyarázója a látható viselkedésiformáknak. A közvetlenül tetten 

érhető magatartási szabályosságok a társadalmi egység kultúrájától és az adott szituáció egyéb 

jellemzőitől (motiváció, hatalom, csoportdinamikai sajátosságok, leadership) egyaránt 

függenek. Kétségtelenül vannak olyan ismétlődő, rendszeresen megfigyelhető magatartási 

minták, szervezeti jelek, amelyeket a szervezetre jellemző értékrendnek tulajdoníthatunk. A 

megfigyelhető, külső szemlélő számára is megragadható jellemzők közé soroljuk a 

rendszeresen ismétlődő ceremóniákat (szertartásokat), a szervezeten belül keringő 

történeteket, sztorikat, a használt nyelvezetet, szakzsargont, a látható viselkedésmintákat, a 

szervezet szimbólumait, az öltözködést és a munkahely külső kinézetét. Ezekből a látható 

jelekből azonban csak következtethetünk arra, milyen értékeket vallanak a szervezet tagjai, mi 

van valójában a fejükben. Az igazi kultúra az értékekben, feltevésekben, hiedelmekben, 

érzésekben és attitűdökben rejlik, amelyek azonban láthatatlanok maradnak (Bakacsi, 2001). 
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A szervezeti kultúra nem egyenlő a szervezeti tagok szakképzettségével, de azt el kell 

ismerni, hogy a „szakmaiság” erősen befolyásolhatja a kialakult kultúrát. Szakma-kultúrák 

önmagukban is léteznek, és egy szervezeten belül egy-egy szakterület kulturális jegyei jól 

definiálhatóak. 

A szervezeti kultúra fontos részét képezik a hagyományok. Ahhoz viszont, hogy egy 

szervezetnek saját hagyományai legyenek „múltra van szükség”. A múltból eredő 

hagyományok a szervezeti értékrend, a  normák gyökereit jelentik. A hagyományokhoz 

szorosan kapcsolódnak az ünnepségek, rendezvények, azaz a ceremóniák. Olyan 

rendszeresen ismétlődő cselekvések, amelyek megjelenítik és megerősítik a szervezet 

alapértékeit, megmutatják, melyek a fontos célok, kik a fontos értékeket magukban hordozó 

„hősök”, a szervezeti értékrendet szimbolizáló kulcsszereplők. Már Mintzberg rámutatott a 

vezetők nyilvános megjelenési szerepére, ceremoniális kötelezettségeire. Minden 

szervezetnek vannak jellegzetesen ismétlődő szertartásai: a közösen megünnepelt események 

alkalmából rendezett összejövetelek, az új létesítmények átadó ünnepségei, az iskolai 

ballagások, a díjátadó és a a búcsúztató ünnepségek, a különböző beavatási szertartások, a 

bizonyos pozíciókba kerülést megelőző próbák, viták, meghallgatások mind-mind ebbe a 

körbe sorolhatók. Ezek nagyon fontosak lehetnek a szervezet életében, mert bemutatják a 

szervezeti tagok új szerepeit, bevezetik őket, státuszt teremtenek számukra, elősegítik a 

szereppel, szervezettel való azonosulást, növelik az összetartozás érzést (Tosi és mtsai, 1986). 

A vezetés kultúrája, azaz a hatalmi kultúra hatása multiplikatív. A vezetés stílusa, 

kulturáltsága, eleganciája, vagy durvasága minden szervezeti tagot érint, mindenkire hat. A 

vezetők magatartása, viselkedése, munkastílusa, etikai normái követendő például 

szolgálhatnak, a szervezeti erkölcsi értékek megerősítését, illetve ellenkező esetben 

gyengülését, illetve leromlását eredményezhetik. 

A szervezet meghatározó, nagy tekintélyű, karizmatikus egyéniségei is kultúraformáló 

hatásúak lehetnek. Viselkedésük, magatartásuk, szaktudásuk, életvitelük, kiállásaik a 

szervezeten belül komoly értékformálók. Személyiség kultúra nélkül nincsenek 

hagyományok, legendák, mítoszok. A személyiségek is fontos szerepet játszanak a történetek, 

sztorik, anekdoták, legendák kialakulásában. A szervezeti tagok közötti beszélgetésekben 

vannak olyan visszatérő, ismétlődő történetek, amelyek megtörtént eseményeken alapulnak. 

Ezek többnyire olyan szervezeti hősökről (alapítókról, nagy vezetőkről) szólnak, akiket a 

szervezeti értékrend mintaadó személyiségeknek tart. A történetekbe néha kitalált elemek is 

keverednek (legendák), és olykor találkozunk teljes egészében fantázia szülte, de az 

értékekkel és hiedelmekkel összhangban állókkal is (mítoszok). Funkciójuk, hogy olyan 

cselekvéseket, döntéseket, váratlan megoldásokat, meséljenek el, amelyek látványosan 

jelenítik meg az elvárt magatartást, a kívánatos értékek szerinti cselekvést. 

A kultúra másik lényeges megjelenési formája a minden szervezetre jellemző 

nyelvezet, szakzsargon. A sehol máshol nem használt kifejezések, külsők számára érthetetlen 

rövidítések és mozaikszavak használata a szervezettel való azonosulás, a kultúra 

elfogadásának egyik legbiztosabb jele (Dajnoki, 2010). 

A szervezet értékeit, közösen osztott előfeltevéseit ugyancsak megjeleníthetik 

szimbólumok. Tulajdonképpen a szertartások vagy a történetek is szimbolikus jelentést 

hordoznak, itt azonban most a fizikailag is megjelenő szimbólumokról van szó: a cégfilozófiát 

tükröző dinamikus logóról, az egyenlőséget-egyenlőtlenséget kifejező iroda-berendezésről, 

szolgálati autókról, a nyitottságot jelképező egy légterű munkahelyről, vagy a konzervatív 

értékeket tükröző öltözködésekről (Daft, 1992). 

A megragadható jellemzők azért különösen fontosak, mert a szervezeti tagok ezeken 

keresztül sajátítják el a kultúrát, megfigyelésük orientálja a kívánt viselkedésminták 

kialakítását, a ceremóniákban való részvétel és a történetek megerősítik az elért 

magatartásváltozásokat. 
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A kultúra látható jeleiből következtethetünk a kultúra tényleges tartalmára. Ezek a 

következtetések azonban csak több-kevesebb biztonsággal teszik hozzáférhetővé a mögöttes 

értékeket, hiedelmeket, feltevéseket, beállítódásokat. Schein a kultúra nem látható szintjét is 

kettébontja, különbséget téve az explicit módon is megfogalmazható, a szervezet tagjainak 

fejében világosan megfogalmazódó értékek, és ezek mélyén rejlő, előfeltevések között. 

Ezeknek a rejtett előfeltevéseknek – amelyek alapvető hiedelmeknek nevezhetünk – sokszor 

tudatában sem vagyunk, olyan kézenfekvő számunkra, hogy tényként, adottságként fogadjuk 

el. Egy kultúra tagjai sokszor nincsenek is tudatában kultúrájuk e rétegeivel egészen addig, 

míg egy másik kultúrával közvetlenül nem szembesülnek (Fisher – Ury, 1981). 

A kultúra nem látható elemei azok az értékek, ideológiák, érzések, érzelmek, attitűdök, 

melyek nélkül a látható elemek sem érthetőek meg igazán (Juhász, 2011). „Fecseg a felszín, 

hallgat a mély”. Olyan fogalmakról van itt szó, amelyek meghatározzák a szervezet céljait, a 

csoportok és egyének közötti viszonyokat, a szervezet tagjainak magatartását, viselkedését. 

A vezetők és a meghatározó szakemberek jelentős hányada a sikerhez vezető út egyik 

fontos elemeként a szervezeti kultúrában rejlő lehetőségek kihasználását jelölik meg. Egy 

szervezet munkájának megítélése nem csak a gazdasági eredményeken, vagy a kedvező 

mérlegadatokon keresztül történhet, hanem az olyan immateriális faktorokkal, mint a 

szervezeti kultúra színvonala. Bizonyítják ezt azok a tapasztalatok is, melyek szerint a 

vezetőképzésben, a menedzserek különböző tréningein egyre több alkalommal fordul elő és 

kap kiemelt szerepet a szervezeti kultúrában rejlő lehetőségek kiaknázása. 

Egy adott szervezet kultúrája a benne élő szervezeti tagok számára természetes, a 

mindennapok munkájának és viselkedésének velejárója. Azaz a szervezeti kultúra elemei, 

értékei nem mindig tudatosulnak a szervezeti tagokban. Ehhez az is hozzájárulhat, hogy 

maguk a szervezetek vezetői sem mindig élnek tudatosan és szisztematikusan a kultúra 

szervezetformáló, a magatartást és viselkedést befolyásoló erejével (Juhász, 2010.). Pedig ha 

erős a szervezet kultúrájának dominanciája, akkor az emberek többnyire gyakori utasítgatások 

nélkül is tudják a dolgukat, nem szükséges mindent agyon szabályozni. Az erős szervezeti 

kultúra stabil magatartási, viselkedési formákat alakít ki, ami a szervezeti struktúra stabilitását 

is eredményezheti. Éppen ezért a kultúra fenti sajátosságai miatt a hatása erős és hosszú időn 

keresztül érvényesül ennek következtében a kultúrával kapcsolatos döntések elhatározások a 

stratégiai döntések kategóriába sorolható. Olyan normákat, követelményeket, elvárásokat 

lehet rögzíteni a stuktúrában, amelyek alapvetően befolyásolhatják a szervezet 

eredményességét, mindez hosszú távon érvényesül. 

A kultúra rendkívül hatékony eszköz lehet a szervezeti tagok magatartásának, 

munkájának befolyásolásában és a szervezeti struktúra kialakításában és stabilizálásában. 

Ugyanakkor az erős kultúra korlátozza a szervezet rugalmasságát, alkalmazkodó képességét, 

és akadálya lehet a változásoknak is. 
 

Ellenőrző kérdések: 

1. A vezetés fogalma? 

2. Alapvető vezetési feladatok? 

3. Szervezetformáló tényezők? 

4. Dobák-féle szervezettipológia? 

5. Mintzberg-féle szervezettipológia? 

6. A szervezeti kultúra fogalma? 

7. A szervezeti kultúra elemei? 

Kompetenciakérdések: 

1. Vezetési feladatok rendszerezése? 

2. Szervezeti kultúrát befolyásoló tényezők meghatározása? 

3. A szervezeti kultúra hatása,  összefüggései? 
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5. A mezőgazdasági vállalatok termelési struktúrája 
 

5.1. A hazai mezőgazdaság termelési struktúrája 

5.1.1. A hazai növénytermesztési ágazatok jelentősége, térbeli struktúrája. 

5.1.1.1 Hazánk földterületének megoszlása művelési áganként 

 

Hazánk földterülete 9 millió 303 ezer hektár összesen, melynek 81,2%-a 

termőterület (11. táblázat). 2011-ben a 7 millió 360 ezer termőterületből a mezőgazdasági 

terület részaránya 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 a területe, 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 volt. 

A termőterülethez tartozó erdő, nádas és halastó együttes értéke több mint 2 millió hektár. 

2011-ben 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 több mint 46%-t teszi ki.  

 

11. táblázat: A földterület művelési ágak szerint 

 
Forrás: VM, 2012 

 

Magyarország mezőgazdasági területét regionális szinten vizsgálva elmondható, hogy 

a mezőgazdasági terület csaknem fele (45%-a) 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.  

A 22.-23. ábrán látható, hogy a szántóterületek megoszlása is követi az előbbi 

struktúrát. 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. 
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Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl egyenként 11%-kal részesednek 

az összes szántóterületből. A legkevesebb a részaránya Közép-Magyarországnak, (290 ezer 

hektár) mindössze 7%.  

 

 
 

22. ábra: A szántóterület megoszlása (ha) (2010) 
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

 

 

 
23. ábra: A szántóterület megoszlása (%), 2010 

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 
 

A régiók között a gazdálkodás célja szerint is különbséget tehetünk. 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-alföldi (23%), a legkisebb arányban pedig a 

közép-dunántúli régióban (14%) találhatók. Az elsősorban értékesítésre termelők a 

legnagyobb gyakorisággal a Dél-Alföldön (25%), míg a legkisebb gyakorisággal a Közép-

Dunántúli (12%) régióban fordulnak elő. 
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5.1.1.2.  A szántóföldi vetésszerkezet és a fontosabb növények teljesítményének alakulása 

 

A szántóföldi vetésszerkezet elemzésénél kiemelt figyelmet kell fordítanunk a 

gabonafélékre (búza, rozs, árpa, kukorica), hiszen hazánk hasznosított szántóterületének 

kétharmadán termesztik. Nem elhanyagolható az ipari növények (cukorrépa, napraforgó, 

repce) és a takarmánynövények (silókukorica, lucerna) szerepe sem, így a következőkben 

ennek megfelelően történik a hazai szántóföldi növénytermesztés jellemzése. (12. táblázat) 

 

12. táblázat: A fontosabb növények vetésterülete a szántóterületen 

 

 
Forrás: KSH, 2012 

 

Gabonafélék 

 

A szántóföldi növénytermesztést évek óta a gabonafélék túlsúlya jellemzi (12. 

táblázat). A gabonafélék vetésterülete 2007-ben az összes vetésterület 68,9%-át tette ki majd 

2011-re 66,7%-ra esett vissza (13. táblázat). 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 vetésterülete az összes terület 27%-át tette ki 2007-ben, ezután az évek között 

jelentősen ingadozott aránya, majd 2011-re 25%-ra csökkent.  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 29,5% volt a teljes vetésterület függvényében, 

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 területe, 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 

jelentett, 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.  
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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 nőtt. 

 

Ipari növények 

 

Az ipari növények vetésterület 2007 óta évről évre folyamatosan emelkedik, 19,4%-ról 

2011-re 22,5%-ra nőtt. Fontos megemlíteni, 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 vetésterület 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 az előző évekhez viszonyítva. 
 

13. táblázat: Szántóföldi vetésszerkezet (%) 

 
Forrás: KSH, 2012 
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5.1.1.3. 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.(14-15. 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) 

 

14. táblázat: A fontosabb növények termésmennyisége (ezer tonna/ha) 

 
Forrás: VM,2012 

*előzetes adatok 

 

15. táblázat: A fontosabb növények fajlagos terméshozama (kg/ha) 

 
Forrás: VM, 2012 

*előzetes adatok 
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Gabonafélék összes termelése, termésátlaga 

 

A KSH adatai alapján elmondható, hogy 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-alföldi 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-es évben megközelítőleg 

400 ezer tonnával többet arattak 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 tonna/hektár, 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 tonna/hektár), a legszerényebb termésátlaggal pedig az Észak-Alföld (3,2 

tonna/hektár) és Közép-Magyarország (3,2 tonna/hektár) szerepelt. (24. 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, 2011)  

 

 
24. ábra: Az összes betakarított búzatermelés regionális megoszlása 2010-ben 

Forrás: KSH adatai 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 

csökkenést tapasztalhattunk, 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-magyarországi (92 ezer tonna) és a közép-

magyarországi (49 ezer tonna) régiókban volt. Az árpa termésátlaga 2008-ban 4,4 tonna volt 

hektáronként, amely 2009-re 3,3 tonna/hektár csökkent. A 2011-es év 3,8 tonna/hektáros 

termésátlagot eredményezett. Régiónként lebontva elmondható, hogy a legmagasabb 

termésátlaggal a Dél-Dunántúl (3,8 tonna/hektár) és a Nyugat-Dunántúl (3,7 tonna/hektár) 

szerepel, a legalacsonyabbal pedig az észak-alföldi (2,8 tonna/hektár) régió.  

A kukorica termésmennyisége folyamatosan emelkedik, míg 2007-ben 4 027 ezer 

tonna terméssel számoltak a termelők addig 2011-re 7 992 ezer tonnára nőtt. A 
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legkiemelkedőbb termésmennyiséget a Dél-Dunántúli (2 066 ezer tonna) régió produkálta, 

csaknem700 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, a következő években pedig 

megmaradt ezen a szinten. 2010-ben a kukorica termésátlaga a Dél-Dunántúlon volt a 

legmagasabb 7,2 tonna/hektáros eredménnyel, a legkisebb termésátlaggal pedig Észak-

Magyarország (5tonna/hektár) és Észak-Alföldön (5,5tonna/hektár) szerepel. (25. ábra) 

A rozs termésmennyisége 2007-óta folyamatosan csökken. Míg 2007-ben 81 ezer 

tonnát termeltek, addig 2011-re 75 ezer tonnára csökkent. A rozs termésátlaga jelentősen 

ingadozott a 2007-2011-es évek között. A legalacsonyabb értékkel a 2009-es év szerepel 1,8 

tonna/hektárral, a legmagasabbal pedig a 2008-as év 2,6 tonna/hektárral. 

 

 
25. ábra: A kalászosok és a kukorica termésmennyisége 

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 

 

Ipari növények összes termelése, termésátlaga 

 

Az ipari növények a szántóföldi növénytermesztés másik kulcsfontosságú összetevője. 

A napraforgó betakarított mennyisége 2007 óta folyamatosan 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 

szerepelt 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, 2011-re 56 tonnára változott hektáronként. A legmagasabb termésátlaggal 2010-ben 

Közép-Magyarország szerepelt (63 tonna/hektár) a legalacsonyabbal pedig Észak-

Magyarország (40tonna/hektár). (26. ábra) 
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26. ábra: Az összes betakarított cukorrépa termelés megoszlása régiónként 2010-ben 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A repce betakarított termésmennyisége emelkedett, 2007-ben 496 ezer tonna volt, 

majd 2011-re 527 ezerre nőtt hektáronként. A repce termésátlaga a vizsgált időszakban 2-2,2 

tonna között mozgott hektáronként. (27. ábra ) 

 
27. ábra: A főbb ipari növények termésmennyisége 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

Takarmánynövények 
 

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.(28. ábra) 
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28. ábra: A főbb takarmánynövények termésmennyisége 

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés 

 

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. 

 

 

Ellenőrző kérdések 
 

1. Mutassa be a földterület művelési ágak szerinti megoszlását! 

2. Ismertesse a hazai gabonatermelés tendenciáit! 

3. Mutassa be az ipari növények teljesítményének alakulását! 

4. Mutassa be, hogyan változott a kalászosok és a kukorica termésmennyisége 2007 és 

2011 között! 

5. Mutassa be, hogyan változott az ipari növények szerkezete 2007-től 2011-ig! 

6. Ismertesse a takarmánynövények teljesítményének alakulását! 
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5.1.2. 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 (29. 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).  

 

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

(folyó alapáron) 
Forrás: KSH, 2012a 

 

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 kibocsájtásból 2003-ban még 

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

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

csökkenését jelzi. 

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

magasabb volt, mint a szarvasmarháé vagy a sertésé. Ez utóbbi visszaesése az elmúlt években 
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folyamatos, aránya 2009-ben még 11%, 2011-ben már csak 8% volt, és a szarvasmarha a 

tejjel együtt már megelőzi a kibocsátásban. 

Ahogyan azt a 30. ábra is jól szemlélteti az élő állat és állati termék kibocsátásához a 

Dél-Alföld és Észak-Alföld régió járult hozzá a legjelentősebb mértékben. Ezzel szemben a 

Közép-Magyarországi régió kevesebb, mint 6%-át adta a kibocsátásnak.  

 

 
30. ábra: Az élő állat és állati termék kibocsátás megoszlása régiónként 2011-ben 

Forrás: KSH, 2012b alapján saját szerkesztés 

 

 
31. ábra: Állatállomány-sűrűség, számosállat/száz hektár 

Forrás: KSH, 2012c 

 

Az állatállomány-sűrűség indexe a mezőgazdasági területre vetített számosállat-

állományt tükrözi (31. 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. 

A tartási intenzitás országos átlaga főbb állatfajok szerint a baromfi tartásban nőtt, a 

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

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

intenzitásban megelőzte a korábban első Nyugat-Dunántúlt (16. táblázat). 
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16. táblázat: A főbb állatfajok tartási intenzitása régiónként 2011-ben 

(100 hektár szántóra jutó állatállomány, ezer darab) 

Megnevezés 
Országos 

átlag 
Maximum Minimum 

Szarvasmarha 16 Közép-Magyarország 21 Dél-Dunántúl 11 

Sertés 70 Észak-Alföld 92 Észak-Magyarország 32 

Baromfi 966 Dél-Dunántúl  1516 Dél-Dunántúl  462 
Forrás: KSH, 2012a 

 

SZŰCS (2012) alapján áttekinthetővé válnak az állattenyésztés területi jellemvonásai. 

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. 

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 

országosnak 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 a 82%-a a legalább 500 állatot nevelő 

gazdaságokban volt. Idetartozik a gazdasági szervezetek egyharmada. Az egyéni 

gazdaságoknál fordított a helyzet, a gazdaságok 95%-a legfeljebb 49 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 juhok állománya 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.évben; a tyúkok legnagyobb hányada, 28%-a az Észak-Alföld, 20%-

a a Dél-Alföld megyéiben található. 

 

5.1.2.1. 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 



 111 

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, több mint két és félszeresére a 2004. évihez képest. A növekedést főként a növényi 

termékek exporttöbblete eredményezte, amely 24%-kal volt magasabb, mint előzőévben (32. 

ábra). 

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.  

 

 

 
 

32. ábra: A mezőgazdasági eredetű áruk külkereskedelme Magyarországon 

2004-2011 között 
Forrás: KSH, 2012a alapján saját szerkesztés 

 

 
 

33. ábra: Élő állatok és állati termékek külkereskedelme Magyarországon 2011-ben 
Forrás: KSH, 2012c alapján saját szerkesztés 
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A mezőgazdasági termelés szempontjából fontos állatok és állati termékek 

behozatalának és kivitelének alakulását szemlélteti a 33. 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 behozatalunk kiviteli mennyiségünket. Folyadéktej, 

szarvasmarha, juh és tyúk esetén egyenlegünk pozitív maradt a 2010.évben. 

 

5.1.2.2. A hazai 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 (17. táblázat). Az elmúlt két évtized erőteljes 

fogyatkozása után a szarvasmarhák száma 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 visszaesés a gazdasági 

szervezeteket jellemezte, ott 7%-kal kisebb a sertések száma, az egyéni gazdaságokban 

ellenben – 2003 óta először – enyhe növekedés tapasztalható. 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, 2011 telén már csupán 29%-ával 

rendelkeztek. A 210 ezres kocaállomány 4%-kal maradt el az egy évvel korábbitól (17. 

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 

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). 
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17. táblázat: Az állatállomány alakulása Magyarországon 2004 és 2011 között 

Megnevezés 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ezer darab 

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 (17. 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). 

Ahogyan azt a VM (2012) is megfogalmazza 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 

(17. 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 

tapasztalható. Az állomány korábbi gyarapodása részben összefügg a libamáj 

exportkeresletének, 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). 

 

5.1.2.3. A legfőbb állattenyésztési ágazatokat jellemző fajlagos mutatószámok bemutatása 

 

A 34. ábra a 100 hektár mezőgazdasági területre jutó állatitermék-termelést 

szemlélteti Magyarországon 2000 és 2010 között. A vágómarha termelésünk 10 év alatt 

24,5%-kal csökkent, ehhez hasonlóan a vágósertés termelés az évtized elejéhez képest közel 
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24%-kal esett vissza, elmondható, hogy ebben a két ágazatban tapasztalhatjuk a 

legjelentősebb csökkenést. Ezzel szemben a vágójuh és vágóbaromfi termelésünk 100 hektár 

mezőgazdasági területre vetítve kedvezőképet mutat. 100 hektár mezőgazdasági területre jutó 

vágójuh termelésünk közel 30%-kal növekedett a 2000. évi adathoz viszonyítva, míg a 

vágóbaromfi termelésünkben mintegy 16%-os emelkedést tapasztalhatunk az évtized eleji 

adathoz viszonyítva.  

 

 
34. ábra: 100 hektár mezőgazdasági területre jutó vágóállat-termelés Magyarországon 

2000 és 2010 között 
Forrás: KSH, 2012c alapján sajátszerkesztés 

 

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

 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 

 

Az egyes állati termékek fajlagos termelését mutatja be a 18. táblázat. 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 állhat az állományi méret csökkenése mellett 

bekövetkező hozamnövekedés (kedvező tartás- és takarmányozástechnológia), aminek 

eredményeként egy tehénre vetítve a termelést kedvezőbb képet kapunk. A fajlagos mutató az 
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Európai Unió átlagánál 15%-kal kedvezőbb. A fajlagos tyúktojástermelésünk némi ingadozás 

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

tojás/tyúk/év volt. Fajlagos nyersgyapjú termelésünkben sem látható kiugró mértékű változás, 

2010-ben 3,6 kg nyersgyapjú/juh/év értékkel számolhatunk. 

 

5.1.2.4. 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 több az előző évi termelésnél. 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. (19. 

táblázat) 

 

19. 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 tehéntejből előállítatott mennyiség 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, a hazai piacvédelem korábbi 

kormányzati elhanyagolása és az Európai Unió ezen ágazatokat érintő támogatási gyakorlata 

(VM, 2012). 

Ellenőrző kérdések 

 
1. Értékelje az állattenyésztési ágazatok nemzetgazdasági és mezőgazdasági súlyát 

Magyarországon! 

2. Melyek az állattenyésztés területi jellemvonásai Magyarországon? 

3. Mi jellemzi az állatok és állati termékek külkereskedelmére Magyarországon? 

4. Mutassa be a mezőgazdasági szempontból fontos állattenyésztési ágazatokban az 

állatállomány alakulását! 

5. Jellemezze a főbb állattenyésztési ágazatokat néhány fajlagos mutatószám 

segítségével! 
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5.1.3. A hazai kertészeti ágazatok jelentősége, térbeli struktúrája 

 

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: 

 Zöldség 

 Gyümölcs 

 Szőlő 

 Borszőlő 

 Étkezési szőlő 

 Dísznövény 

 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. 

 

5.1.3.1. A hazai kertészeti ágazatok értéktermelése 

 

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 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. (20. táblázat) 

 

20. 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 
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értéktermelésből és a külkereskedelemből már jóval nagyobb a részarányuk. A bruttó 

termelési értékből a kertészeti ágazatok mintegy 15-20%-os részarányt képviselnek (21. 

táblázat), melynek döntő részét a zöldség és a gyümölcs szektor, valamint a borászat adja (22. 

táblázat). A mezőgazdaság külkereskedelmi forgalmából, tehát exportárbevételéből  

20-25%-ot tesz ki (35. ábra).  

 

21. 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. 
 
 

22. táblázat: A kertészeti ágazatok részesedése a kertészet bruttó termelési értékéből 

Termék megnevezése % 

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. 

 

 
 

35. 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.  
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Fenti 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; 

 felhasználás: frisspiaci és ipari (konzervipar, hűtőipar, szárítóipar, szeszipar stb.) 

 a termelés és feldolgozás koncentrációja az ország egyes területein magas szintű. 

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.  

 

5.1.3.2. A kertészeti ágazatok térbeli struktúrája 

 

A 36. 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. 

 

 
36. ábra: A zöldség-gyümölcs termelésünk területi elhelyezkedése 

Forrás: Fruitveb, 2001. 
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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.  

 

5.1.3.3. A kertészeti ágazatok területe, termésmennyisége és a termelés szerkezete 

 

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 (37. ábra). 

 

 

 
 

37. 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 (37. ábra).  
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38. ábra A zöldség és gyümölcs termőterületének alakulása 

Forrás: Fruitveb, 2011. 

 

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 (38. ábra).  

A termő gyümölcsültetvényeink mérete hozzávetőlegesen 80 ezer hektárt tesz ki, 

melyben az elmúlt évtizedben – a statisztikák szerint – jelentősebb változás nem következett 

be. (38. ábra) 

 

 
 

39. ábra A zöldségtermés fajonkénti megoszlása (2007-2011. átlaga) 
Forrás: KSH, 2011. 
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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 (39. és 40. ábra). 

 

 

 

 

   

 

 

 
40. 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 
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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). 

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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41. 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 (41. ábra). 
 

 
 

42. ábra: A gyümölcstermés fajonkénti megoszlása 
Forrás: KSH, 2011. 
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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 

(42. 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. 

Egyértelműen meghatározó térség almatermesztésünkben az összes termés bő 2/3-át 

produkáló Észak-Alföld (43. 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. 

 

 
 

43. 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. 

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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 
44. ábra: A főbb gyümölcsfajok termésmennyiségeinek alakulása az elmúlt években 

Forrás: Fruitveb, 2011. 

 

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 (44. ábra). 

 

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 gyengeségeti 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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5.2. A főbb növénytermesztési ágazatok ökonómiai és szervezési kérdései  

 

A szántóföldi növénytermesztési ágazatok közé alapvetően a következő növényfajokat 

soroljuk: 

 Kalászos gabonák (őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikále, tavaszi árpa, zab) 

 Kukorica, csemegekukorica (utóbbi a feldolgozás jellege szerint inkább zöldségnek 

tekintendő) 

 Olajnövények (napraforgó, őszi káposztarepce) 

 Hüvelyesek: szója, borsó (a konzervipari zöldborsó inkább a zöldségek közé 

sorolódik) 

 Egyéb ipari növények (burgonya, dohány, cukorrépa) 

 Takarmánynövények: silókukorica, lucerna, vöröshere, stb 

A felsorolt növényfajok értelemszerűen eltérő üzemgazdasági sajátosságokkal rendelkeznek, 

így mindegyik ágazat részletes bemutatására e keretek között nem kerülhet sor. Részleteiben 

csak az őszi búzát, a kukoricát, a napraforgó és az őszi káposztarepcét tárgyaljuk, melyek 

Magyarország 4,5 millió hektáros szántóterületéből együttesen mintegy 3,0-3,4 millió hektárt 

tesznek ki.  

 

5.2.1. A szántóföldi növénytermelés üzemgazdasági sajátosságai 

 

A szántóföldi növénytermesztési ágazatok egyik legfontosabb üzemgazdasági 

jellemzője, hogy a termelési szerkezet évről-évre változtatható, mert – a 

gyümölcsültetvényekkel szemben – többnyire éves kultúrákról van szó. Az ágazati méretet 

(vetésszerkezetet) üzemi szinten leginkább a következő tényezők határozzák meg: 

 vetésváltás agronómiai szempontjai, 

 termőhelyi adottságok (talaj, időjárás),  

 piaci viszonyok (értékesítési árak, értékesítési biztonság), ezzel együtt a 

jövedelmezőség,  

 jogszabályi követelmények, támogatási szabályozók, 

 munkaszervezési szempontok (munkaműveletek széthúzása), 

 gépesítettség (különös tekintettel a speciális gépekre), 

 állatállomány takarmányszükséglete, esetleg alomigénye, 

 poszt harveszt technológia megléte (szárító, tároló)  

 

Az ágazatok legfőbb üzemgazdasági előnyeit, melyek a gazdálkodó számára kedvező 

adottságok, a következők szerint foglalhatjuk össze: 

 a gyümölccsel ellentétben évente változtatható termelési szerkezet, 

 jó ökológiai adottságok, (kivéve az aszályt), 

 más szántóföldi ágazatokkal szoros horizontális gépkapcsolat, 

 általában kisebb fajlagos tőkeigény, mint a kertészetben, 

 relatíve alacsony fajlagos ráfordításokat igényel,  

 alacsony fajlagos élőmunka-szükséglet, jól gépesíthető, 

 a kertészeti ágazatokhoz viszonyítva relatíve alacsony termesztési kockázat (csak az 

aszály a veszély),  

 nincs feltétlen öntözésigény, 

 jól intenzifikálhatók, de az extenzív termelés is eredményes lehetn 

 jelenleg és a közeljövőben várhatóan magas értékesítési árak, jó jövedelmezőség. 
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A főbb üzemgazdasági hátrányok a következők: 

 termőhelyre általában igényesek, de egyes ágazatok gyengébb termőhelyen is 

eredményesek lehetnek, 

 nagy termesztési kockázatot jelent az aszály, 

 1 ha-on relatíve alacsony termelési érték (kertészethez viszonyítva),  

 relatíve alacsony hektáronkénti nyereség (kertészethez viszonyítva),  

 kisüzemekben nem biztosít megélhetést jelentő kiegészítő jövedelmet, 

 változékony piac,évek között ingadozó árak 

 

5.2.2. A szántóföldi növénytermelés befektetett tőke igénye 

 

A 23. táblázatban szereplő adatok szerint – melyek csak a nagyságrendekről 

tájékoztatnak – a szántóföldi növénytermelés hektáronkénti befektetett tőke igénye mintegy 1-

3 millió Ft-ot tesz ki. Ez értelemszerűen jelentős mértékben függ a gazdaság méretétől, 

termelési szerkezetétől, a termelt növényfajoktól, a speciális gépigény meglététől és a 

gépesítettség színvonalától. Egyértelmű azonban, hogy a gyümölcstermesztéshez vagy a 

zöldségtermesztéshez viszonyítva a termesztés hektáronkénti befektetett tőke igény nagyon 

alacsony. Ez az összehasonlítás olyan tekintetben torz, hogy egy hektár szántó és egy hektár 

gyümölcs vagy zöldség nem kezelhető egy dimenzióban, mert jellegéből fakadóan eltérő 

intenzitású művelési ágakról és ágazatokról van szó. Pl. egy család megélhetéséhez szükséges 

jövedelmet biztosító, egyaránt „közepes méretűnek” tekinthető kb. 20-30 hektáros 

gyümölcstermelő és 100-150 hektáros szántóföldi növénytermelő gazdaság (ami kb. egy 

„dimenzió”) befektetett tőke igénye már nem tér el olyan jelentősen egymástól, mint a 

hektáronkénti fajlagos tőkeigény. 

 

23. táblázat A szántóföldi növénytermelés befektetett tőke igénye jelenlegi 

árszínvonalon 

Megnevezés 
Tőkeigény 

(ezer Ft/ha) 

Termőföld 500-2 000 
Erőgépek 200-500 
Munkagépek 200-400 (800) 
Géptároló, raktár, egyéb építmények 30-50 
„Termesztési fázis” beruházásai összesen: 930-2 950 (3 350) 
Terménytároló (0) 200-500 
Válogató-osztályozó terem és berendezés 0 
Csomagoló berendezések 0 
Árumozgatás gépei 20-50 
Göngyölegek 0 
„Posztharveszt” fázis beruházásai összesen (0) 220-550 
BEFEKTETETT TŐKE MINDÖSSZESEN (930) 1 150-3 500 (3 900) 
Forrás: saját adatgyűjtés 
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5.2.3. A szántóföldi növénytermelés forgótőke igénye 

 

A szántóföldi növénytermesztési ágazatokra jellemző, hogy egy hektáron 200-600 ezer 

Ft árbevételt képesek produkálni, és 200-400 ezer Ft-ot kitevő, forgóeszköz-jellegű 

ráfordításokra van szükség. A termelés folyamán, az egyes években a beruházások költsége, 

vagyis a befektetett eszközök költsége amortizációs költség formájában ölt testet, és kisebb 

mértékű javítás-karbantartási költség is kapcsolódik hozzájuk. A költségek nagyobb része 

(80-90%-a) 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) a 24. táblázat tartalmazza. 

 

24. táblázat:  A főbb szántóföldi növénytermesztési ágazatok éves forgóeszköz jellegű 

költségei 

Ágazat Forgóeszköz igény (ezer Ft/ha) 

Őszi búza 200-350 

Egyéb kalászos gabona 120-220 

Kukorica 200-400 

Napraforgó 200-250 

Őszi káposztarepce 200-300 
Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 

 

5.2.4. Az őszi búza termesztésének ökonómiai és szervezési kérdései 

5.2.4.1. Ráfordítás és termelési költség 

 

Jó termőhelyi adottságok és szélsőségek nélküli évjárat mellett az őszi búza 6,0-7,0 

t/ha közötti hozamok elérésére képes, jelen számítások 6,5 t/ha fajlagos hozamra készültek.  

 

25. táblázat  Az őszi búza termelés költségei munkaműveletenkénti szerkezetben 

Munkaművelet megnevezése 

Jó termőhely
1
 Közepes termőhely

2
 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Talajművelés 26 175 4 027 11,8 28 725 5 984 16,0 

Tápanyag-gazdálkodás 73 265 11 272 32,9 50 070 10 431 27,8 

Vetés 26 129 4 020 11,7 20 990 4 373 11,7 

Növényvédelem, növényápolás 34 416 5 295 15,5 29 118 6 066 16,2 

Öntözés 0 0 0,0 0 0 0,0 

Betakarítás, szállítás 20 475 3 150 9,2 18 570 3 869 10,3 

Szárítás, tisztítás 6 467 995 2,9 4 776 995 2,7 

Tárolás 8 775 1 350 3,9 6 480 1 350 3,6 

Egyéb munkák 0 0 0,0 0 0 0,0 

Egyéb közvetlen költség 27 000 4 154 12,1 21 200 4 417 11,8 

ÖSSZES KÖZVETLEN 

KÖLTSÉG 
222 702 34 262 100,0 179 929 37 485 100,0 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 
1
 A költségkalkulációk 6,5 t/ha termésszintre vonatkoznak.  

2
 A költségkalkulációk 4,8 t/ha termésszintre vonatkoznak. 
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A közvetlen termelési költségek nagyságrendje ilyen intenzív technológiában 220 

eFt/ha körül van, mely tonnánként 34-35 eFt/-os költséget, mondhatjuk közvetlen önköltséget 

jelent. 

A 25. táblázat adataiból kiderül, hogy – a jó termőhelyen – meghatározó súlya a 

tápanyag-gazdálkodásnak (33%) és a növényvédelemnek (15%, beleértve a növényápolás és 

termés-, illetve növekedésszabályozást is) van, de 10-12% körüli részarányával jelentős még a 

talajművelés és vetés költsége, valamint az egyéb közvetlen költségek.  

A tápanyag-gazdálkodás költsége alatt kizárólag műtrágyázás értendő, mely jó 

technológiai színvonal mellett tartalmaz jellemzően egy nagyadagú (250-300 kg/ha), K- és P-

túlsúlyos komplex műtrágyával történő alaptrágyázást, valamint általában három 

fejtrágyázást, melyek együttesen kb. 350 kg/ha N-műtrágya kijuttatását jelentik.  

A növényvédelem költségei között az évek többségében egy preemergens 

gyomirtással és két gomba és rovar elleni kombinált növényvédelmi kezeléssel kell számolni, 

valamint jellemző a szárszilárdító szerek használata is. A talajművelés alapvetően egy őszi 

sekély vagy középmély szántást, szántáselmunkálást (fogas+simító) és kombinátorozást foglal 

magában. A vetés vásárolt vetőmag esetén éri el ezt a nagyságrendet, saját magfogás esetén 

harmadára csökkenthető a vetőmag-költség. Az egyéb közvetlen költségek szintje azért ilyen 

magas, mert jó termőhelyeken a földbérleti díj 25- 30 eFt/ha nagyságrendet tesz ki vagy akár 

a 40 eFt-ot is elérheti. Magángazdaságokban, ahol földbérlet nem merül fel, a technológia 

változatlansága mellett is mintegy 10%-kal alacsonyabbak a termelési költségek.  

Meg kell jegyezni még azt is, hogy a tápanyag-gazdálkodásnak 80-90%-a, a 

növényvédelemnek 70-75%-a, a vetésnek pedig 75-80%-a anyagköltség, a többi gyakorlatilag 

kizárólag gépköltség.  

Közepes termőhelyi adottságok mellett adatgyűjtésünk szerint jellemzően 4,5-5,0 t/ha 

terméshozamok érhetők el, a számításainkban 4,8 t/ha szerepel. A termelési költségek 

nagyságrendje 180 eFt/ha körül alakul, ami tonnánként 37-38 eFt közvetlen önköltséget 

képez.  

A költségek munkaműveletenkénti összetételéről hasonlók mondhatók el, mint a jó 

termőhely vonatkozásában, de itt magasabb a talajművelés költségének aránya és alacsonyabb 

a tápanyag-gazdálkodás költsége is. Előbbi a kötött talajon végzett több és energiaigényesebb 

műveletekkel, utóbbi pedig a műtrágyaadagoknak a potenciálisan alacsonyabb termésszint 

miatti visszafogásával magyarázhatók. Extenzívebb technológiában jelentősen kisebb dózisú 

alaptrágyázással, három helyett inkább két fejtrágyázással találkozhatunk.  

A 25. táblázatból egyértelműen kiderül, hogy közepes termőhelyi viszonyok között a 

tápanyag-gazdálkodás költsége mintegy 30-35%-kal, a vetés költsége 20-25%-kal, a 

növényvédelem költsége 10-20%-kal alacsonyabb, mint jó termőhelyen. Megjegyzendő az is, 

hogy a két termőhely közötti költségkülönbségért is mintegy 80%-ban e három 

munkaművelet felelős.  

A termelési költségek költségnemenkénti összetételét vizsgálva (26. táblázat) 

megállapítható, hogy termőhelytől függetlenül a termelési költségek 40-45%-ban 

anyagjellegű költségek, és kb. ugyanilyen súllyal szerepelnek a gépköltségek, a maradék 

hányadot az egyéb közvetlen és az általános költségek adják. Megfigyelhető az is, hogy 

gyengébb termőhelyen – ahol az elérhető hozamok potenciálisan alacsonyabbak – az 

anyagjellegű költségek mértéke mintegy 30-35%-kal alacsonyabb, gépköltségekben viszont 

már csak jóval kisebb eltérés mutatkozik. Megállapítható tehát, hogy gyengébb termőhelyi 

adottságok esetén alapvetően az anyagráfordítások jelentik a költségcsökkentés elsődleges 

forrását.  
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26. táblázat  Az őszi búza termelés költségei költségnemenkénti szerkezetben 

Költségnem megnevezése 

Jó termőhely
1
 Közepes termőhely

 2
 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Anyagjellegű költség 104 760 16 117 43,2 74 568 15 535 38,0 

Személyi jellegű költség 700 108 0,3 560 117 0,3 

Gép- és épületköltség 90 242 13 883 37,2 83 601 17 417 42,6 

Egyéb közvetlen költség 27 000 4 154 11,1 21 200 4 417 10,8 

ÖSSZES KÖZVETLEN 

KÖLTSÉG 
222 702 34 262 91,7 179 929 37 485 91,7 

Általános költség 20 043 3 084 8,3 16 194 3 374 8,3 

ÖSSZES TERMELÉSI 

KÖLTSÉG 
242 745 37 345 100,0 196 123 40 859 100,0 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 
1
 A költségkalkulációk 6,5 t/ha termésszintre vonatkoznak. 

2
 A költségkalkulációk 4,8 t/ha termésszintre vonatkoznak. 

 

27. táblázat  Az anyagjellegű költségek összetétele az őszi búza termelésben 

Tétel megnevezése 

Jó termőhely Közepes termőhely 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Műtrágya 59 355 9 132 56,7 39 600 8 250 53,1 

Vetőmag 20 664 3 179 19,7 15 525 3 234 20,8 

Növényvédő szer 23 159 3 563 22,1 18 123 3 776 24,3 

Regulátor 1 582 243 1,5 1 320 275 1,8 

ANYAGJELLEGŰ 

KÖLTSÉG ÖSSZESEN 
104 760 16 117 100,0 74 568 15 535 100,0 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 

 

A fenti megállapításokat megerősíti a 27. táblázat is. Látható, hogy a műtrágya-

ráfordítások közepes termőhelyen 30-35%-kal, a vetőmag 20-25%-kal, a növényvédő szerek 

pedig 15-25%-kal alacsonyabbak. Műtrágyák esetében elsősorban a felhasznált mennyiségek 

csökkentése, míg utóbbi kettőnél inkább az olcsóbb árkategóriájú anyagok választása 

eredményezi a jóval alacsonyabb összeget. 

 

5.2.4.2. Hozam, árbevétel, termelési érték 

 

A 28. táblázat az elérhető hozamok és termelési érték meghatározását tartalmazza. 

Megállapítható, hogy jó termőhelyi viszonyok és az elmúlt öt év átlagában reálisnak 

tekinthető értékesítési árak mellett az őszi búzában közel 300 eFt termelési érték produkálható 

hektáronként, mely 85%-ban az árbevételből, 15%-ban a területalapú támogatásokból áll 

össze. Alapvetően a gyengébb hozamszintből fakadóan közepes termőhelyen ez már csak 

mintegy 220-230 eFt-ot jelent, ami 20-25%-kal alacsonyabb, mint az előző esetben. 

A realizálható értékesítési árak és a termőhely között nem mutatható ki feltétlen 

összefüggés, míg a területalapú támogatások termőhelytől függetlenül azonos összeget 

képeznek. Az értékesítési árakban – adott piaci viszonyok esetén – akkor lehet jelentősebb 

különbség, ha étkezési búza helyett takarmánybúzát értékesítenek, de az elérhető minőség 

talán csak kisebb mértékben függ a termőhelytől, és nagyobbrészt más tényezők függvénye.  
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28. táblázat  Az őszi búza termelés árbevétele és termelési értéke 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

Jó  

termőhely 
Közepes  

termőhely  

Terméshozam – főtermék t/ha 6,50 4,80 

  – melléktermék t/ha 0,00 0,00 

Értékesítési ár – főtermék Ft/t 38 000,00 38 000,00 

  – melléktermék Ft/t 0,00 0,00 

Árbevétel – főtermék Ft/ha 247 000,0 182 400,0 

  – melléktermék Ft/ha 0,0 0,0 

ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN Ft/ha 247 000,0 182 400,0 

Területalapú támogatás Ft/ha 42 085,0 42 085,0 

Agrár-környezetgazdálkodási támogatás Ft/ha 0,0 0,0 

Egyéb közvetlen támogatás Ft/ha 0,0 0,0 

TERMELÉSI ÉRTÉK Ft/ha 289 085,0 224 485,0 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 

 

Az értékesítési árat jelentősen meghatározza az értékesítés időpontja is. A megfelelő 

tárolókapacitással rendelkező vállalkozások a betakarításkori piaci helyzet függvényében 

dönthetnek a termény hosszabb-rövidebb ideig tartó tárolásáról. Ezáltal a búza az év 12 

hónapjában megtalálható a piacon, ami miatt a betakarítás időszakában kialakuló és a 

ténylegesen realizált értékesítési árak között jelentős különbségek lehetnek. Jelen 

modellszámítások átlagosan hat hónap tárolással kalkulálnak (figyelembe véve ennek 

költségeit is), és az adatszolgáltató üzemek által az elmúlt három évben átlagosan realizált 

árviszonyokat kívánják reprezentálni. 

 

5.2.4.3. Jövedelem, jövedelmezőség, hatékonyság 

 

Az előzőekben bemutatott költség- és hozamadatokat a 29. táblázat foglalja össze. Ez 

alapján megállapítható, hogy jó termőhelyen 25-30%-kal magasabb termelési érték és 20-

25%-kal magasabb közvetlen termelési költség mellett mintegy 40-50%-kal magasabb 

fedezeti összeg (nyereség) érhető el. 

 

29. táblázat  A gazdálkodás eredménye és hatékonysága az őszi búza termelésben 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

Jó  

termőhely 

Közepes 

termőhely 

TERMELÉSI ÉRTÉK Ft/ha 289 085,0 224 485,0 

Összes közvetlen költség Ft/ha 222 702,0 179 929,0 

FEDEZETI ÖSSZEG Ft/ha 66 383,0 44 556,0 

Általános költség Ft/ha 20 043,0 16 194,0 

Összes termelési költség Ft/ha 242 745,0 196 123,0 

NETTÓ JÖVEDELEM Ft/ha 46 340,0 28 362,0 

Közvetlen önköltség Ft/t 34 261,8 37 485,2 

Önköltség Ft/t 37 345,4 40 859,0 

Közvetlenköltség-arányos jövedelmezőség % 29,8 24,8 

Költségarányos jövedelmezőség % 19,1 14,5 

Jövedelemszint % 16,0 12,6 

Költségszint % 84,0 87,4 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 
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Mindenképpen fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy közepes termőhelyen az 

alacsonyabb hektáronkénti termelési költségek ellenére 5-10%-kal magasabb tonnánkénti 

önköltséget kapunk, tehát az alacsonyabb ráfordítási szint nem feltétlenül jelent alacsonyabb 

önköltséget, végeredményben hatékonyabb termelést. 

Megállapítható az is, hogy a jövedelmezőségi mutatók csak kis mértékben mutatnak 

kedvezőbb képet a jobb termőhelyen, de a hasonló költségarányos jövedelmezőség, 

jövedelemszint vagy költségszint (melyek arányosságot kifejező mutatók), illetve egy tonna 

főtermékre eső nyereség mellett, az abszolút összegben vett – egy hektárra jutó – profit már 

40-50%-kal eltér a jó termőhely javára. Jó termőhelyen, intenzív körülmények között tehát a 

gyengébb termőhelyhez hasonló költségarányos jövedelmezőség mellett jóval nagyobb 

jövedelemtömeget lehet realizálni, vagyis a plusz ráfordításokat a jó termőhely egyértelműen 

meghálálja. Fontos körülmény, hogy jó termőhelyen a keletkező ágazati nyereség (fedezeti 

összeg) 60-70%-a, míg közepes termőhelyen akár 90-100%-a a területalapú támogatásból 

származik. A nettó jövedelemben mérve még kedvezőtlenebb a kép, ez akár alacsonyabb is 

lehet, mint maga a közvetlen támogatások összege, vagyis a támogatás sem marad meg a 

vállalkozás szintjén nyereségként.  

 

5.2.5. A kukorica termesztésének ökonómiai és szervezési kérdései 

5.2.5.1. Ráfordítás és termelési költség 

 

Az adatszolgáltató üzemek eredményei alapján arra a megállapításra juthatunk, hogy 

jó termőhelyi adottságok mellett – átlagos évjáratra kalkulálva – a kukorica 9,0-10,0 t/ha 

hozamot produkál, 300 eFt-ot megközelítő hektáronkénti és 30-31 eFt tonnánkénti közvetlen 

termelési költségek mellett. Közepes termőhelyi viszonyok esetén a reálisan elérhető 

terméshozam 7,0 t/ha körüli értékben adható meg, mely 230 eFt/ha, illetve 32-33 eFt/t 

közvetlen termelési költséggel jár együtt. 

 

30. táblázat  A kukoricatermelés költségei munkaműveletenkénti szerkezetben 

Munkaművelet megnevezése 

Jó termőhely
1
 Közepes termőhely

 2
 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Talajművelés 29 100 3 063 9,9 29 100 4 157 12,8 

Tápanyag-gazdálkodás 82 816 8 717 28,2 61 180 8 740 26,9 

Vetés 43 940 4 625 14,9 34 940 4 991 15,4 

Növényvédelem, növényápolás 38 116 4 012 13,0 23 562 3 366 10,4 

Öntözés 0 0 0,0 0 0 0,0 

Betakarítás, szállítás 24 300 2 558 8,3 21 300 3 043 9,4 

Szárítás, tisztítás 34 859 3 669 11,9 25 685 3 669 11,3 

Tárolás 12 825 1 350 4,4 9 450 1 350 4,2 

Egyéb munkák 0 0 0,0 0 0 0,0 

Egyéb közvetlen költség 28 000 2 947 9,5 22 000 3 143 9,7 

ÖSSZES KÖZVETLEN 

KÖLTSÉG 
293 956 30 943 100,0 227 217 32 460 100,0 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 
1
 A költségkalkulációk 9,5 t/ha termésszintre vonatkoznak. 

2
 A költségkalkulációk 7,0 t/ha termésszintre vonatkoznak. 

 

A kukoricatermelés közvetlen költségeit munkaműveletenkénti szerkezetben a  

30. táblázat tartalmazza. A legjelentősebb részarányt a tápanyag-gazdálkodás művelete 
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jelenti, mely az összes közvetlen költség közel 30%-át teszi ki. Meghatározónak tekinthető 

még 10-15% közötti részarányával a vetés, a növényvédelem és növényápolás, valamint 

kukorica esetében nem elhanyagolható költségtényező a szárítás-tisztítás sem.  

A tápanyag-gazdálkodás – hasonlóan az őszi búzához – ez esetben is csak 

műtrágyázást foglal magában. E helyütt kell megjegyezni, hogy a megfelelő szerves anyag 

visszapótlás miatt minden adatszolgáltató üzemben kívánatosnak vélt szervestrágyázás 

nagyon elenyésző mértékben folyik ma már a mezőgazdasági vállalkozásokban, melynek oka 

elsősorban az állatállomány elmúlt 10-15 évben tapasztalható rendkívül jelentős 

visszaesésében keresendő. A tápanyag-gazdálkodás intenzív technológiában jelenleg egy kb. 

300 kg/ha K- és P-túlsúlyos komplex műtrágyával történő őszi alaptrágyázással kezdődik, 

melyet tavasszal, vetés előtt mintegy 250 kg/ha ammónium-nitrát kijuttatása követ. Elég 

elterjedtnek nevezhető a folyékony műtrágyákra alapozott fejtrágyázás, melyet – jelen 

technológiában – júniusban végrehajtott tápkultivátorozással egy menetben oldanak meg (150 

kg/ha Nitrosol-30).  

A vetés műveleti költségének 85-90%-át a vetőmag adja, melynek hektáronkénti 

ráfordításigénye a hibridtől függően 20 és 50 ezer Ft/ha között szóródhat. Kukorica esetében 

saját vetőmagfogásról értelemszerűen nem lehet szó, így itt a költségek ilyen jellegű 

csökkentésére nincs lehetőség.  

A növényvédelem költségének döntő részét a preemergens gyomirtás adja, melyre  

– esetenként foltokban történő felületkezeléssel – minden esetben szükség van. Ezt követően 

állománypermetezés általában legfeljebb egy alkalommal indokolt (kukoricabogár ellen 

olcsóbb piretroid hatóanyagú szerekkel való védekezés), de előfordul, hogy egyetlen kezelés 

sem szükséges. Kórokozók elleni védekezés általában nem merül fel. Jelen 

modellszámításokban kalkuláltunk még azzal is, hogy az önmaga után vetett kukorica 

esetében – ismételten csak a kukoricabogár miatt – a vetéssel egy menetben végzett 

talajfertőtlenítésre is szükség van (Force 1,5G), ami – főleg a rovarkártevők ellen is csávázott 

vetőmaggal együtt – jelentős többletköltséget jelent. Tapasztalatunk szerint a legtöbb 

vállalkozás legfeljebb 2 évig termeszt önmaga után kukoricát, mert a kukoricabogár ellen a 

vetésváltás tűnik a leghatékonyabb és a legolcsóbb védekezési módnak. A növényápolás 

alapvetően egy sorköz-kultivátorozást (esetlegesen tápkultivátorozást) foglal magában.  

Meg kell jegyezni még azt is, hogy a tápanyag-gazdálkodásnak mintegy 90%-a, a 

növényvédelemnek 65-70%-a, a vetésnek pedig 85-90%-a anyagköltség, a többi gyakorlatilag 

kizárólag gépköltség.  

Közepes termőhelyi viszonyok között a hektáronkénti termelési költségek mintegy 20-

25%-kal alacsonyabbak, de munkaműveletenkénti összetételüket tekintve nagyon hasonlóak. 

A 30. táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a két termőhely között fellelhető 

költségkülönbség mintegy kétharmad részben a tápanyag-gazdálkodás, a vetés és a 

növényvédelem műveleteiben, éppen a leginkább anyagigényes műveletekben keresendő. A 

tápanyag-gazdálkodás költsége mintegy 25-30%-kal, a vetés költsége 15-25%-kal, a 

növényvédelem költsége akár 20-40%-kal alacsonyabb itt hektáronként, mint jó termőhelyen, 

bár az egy tonna termésre vetített összegük ennek ellenére majdnem teljesen megegyezik.  

A kukoricatermelés költségeinek költségnemenkénti összetételéről (31. táblázat) azt 

lehet mondani, hogy 40-45%-os részarányt képviselnek az anyagjellegű költségek, és 

hozzávetőlegesen ugyanilyen súllyal jelenik meg a gépköltség. A két termőhely közötti  

20-25%-os költségkülönbségért mintegy 60%-ban az anyagköltségek és 30%-ban a 

gépköltségek felelnek. Tehát alapvetően itt is meg lehet állapítani, hogy gyengébb termőhelyi 

adottságok esetén elsődlegesen az anyagráfordítások visszafogására kerül sor.  
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31. táblázat  A kukoricatermelés költségei költségnemenkénti szerkezetben 

Költségnem megnevezése 

Jó termőhely
1
 Közepes termőhely

 2
 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Anyagjellegű költség 140 227 14 761 43,8 100 137 14 305 40,4 

Személyi jellegű költség 420 44 0,1 420 60 0,2 

Gép- és épületköltség 125 309 13 190 39,1 104 660 14 951 42,3 

Egyéb közvetlen költség 28 000 2 947 8,7 22 000 3 143 8,9 

ÖSSZES KÖZVETLEN 

KÖLTSÉG 
293 956 30 943 91,7 227 217 32 460 91,7 

Általános költség 26 456 2 785 8,3 20 450 2 921 8,3 

ÖSSZES TERMELÉSI 

KÖLTSÉG 
320 412 33 728 100,0 247 667 35 381 100,0 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 
1
 A költségkalkulációk 9,5 t/ha termésszintre vonatkoznak. 

2
 A költségkalkulációk 7,0 t/ha termésszintre vonatkoznak. 

 

 

32. táblázat  Az anyagjellegű költségek összetétele a kukoricatermelésben 

Tétel megnevezése 

Jó termőhely Közepes termőhely 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Műtrágya 75 636 7 962 53,9 54 000 7 714 53,9 

Vetőmag 37 800 3 979 27,0 28 800 4 114 28,8 

Növényvédő szer 26 791 2 820 19,1 17 337 2 477 17,3 

Regulátor 0 0 0,0 0 0 0,0 

ANYAGJELLEGŰ 

KÖLTSÉG ÖSSZESEN 
140 227 14 761 100,0 100 137 14 305 100,0 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 

 

A fenti megállapításokat megerősíti a 32. táblázat is. Látható, hogy a műtrágya-

ráfordítások közepes termőhelyen 25-30%-kal, a vetőmag 20-30%-kal, a növényvédő szerek 

pedig akár 20-40%-kal alacsonyabbak.  

 

5.2.5.2. Hozam, árbevétel, termelési érték 

 

A 33. táblázat adatai alapján megállapíthatjuk, hogy jó termőhelyi viszonyok és az 

elmúlt öt év átlagában reálisnak tekinthető értékesítési árak mellett mintegy 330-340 eFt/ha 

árbevétel képződik, mely kiegészülve a közvetlen támogatások 42 eFt/ha összegével 

együttesen 370-380 eFt hektáronkénti termelési értéket jelent. Közepes termőhelyen 25-30%-

kal alacsonyabb fajlagos hozamok elérésére van lehetőség, ami miatt az árbevételben és a 

termelési értékben is ugyanilyen mértékű különbség jelenik meg, abszolút összegben 

kifejezve 240-250 eFt/ha árbevétel, illetve 280-290 eFt/ha termelési érték realizálható.  

Az értékesítési árat – az őszi búzához hasonlóan – jelentős mértékben meghatározza az 

értékesítés időpontja is. A kukorica szintén az év 12 hónapjában piacon megtalálható termék, 

ami miatt a betakarítás időszakában kialakuló és a ténylegesen realizált értékesítési árak 

között jelentős különbségek lehetnek.  
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33. táblázat  A kukoricatermelés árbevétele és termelési értéke 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

Jó 

termőhely 
Közepes 

termőhely 

Terméshozam – főtermék t/ha 9,50 7,00 

  – melléktermék t/ha 0,00 0,00 

Értékesítési ár – főtermék Ft/t 35 000,00 35 000,00 

  – melléktermék Ft/t 0,00 0,00 

Árbevétel – főtermék Ft/ha 332 500,0 245 000,0 

  – melléktermék Ft/ha 0,0 0,0 

ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN Ft/ha 332 500,0 245 000,0 

Területalapú támogatás Ft/ha 42 085,0 42 085,0 

Agrár-környezetgazdálkodási támogatás Ft/ha 0,0 0,0 

Egyéb közvetlen támogatás Ft/ha 0,0 0,0 

TERMELÉSI ÉRTÉK Ft/ha 374 585,0 287 085,0 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 

 

5.2.5.3. Jövedelem, jövedelmezőség, hatékonyság 

 

Az előzőekben bemutatott költség- és hozamadatokat a 34. táblázat foglalja össze. Ez 

alapján megállapítható, hogy jó termőhelyen 25-30%-kal magasabb termelési érték és szintén  

25-30%-kal magasabb közvetlen termelési költség mellett mintegy 30-40%-kal magasabb 

hektáronkénti fedezeti összeg (ágazati nyereség) érhető el. 

 

34. táblázat  A gazdálkodás eredménye és hatékonysága a kukoricatermelésben 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

Jó  

termőhely 

Közepes 

termőhely 

TERMELÉSI ÉRTÉK Ft/ha 374 585,0 287 085,0 

Összes közvetlen költség Ft/ha 293 956,0 227 217,0 

FEDEZETI ÖSSZEG Ft/ha 80 629,0 59 868,0 

Általános költség Ft/ha 26 456,0 20 450,0 

Összes termelési költség Ft/ha 320 412,0 247 667,0 

NETTÓ JÖVEDELEM Ft/ha 54 173,0 39 418,0 

Közvetlen önköltség Ft/t 30 942,7 32 459,6 

Önköltség Ft/t 33 727,6 35 381,0 

Közvetlenköltség-arányos jövedelmezőség % 27,4 26,3 

Költségarányos jövedelmezőség % 16,9 15,9 

Jövedelemszint % 14,5 13,7 

Költségszint % 85,5 86,3 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 

 

A kukoricatermelés önköltségét megvizsgálva arra az eredményre jutunk, hogy a 

gyengébb termőhelyi körülmények között 20-25%-kal alacsonyabb hektáronkénti ráfordítási 

szint ellenére 4-5%-kal magasabb tonnánkénti önköltséget kapunk. Az őszi búzáshoz 

hasonlóan itt is igazolódott, hogy a gyengébb termőhelyen alacsonyabb ráfordításokkal 

előállított termény önköltsége nem feltétlenül alacsonyabb – sőt általában magasabb – mint jó 

termőhelyen magasabb ráfordításszint és magasabb fajlagos hozamok mellett. 

A jövedelmezőségi mutatók esetében ugyanazt kapjuk, mint amit az őszi búzánál 

tapasztaltunk, vagyis: a költség- és értékarányosságot kifejező mutatók és az önköltség alig 

kedvezőbb a jó termőhelyen, sőt az egy tonnára eső fedezeti összegek gyakorlatilag egyenlők, 

de az egy hektáron produkált jövedelemtömeg mégis a jó termőhelyen magasabb 30-40%-kal. 
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Ismételten megjegyzendő, hogy a realizált ágazati nyereség 50-70%-a a közvetlen 

támogatásból származik.  

 

5.2.6. A napraforgó termesztésének ökonómiai és szervezési kérdései 

5.2.6.1. Ráfordítás és termelési költség 

 

A napraforgó jó termőhelyi viszonyok mellett 3,3-3,8 t/ha terméshozamok elérésére 

képes, melyhez 230 eFt/ha közvetlen termelési költség járul. Ez mintegy 65 eFt tonnánkénti 

közvetlen önköltségnek felel meg. Közepes agroökológiai adottságok esetén 20-30%-kal 

kisebb termés, mintegy 2,6-2,8 t/ha várható el tőle, melyhez 15-20%-kal alacsonyabb 

termelési költségek társulnak, így hektáronkénti költségei 190 eFt, tonnánkénti önköltsége 

pedig 70 eFt közelében van. 

 

35. táblázat  A napraforgó termelés költségei munkaműveletenkénti szerkezetben 

Munkaművelet megnevezése 

Jó termőhely
1
 Közepes termőhely

 2
 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Talajművelés 32 850 9 386 14,4 32 850 12 167 17,2 

Tápanyag-gazdálkodás 67 779 19 365 29,6 34 153 12 649 17,9 

Vetés 22 325 6 379 9,8 19 805 7 335 10,4 

Növényvédelem, növényápolás 58 589 16 740 25,6 64 402 23 853 33,7 

Öntözés 0 0 0,0 0 0 0,0 

Betakarítás, szállítás 16 275 4 650 7,1 15 555 5 761 8,1 

Szárítás, tisztítás 3 150 900 1,4 2 430 900 1,3 

Tárolás 630 180 0,3 486 180 0,3 

Egyéb munkák 0 0 0,0 0 0 0,0 

Egyéb közvetlen költség 27 000 7 714 11,8 21 500 7 963 11,2 

ÖSSZES KÖZVETLEN 

KÖLTSÉG 
228 598 65 314 100,0 191 181 70 808 100,0 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 
1
 A költségkalkulációk 3,5 t/ha termésszintre vonatkoznak. 

2
 A költségkalkulációk 2,7 t/ha termésszintre vonatkoznak. 

 

A termelési költségek összetétele (35. táblázat) tekintetében az eddig bemutatott 

növényekhez hasonló képet kapunk. Legjelentősebb költségtényező a tápanyag-gazdálkodás 

munka-művelete, mely a közvetlen költségek közel egy harmadát teszi ki. A ráfordítások 

negyedét adva feltűnően magas részarányt képvisel a növényvédelem, növényápolás 

(beleértve a regulátorozást is) művelete is, illetve nem elhanyagolható a talajművelés 

költsége.  

A tápanyag-gazdálkodás ez esetben az őszi szántás előtt végzett P- és K-műtrágyákból 

álló alaptrágyázással kezdődik (a „mintamodellben” hatóanyagban kifejezve 12 kg N, 52 kg P 

és 120 kg K kerül kijuttatásra), melyet a tavaszi, vetés előtti N-trágyázás követ 68 kg 

hatóanyag-mennyiséggel. Fejtrágyázásra jellemzően nem kerül sor.  

A növényvédelem magában foglal egy preemergens gyomirtást, melyet egy 

felülkezelés követ. Ennek költsége a növényvédelem és regulátorozás ráfordításainak 30-

35%-át adja. A gombák és kártevők elleni védekezés rendszerint két vagy három kezelést tesz 

szükségessé, és a növényvédelem költségeinek közel 40%-át teszi ki. A vegyszerek 

kijuttatásával egyidejűleg általában Mg- és B-tartalmú levéltrágyákat is alkalmaznak. A 
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termésszabályozáson alapvetően a betakarítás előtti, helikopteres deszikkálást értjük, melynek 

költsége e művelet-csoport 20-25%-áig terjed.  

A talajművelés itt alapvetően a tavaszi vetésűkre jellemző – kukoricához is hasonló – 

technológiát jelenti, a napraforgó esetében azért magasabb a részaránya ennek a műveletnek, 

mert hozzávetőlegesen ugyanazon talaj-előkészítési költségek mögött kisebb összes közvetlen 

költség áll, mint például a kukoricánál.  

A vetés művelete – az elemzett ágazatok közül – talán e növénynél jelenti a legkisebb 

hektáronkénti költséget, és részaránya is itt a legalacsonyabb. A vetőmag költsége a vásárolt 

hibridtől függően hektáronként 10-20 eFt között mozoghat, így részaránya is változhat, de 

jellemzően nem erősen meghatározó. Saját vetőmagfogásról értelemszerűen nem lehet szó, 

így itt a költségek ilyen jellegű csökkentésére nincs lehetőség.  

A fent elemzett műveletek esetében az anyagköltség dominál, a tápanyag-

gazdálkodásnak mintegy 85-90%-a, a növényvédelemnek 65-70%-a, a vetésnek pedig 70-

75%-a anyagköltség. A maradék döntően a gépüzemeltetés költségét jelenti.  

A közepes termőhely esetén a költségek munkaműveletenkénti összetétele hasonló 

képet mutat, de itt a tápanyag-gazdálkodás költségei mind egy hektárra, mind egy tonnára 

vetítve jóval alacsonyabbak, akár a jó termőhelyen jellemző ráfordítások felére is 

csökkenhetnek. A növényvédelemben jelentős költségkülönbség nem feltétlenül áll elő, 

hiszen a fertőzöttség, az éves növényvédelmi helyzet elég kis mértékben függ a 

talajadottságoktól. A vetés költségeiben – annak viszonylag alacsony részaránya miatt is – 

szintén nem érhető el jelentősebb költségmegtakarítás. Mindezekből eredően megállapítható, 

hogy a jó és közepes termőhely között meglévő költségkülönbségért akár több, mint 

kétharmad részben a tápanyag-gazdálkodás – ezen belül is maga a műtrágya-költség – felelős, 

a növényvédő szerek és a vetőmag esetében jóval kisebb a költségcsökkentési lehetőség.  

 

36. táblázat  A napraforgó termelés költségei költségnemenkénti szerkezetben 

Költségnem megnevezése 

Jó termőhely
1
 Közepes termőhely

 2
 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Anyagjellegű költség 115 203 32 915 46,2 88 610 32 819 42,5 

Személyi jellegű költség 490 140 0,2 350 130 0,2 

Gép- és épületköltség 85 905 24 544 34,5 80 721 29 897 38,7 

Egyéb közvetlen költség 27 000 7 714 10,8 21 500 7 963 10,3 

ÖSSZES KÖZVETLEN 

KÖLTSÉG 
228 598 65 314 91,7 191 181 70 808 91,7 

Általános költség 20 574 5 878 8,3 17 206 6 373 8,3 

ÖSSZES TERMELÉSI 

KÖLTSÉG 
249 172 71 192 100,0 208 387 77 180 100,0 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 
1
 A költségkalkulációk 3,5 t/ha termésszintre vonatkoznak. 

2
 A költségkalkulációk 2,7 t/ha termésszintre vonatkoznak. 

 

A termelési költségek költségnemenkénti összetételéből kiderül, hogy az összes 

költségből termőhelytől függetlenül 40-45%-ot képvisel az anyagköltség, 35-40%-ot pedig a 

gépköltség. Egyértelmű különbség e vonatkozásban is csak az anyagköltségeknél lelhető fel, 

tehát egyértelmű, hogy elsősorban az anyagráfordítások – ezen belül leginkább a műtrágya – 

jelent ráfordítás-csökkentési lehetőséget. A 37. táblázat eredményeit áttekintve hasonló 

következtetésre juthatunk.  
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37. táblázat  Az anyagjellegű költségek összetétele a napraforgó termelésben 

Tétel megnevezése 

Jó termőhely Közepes termőhely 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Műtrágya 58 954 16 844 51,2 29 068 10 766 32,8 

Vetőmag 16 560 4 731 14,4 14 040 5 200 15,8 

Növényvédő szer 29 767 8 505 25,8 35 580 13 178 40,2 

Regulátor 9 922 2 835 8,6 9 922 3 675 11,2 

ANYAGJELLEGŰ 

KÖLTSÉG ÖSSZESEN 
115 203 32 915 100,0 88 610 32 819 100,0 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 

 

5.2.6.2. Hozam, árbevétel, termelési érték 

 

A 38. táblázat adatai alapján megállapíthatjuk, hogy jó termőhelyi viszonyok, jó 

technológiai színvonal és az elmúlt öt év átlagában reálisnak tekinthető értékesítési árak 

mellett mintegy 320-330 eFt/ha termelési érték érhető el. Közepes termőhelyen 20-25%-kal 

alacsonyabb fajlagos hozamok elérésére van lehetőség, ami miatt az árbevételben és a 

termelési értékben is ugyanilyen mértékű különbség jelenik meg, összesen mintegy  

250-260 eFt/ha termelési érték realizálható.  

 

38. táblázat  A napraforgó termelés árbevétele és termelési értéke 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

Jó 

termőhely 
Közepes 

termőhely 

Terméshozam – főtermék t/ha 3,50 2,70 

  – melléktermék t/ha 0,00 0,00 

Értékesítési ár – főtermék Ft/t 80 000,00 80 000,00 

  – melléktermék Ft/t 0,00 0,00 

Árbevétel – főtermék Ft/ha 280 000,0 216 000,0 

  – melléktermék Ft/ha 0,0 0,0 

ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN Ft/ha 280 000,0 216 000,0 

Területalapú támogatás Ft/ha 42 085,0 42 085,0 

Agrár-környezetgazdálkodási támogatás Ft/ha 0,0 0,0 

Egyéb közvetlen támogatás Ft/ha 0,0 0,0 

TERMELÉSI ÉRTÉK Ft/ha 322 085,0 258 085,0 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 

 

A napraforgó esetében az adott évi értékesítési árak és az adott évi hozamok 

összekapcsolása egyszerűbb, mivel itt alapvetően hónapokig vagy évekig tartó tárolásról 

gyakorlatilag nem beszélhetünk, mint a gabonafélék esetében. Itt a betakarított termés a 

szezonban értékesítésre kerül, legfeljebb a termény elszállításáig tartó néhány hetes átmeneti 

tárolással találkozhatunk. Emiatt egyértelműbb képet alkothatunk az adott év gazdálkodási 

viszonyairól is, hiszen az adott szezonban elért hozamok és értékesítési árak az időtengelyen 

egybeesnek. Ez alatt elsősorban az értendő, hogy a termelő vállalkozások által realizált 

értékesítési ár jobban kifejezi az adott szezon kereslet-kínálati viszonyait, hiszen az ár akkor 

alakul ki a piacon, amikor a termés megjelenik. Ezzel ellentétben a sokáig tárolható 

gabonaféléknél előfordul ilyen jellegű üzemgazdasági elemzésekben az a torzító hatás, hogy 

például valamely év magas hozama, amikor a makroszintű nagy termés miatt jellemzően 

alacsonyak az árak, nem ezen az alacsony áron értékesül, hanem hónapokkal vagy évekkel 
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később – a nem az adott évre jellemző piaci viszonyok között kialakult – magas értékesítési 

áron.  

 

5.2.6.3. Jövedelem, jövedelmezőség, hatékonyság 

 

Az előzőekben bemutatott költség- és hozamadatokat a 39. táblázat foglalja össze. Ez 

alapján megállapítható, hogy jó termőhelyen 20-25%-kal magasabb termelési érték és 

mintegy 20%-kal magasabb közvetlen termelési költség mellett mintegy 30-40%-kal 

magasabb hektáronkénti fedezeti összeg (ágazati nyereség) érhető el. 

 

39. táblázat  A gazdálkodás eredménye és hatékonysága a napraforgó termelésben 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

Jó  

termőhely 

Közepes 

termőhely 

TERMELÉSI ÉRTÉK Ft/ha 322 085,0 258 085,0 

Összes közvetlen költség Ft/ha 228 598,0 191 181,0 

FEDEZETI ÖSSZEG Ft/ha 93 487,0 66 904,0 

Általános költség Ft/ha 20 574,0 17 206,0 

Összes termelési költség Ft/ha 249 172,0 208 387,0 

NETTÓ JÖVEDELEM Ft/ha 72 913,0 49 698,0 

Közvetlen önköltség Ft/t 65 313,7 70 807,8 

Önköltség Ft/t 71 192,0 77 180,4 

Közvetlenköltség-arányos jövedelmezőség % 40,9 35,0 

Költségarányos jövedelmezőség % 29,3 23,8 

Jövedelemszint % 22,6 19,3 

Költségszint % 77,4 80,7 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 

 

A különböző termőhelyek között a termény önköltségében is különbség áll elő. A 

gyengébb termőhelyi körülmények között 15-20%-kal alacsonyabb hektáronkénti ráfordítási 

szint mellett 5-10%-kal magasabb tonnánkénti önköltséget kapunk.  

A jövedelmezőségi mutatók esetében a korábbiakban tapasztaltakhoz hasonló 

következtetéseket vonhatunk le. A költség- és értékarányosságot kifejező mutatók, az 

önköltség és az egy tonnára eső fedezeti összeg alig kedvezőbb a jó termőhelyen, de az 

egységnyi területen produkált jövedelemtömeg jó termőhelyen magasabb 30-40%-kal. A 

realizált ágazati nyereség 40-60%-a a közvetlen támogatásból származik.  

 

5.2.7. Az őszi káposztarepce termesztésének ökonómiai és szervezési kérdései 

5.2.7.1. Ráfordítás és termelési költség 

 

Jó termőhelyi adottságok és szélsőségek nélküli évjárat esetén az őszi káposztarepce 

hazai körülmények mellett is képes a 3,0-4,0 t/ha közötti hozamok elérésére, így a 

modellszámítások 3,4 t/ha termésszintre készültek. A közvetlen termelési költségek az ilyen 

terméshozamoknak megfelelően szintén magasak, 250-260 eFt/ha körül alakulnak, mely 

tonnánként 75 eFt-os közvetlen önköltséget eredményez. 

A 40. táblázat adataiból kiderül, hogy meghatározó súlya a munkaműveletek közül a 

tápanyag-gazdálkodásnak (35%), valamint a növényvédelem és növényápolás műveletének 

(24%) van, de 12-13% körüli részarányával jelentős még a talajművelés és az egyéb közvetlen 

költségek is. Utóbbi esetében repcénél is a földbérleti díj emelkedik ki, de – a téli fagykárok 
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meglehetősen nagy veszélye miatt – itt a biztosítási költségek is jelentős nagyságrendet  

(8-10 eFt/ha) képviselnek, ami a többi ágazaténak a 3-4-szerese.  

A tápanyag-gazdálkodás jó technológiai színvonal mellett tartalmaz jellemzően egy 

nagyadagú (250-300 kg/ha), K- és P-túlsúlyos komplex műtrágyával történő alaptrágyázást, 

valamint általában két fejtrágyázást, melyek együttesen kb. 400 kg/ha N-műtrágya kijuttatását 

jelentik. A P és K alap megteremtése mellett itt a legnagyobb hangsúly a N-ellátáson van, 

mely ez esetben 130 kg hatóanyag felhasználását jelenti. Jellemző – a repce különösen nagy 

kénigénye miatt – kéntartalmú N-műtrágya (kénes pétisó, Sulfamo, stb.) alkalmazása.  

 

40. táblázat Az őszi káposztarepce termelés költségei munkaműveletenkénti szerkezetben 

Munkaművelet megnevezése 

Jó termőhely
1
 Közepes termőhely

 2
 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Talajművelés 33 075 9 728 12,9 49 425 19 770 22,4 

Tápanyag-gazdálkodás 88 215 25 946 34,5 65 597 26 239 29,7 

Vetés 21 065 6 196 8,2 16 565 6 626 7,5 

Növényvédelem, növényápolás 60 558 17 811 23,7 45 029 18 012 20,4 

Öntözés 0 0 0,0 0 0 0,0 

Betakarítás, szállítás 16 185 4 760 6,3 15 375 6 150 7,0 

Szárítás, tisztítás 3 060 900 1,2 2 250 900 1,0 

Tárolás 612 180 0,2 450 180 0,2 

Egyéb munkák 0 0 0,0 0 0 0,0 

Egyéb közvetlen költség 33 000 9 706 12,9 26 000 10 400 11,8 

ÖSSZES KÖZVETLEN 

KÖLTSÉG 
255 770 75 226 100,0 220 691 88 276 100,0 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 
1
 A költségkalkulációk 3,4 t/ha termésszintre vonatkoznak. 

2
 A költségkalkulációk 2,5 t/ha termésszintre vonatkoznak. 

 

A növényvédelem költségei között az évek többségében egy preemergens 

gyomirtással és három, főleg rovarkártevők elleni kezeléssel kell számolni, a gomba elleni 

védekezés általában nem jelent különösebb ráfordításokat. A szántóföldi növények közül 

talán itt fordítanak legnagyobb hangsúlyt a termés- és növekedésszabályozók (generatív 

fejlődést serkentők, kipergésgátlók, deszikkálók) használatára, valamint a levéltrágyázásra. 

Előbbiek költsége eléri a hektáronkénti 15-20 eFt-ot. 

A talajművelés alapvetően egy nyári középmély szántást, és a talaj kiszárításának 

elkerülése végett azonnali zárást, szántáselmunkálást (fogas+simító) jelent, melyet a magágy-

előkészítést követ. A középkötött talajokon a nyári talaj-előkészítés általában nem jelent olyan 

nagy problémát, mint kötött talajokon, de időjárási viszonyoktól függően itt is gyakran 

előfordulhat a forgatás nélküli talajművelés.  

A vetés vásárolt vetőmag esetén éri el ezt a nagyságrendet, fajták esetében saját 

magfogással jelentősen csökkenthető a vetőmag-költség. A hibridek felhasználása egyre 

inkább terjed, melynek fő előnyeként a nagyobb vitalitást és az elsősorban kedvezőtlenebb 

évjáratokban tapasztalható magasabb hozamot jelölték meg az adatszolgáltatók. Előbbi előny 

abban rejlik, hogy később is vethető (így széthúzható a vetés, illetve egyszerűen csak a 

munkák csúszása sem okoz olyan kockázatot), mert sokkal erőteljesebb a kezdeti fejlődése és 

későbbi vetéssel is megerősödve megy a télbe. Utóbbi előny alatt elsősorban az értendő, hogy 

a fajtákkal szembeni magasabb termőképessége annál erőteljesebben érvényesül, minél 

távolabb vannak az ökológiai körülmények az optimumtól.  

Az egyéb közvetlen költségek szintje azért ilyen magas, mert jó termőhelyeken a 

földbérleti díj 25-30 eFt/ha nagyságrendet tesz ki vagy akár a 40 eFt-ot is elérheti. 



 141 

Magángazdaságokban, ahol földbérlet nem merül fel, a technológia változatlansága mellett is 

mintegy 10%-kal alacsonyabbak a termelési költségek.  

Meg kell jegyezni még azt is, hogy a tápanyag-gazdálkodásnak 80-90%-a, a 

növényvédelemnek 70-75%-a, a vetésnek pedig 75-80%-a anyagköltség, a többi gyakorlatilag 

kizárólag gépköltség.  

Közepes termőhelyi adottságok mellett jellemzően 2,3-2,8 t/ha terméshozamok 

érhetők el, a számításainkban 2,5 t/ha szerepel. A termelési költségek nagyságrendje 220 

eFt/ha körül alakul, ami tonnánként 88 eFt közvetlen önköltséget eredményez. (40. táblázat)  

A költségek munkaműveletenkénti összetétele hasonlóan alakul, mint a jó 

termőhelyen, azzal a különbséggel, hogy a trágyázás, növényvédelem és regulátorozás 

költsége itt – a többi ágazatnál megismert okok miatt – alacsonyabb, ugyanakkor a 

talajművelés költsége kiugróan magas, akár 1,5-szerese is lehet az előzőnek. Ennek oka, hogy 

a közepes termőhely esetében a modellszámítások kötött talajokra vonatkoznak, és ezeken 

nagyon nagy nehézséget jelent a nyári talaj-előkészítés – főleg aszályos időszakban. Jobb 

minőségű magágyat eredményez a forgatás nélküli talaj-előkészítés (középmély lazító + 

szántóföldi kultivátor vagy forgóborona vagy lazító borona, majd 2-3 menetben 

kombinátorozás), de ennek energiaigénye és műveletszáma is jóval nagyobb. Gyenge 

termőhelyen valamivel kisebb dózisú alaptrágyázást tapasztaltunk, és kettő helyett inkább egy 

fejtrágyázással találkozhatunk.  

A 40. táblázatból egyértelműen kiderül, hogy közepes termőhelyi viszonyok között a 

tápanyag-gazdálkodás költsége mintegy 25-30%-kal, a vetés költsége 20-25%-kal, a 

növényvédelem és regulátorozás költsége 20-25%-kal alacsonyabb, mint jó termőhelyen. 

Megjegyzendő az is, hogy a két termőhely közötti költségkülönbségért 80-90%-ban e három 

munkaművelet felelős.  

A termelési költségek költségnemenkénti összetételét vizsgálva (41. táblázat) 

megállapítható, hogy termőhelytől függetlenül a termelési költségek 40-50%-ban 

anyagjellegű költségek, és 30-40%-ban gépköltségek, a maradék hányadot az egyéb közvetlen 

és az általános költségek adják. Jó termőhelyen az anyagköltség, közepes termőhelyen a 

gépköltség aránya a magasabb. Megfigyelhető az is, hogy gyengébb termőhelyen – jórészt a 

várhatóan mérsékeltebb termések miatt – az anyagjellegű költségek mértéke mintegy 25-30%-

kal alacsonyabb, gépköltségekben viszont már csak jóval kisebb eltérés mutatkozik, és 

ráadásul az – éppen fordítva – a közepes termőhelyen magasabb. Megállapítható tehát, hogy 

gyengébb termőhelyi adottságok esetén a repcénél is az anyagráfordítások jelentik a 

költségcsökkentés elsődleges forrását.  

 

41. táblázat  Az őszi káposztarepce termelés költségei költségnemenkénti szerkezetben 

Költségnem megnevezése 

Jó termőhely
1
 Közepes termőhely

 2
 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Anyagjellegű költség 136 803 40 236 49,1 98 946 39 578 41,1 

Személyi jellegű költség 560 165 0,2 420 168 0,2 

Gép- és épületköltség 85 407 25 120 30,6 95 325 38 130 39,6 

Egyéb közvetlen költség 33 000 9 706 11,8 26 000 10 400 10,8 

ÖSSZES KÖZVETLEN 

KÖLTSÉG 
255 770 75 226 91,7 220 691 88 276 91,7 

Általános költség 23 019 6 770 8,3 19 862 7 945 8,3 

ÖSSZES TERMELÉSI 

KÖLTSÉG 
278 789 81 997 100,0 240 553 96 221 100,0 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 
1
 A költségkalkulációk 3,4 t/ha termésszintre vonatkoznak. 

2
 A költségkalkulációk 2,5 t/ha termésszintre vonatkoznak. 
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A fenti megállapításokat megerősíti a 42. táblázat is. Látható, hogy a műtrágya-

ráfordítások közepes termőhelyen 30-35%-kal, a vetőmag akár 40-50%-kal, a növényvédő 

szerek mindössze 10-15%-kal, a regulátorok pedig jelentősen, akár 60-70%-kal 

alacsonyabbak. Természetesen előfordulhat gyengébb termőhelyen is a regulátorok 

ugyanolyan mértékű használata, de ez lehet egy költségcsökkentési forrás is. A műtrágyák 

esetében azonban elsősorban a felhasznált mennyiségek csökkentése, míg a vetőmagoknál és 

növényvédő szereknél inkább az olcsóbb árkategóriájú termékek választása eredményezi a 

jóval alacsonyabb összeget. 

 

42. táblázat  Az anyagjellegű költségek összetétele az őszi káposztarepce termelésben 

Tétel megnevezése 

Jó termőhely Közepes termőhely 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 
% 

Műtrágya 77 745 22 866 56,9 58 417 23 367 59,1 

Vetőmag 14 400 4 235 10,5 9 900 3 960 10,0 

Növényvédő szer 30 111 8 856 22,0 26 343 10 537 26,6 

Regulátor 14 547 4 279 10,6 4 286 1 714 4,3 

ANYAGJELLEGŰ 

KÖLTSÉG ÖSSZESEN 
136 803 40 236 100,0 98 946 39 578 100,0 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 

 

5.2.7.2. Hozam, árbevétel, termelési érték 

 

A 43. táblázat az elérhető hozamok és termelési érték meghatározását tartalmazza. 

Megállapítható, hogy jó termőhelyi viszonyok és az elmúlt öt év átlagában reálisnak 

tekinthető értékesítési árak mellett a repce estében közel 350 eFt termelési érték produkálható 

hektáronként, mely 85-90%-ban az árbevételből, 10-15%-ban a területalapú támogatásokból 

áll össze. Alapvetően a gyengébb hozamszintből fakadóan közepes termőhelyen ez már csak 

mintegy 260-270 eFt-ot jelent, ami 20-25%-kal alacsonyabb, mint az előző esetben. 

 

43. táblázat  Az őszi káposztarepce termelés árbevétele és termelési értéke 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

Jó  

termőhely 
Közepes 

termőhely 

Terméshozam – főtermék t/ha 3,40 2,50 

  – melléktermék t/ha 0,00 0,00 

Értékesítési ár – főtermék Ft/t 88 000,00 88 000,00 

  – melléktermék Ft/t 0,00 0,00 

Árbevétel – főtermék Ft/ha 299 200,0 220 000,0 

  – melléktermék Ft/ha 0,0 0,0 

ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN Ft/ha 299 200,0 220 000,0 

Területalapú támogatás Ft/ha 42 085,0 42 085,0 

Agrár-környezetgazdálkodási támogatás Ft/ha 0,0 0,0 

Egyéb közvetlen támogatás Ft/ha 0,0 0,0 

TERMELÉSI ÉRTÉK Ft/ha 341 285,0 262 085,0 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 

 

A realizálható értékesítési árak és a termőhely között nem mutatható ki feltétlen 

összefüggés, míg a területalapú támogatások termőhelytől függetlenül azonos összeget 
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képeznek. A repce esetében szintén nem merül fel tárolás vagy tárolás révén az értékesítési 

időszak széthúzása, jellemzően a betakarítás után 1-2 héten belül értékesül, így a szezonban 

kialakuló árakkal vehető számításba. Meg kell említeni azt is, hogy pontos, a realitásokat jól 

tükröző átlagár meghatározása elég nehéz feladat, mert 3 évvel ezelőtt még 60 eFt/t körül 

mozgott az ára, míg 2008-ban meghaladta akár a 110 eFt-ot is, 2009-re pedig előzetesen 

elvárások alapján 85-100 eFt/t értékesítési árak tűnnek realizálhatónak.  

Kiemelkedően fontos kérdés a repce esetében a fagytűrés, a téli fagyás ugyanis 

jelentős hozamcsökkentő tényező lehet. Ezért a jó termőhely egyik feltétele az is, hogy ne 

fagyzugos területre kerüljön. Ezen túlmenően a vegetációs időszakban a hűvösebb, 

csapadékosabb klímát kedveli, ami miatt hazánk nyugati részén valamivel sikeresebben, 

nagyobb hozambiztonság mellett termeszthető, mint az időnként elég aszályosnak mutatkozó 

keleti országrészben. 

 

5.2.7.3. Jövedelem, jövedelmezőség, hatékonyság 

 

Az előzőekben bemutatott költség- és hozamadatokat a 44. táblázat foglalja össze. Ez 

alapján megállapítható, hogy jó termőhelyen mintegy 30%-kal magasabb termelési érték és 

15-20%-kal magasabb közvetlen termelési költség mellett akár 100-110%-kal magasabb 

fedezeti összeg (nyereség) is elérhető. Megjegyzendő ez esetben is, hogy a keletkező ágazati 

nyereség repce esetében is akár 50-100%-ban a területalapú támogatásból áll. 

 
44 táblázat: A gazdálkodás eredménye és hatékonysága az őszi káposztarepce termelésben 

Megnevezés 
Mérték-

egység 

Jó  

termőhely 

Közepes 

termőhely 

TERMELÉSI ÉRTÉK Ft/ha 341 285,0 262 085,0 

Összes közvetlen költség Ft/ha 255 770,0 220 691,0 

FEDEZETI ÖSSZEG Ft/ha 85 515,0 41 394,0 

Általános költség Ft/ha 23 019,0 19 862,0 

Összes termelési költség Ft/ha 278 789,0 240 553,0 

NETTÓ JÖVEDELEM Ft/ha 62 496,0 21 532,0 

Közvetlen önköltség Ft/t 75 226,5 88 276,4 

Önköltség Ft/t 81 996,8 96 221,2 

Közvetlenköltség-arányos jövedelmezőség % 33,4 18,8 

Költségarányos jövedelmezőség % 22,4 9,0 

Jövedelemszint % 18,3 8,2 

Költségszint % 81,7 91,8 

Forrás: saját adatgyűjtés és számítás 

 

Mindenképpen fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy közepes termőhelyen az 

alacsonyabb hektáronkénti termelési költségek ellenére 15-20%-kal magasabb tonnánkénti 

önköltséget kapunk, tehát az alacsonyabb ráfordítási szint ez esetben jóval magasabb 

önköltséget jelent. Ez nyilvánvalóan a hozam nagymértékű visszaesésével van 

összefüggésben, és ebből is kiderül, hogy repce esetében kulcskérdés az elért terméshozam, 

illetve a hozambiztonság kérdése, hiszen a gyengébb termőhely esetében a hozamok 

csökkenésével nem feltétlenül mérséklődik közel sem olyam mértékben a ráfordításigény, 

mint az előzőekben bemutatott ágazatok esetében. Sőt egyes költségtényezők (pl. 

talajművelés) még sokkal magasabbak is lehetnek, mint kedvező talaj- és időjárási viszonyok 

mellett.  

Minden termőhelyre azonos értékesítési árakkal számolva, fentiek gyakorlatilag fele 

akkora nyereséget eredményeznek a közepes termőhelyen, mint a jón, vagyis a termésszintet 
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és termésbiztonságot meghatározó ökológiai tényezők (talaj, csapadék, hőmérséklet, téli 

fagyok) repce esetében különösen nagy termelési kockázati tényezőt képeznek.  

Az őszi káposztarepce esetében a jövedelmezőségi mutatók már nagy mértékben 

eltérnek a két termőhely között. Mind az abszolút jövedelemtömeg, mind az arányosságot 

kifejező hatékonysági mutatók sokkal kedvezőbb értékeket vesznek fel jobb agroökológiai 

adottságok mellett.  

A fentiekben leírtak egyértelműen azt mutatják, hogy e növény esetében kiemelkedően 

fontos az optimumhoz minél közelebb álló termőhely, illetve az adott termőhelyi 

adottságokhoz leginkább alkalmazni tudó fajta vagy hibrid megválasztása, mert a jövedelem a 

hozamok csökkenését (még a 2,5 t/ha termésszintet is) nagyon nehezen viseli el, arra nagyon 

érzékenyen reagál. 

 

 

Ellenőrző kérdések 

 Mely tényezők befolyásolják a gabonatermesztő ágazatok versenyképességét, 

jövedelmezőségét? 

 Ismertesse a főbb gabonafélék termésátlagait! 

 Ismertesse az árak alakulását az egyes ágazatoknál! 

 Ismertesse a búzatermesztés közvetlen költségeinek alakulását! 

 Ismertesse az árpatermesztés közvetlen költségeinek alakulását! 

 Ismertesse a kukoricatermesztés közvetlen költségeinek alakulását! 

 Ismertesse a búzatermesztés eredményességét! 

 Ismertesse az árpatermesztés eredményességét! 

 Ismertesse a kukoricatermesztés eredményességét! 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések 

 Határozza meg a szántóföldi növénytermesztési ágazatok fő gyengeségeit és 

erősségeit! 

 Határozza meg a szántóföldi növénytermesztési ágazatok fejlesztésének legfőbb 

lehetőségeit és korlátait! 

 Határozza meg és értékelje a külföldi konkurenciával szemben fennálló legfőbb 

versenyelőnyeinket és -hátrányainkat. 
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5.2.8. A takarmánynövények termesztésének ökonómiai és szervezési kérdései 

 

A takarmánynövények termelése elsősorban a tömegtakarmányt fogyasztó állatok 

takarmányozásához szükséges. Az ebbe a csoportba tartozó takarmánynövények csak saját 

termesztésű takarmányként állíthatók elő gazdaságosan. Vásárlásuk és főleg magas szállítási 

költségeik miatti egyéb forrásból történő beszerzésük nem rentábilis. Szarvasmarha- és juh 

takarmányozása nem képzelhető el tömegtakarmányok nélkül, ezért az állattartással is 

foglalkozó vállalkozások esetében, a növénytermesztésen belül az állatok tömegtakarmány 

igényének fedezéséhez, a takarmánynövények termesztésével is foglalkozni kell. Gazdasági 

értékelésük nem egyszerű, mivel önálló ágazatként, mint árunövény (kivéve a lucerna és a 

rétiszéna) nem értékesíthetők. (Mivel közvetlenül nem produkálnak árbevételt csak 

készletként szerepelnek, illetve gazdasági értékelésük az állattenyésztésen keresztül, az állati 

termékek előállításának gazdaságosságán keresztül történik.) Előállításuk során állandó 

versenyben állnak az árunövényként értékesíthető kultúrákkal, mivel területi, eszköz és input 

igényeik ugyanúgy jelentkeznek és termesztésük során a biológiai határidők miatt 

munkacsúcsaik más kultúrákkal együtt jelennek meg. A többi árukultúrával együtt igénylik az 

üzemek gépi és emberi munkaerő állományát, ami a komoly logisztikai feladatot jelent a 

mezőgazdasági üzemek számára.  

 

A tömegtakarmányok termesztésének helyzete és lehetőségei 

 

A hazai állatállomány csökkenésével és a termelési rendszerek hazai elterjedésével a 

szántóföldi zöld szálas és lédús takarmánynövények nagy részének termesztése háttérbe 

szorult (46. táblázat). Folyamatosan csökkent a két fő takarmánynövényünk a silókukorica és 

a lucerna vetésterülete is (45. táblázat). Az állati termékek iránti igények növekedésével a 

koncentrált takarmánytápok terjedtek el, ami bizonyos értelemben egyoldalúvá és költségessé 

is tette a takarmányozást és a termelést. Az utóbbi években jelentkezett állati betegségek, ezek 

lehetséges humán következményei, a birtokviszonyok változásai, a vidéki kis- és 

középbirtokosok félintenzív, vagy extenzív gazdálkodása, és a takarmányozás költségeinek 

jelentős növekedése arra mutat, hogy újból érdemes foglalkozni az egyszerűbb 

takarmánynövények elállításával. Ezt indokolják a helyes mezőgazdasági és környezeti 

állapot (HMKÁ) fenntartásának előírásai és a kölcsönös megfeleltetéshez (KM) kapcsolódó 

egyéb előírások is. Egyes szálas takarmánynövények termesztése előnyös a talajok 

kultúrállapotának fenntartásában, fontos szerepet töltenek be az organikus és 

környezetgazdálkodásban, valamint a biodiverzitás egyensúlyi állapotának helyreállításában 

és a vetésszerkezet frissítésében is.  

 

45. táblázat: Takarmánytermő-terület aránya a vetésszerkezetben 

(a szántóterület %-ában) 

Növény 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 

Szálas és 

lédús 

takarmány* 

6,9 6,5 6,2 6,0 6,0 4,8 4,6 

Ebből: 

silókukorica 
2,5 2,5 2,4 2,3 2,1 2,09 1,9 

Ebből: 

lucerna 
4,2 3,8 3,6 3,5 3,4 3,17 2,79 

Forrás: KSH, 2011 
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46. táblázat: Betakarított tömegtakarmányok területe és mennyisége 
É

v
ek

 

Takarmány- 

növény 

Siló-

kukorica és 

csalamádé 

(zöld 

súlyban) 

Őszi zöld 

takarmány-

keverék (zöld 

súlyban) 

Tavaszi zöld 

takarmány-

keverék 

(zöld 

súlyban) 

Lucerna-

széna 

(széna 

súlyban) 

Vöröshere 

széna  

(széna 

súlyban) 

Gyep 

(zöld fű) 

2
0
0
3
 Terület ezer 

ha 
132, 8 3 3 157 6 431 

Hozam ezer 

tonna 
2 277,60 34,1 26 548,2  13, 2  533, 9 

2
0
0
4
 Terület ezer 

ha 
108 2,8 2,3 154, 6             6,6     447,8 

Hozam ezer 

tonna 
3 124,5 45,3 31,1 941,6           21,2     815,1 

2
0
0
5
 Terület ezer 

ha 
94, 3 na na 156, 52  8, 3  na 

Hozam ezer 

tonna 
2 562,50 24, 46 36, 6 805, 7  17, 06  na 

2
0
0
6
 

Terület ezer 

ha 87,15 
 

na 

 

na 

 

149, 08 

 

8, 03  
na 

Hozam ezer 

tonna 
2 776,60 19, 6 11, 9 719, 67  16, 315  na 

2
0
0
7
 

Terület ezer 

ha 
77, 6 na na 135, 04             6,8     688,2 

Hozam ezer 

tonna 
         

2 562, 4     
           6 ,75     6,18 

           

581, 0     
            9,7     937,9 

2
0
0
8
 

Terület ezer 

ha 
 

89, 819 

 

na 

 

na 
136, 9             6,1     

 

740,5 
Hozam ezer 

tonna 
2 776 ,6 10, 218 23, 07 135,04             6,8     1 305,80 

2
0
0
9

 

Terület ezer 

ha 
 

74, 068 
na na 134, 2             4,8     

 

643,7 
Hozam ezer 

tonna 2 201, 8 7, 05 17, 4 134,18             4,7     
 

1 231,4 

2
0
1
0
 Terület ezer 

ha 
76,251     135,65             4,9     na 

Hozam ezer 

tonna 
na na na na  na  na 

Forrás: KSH, 2011 

 

A takarmánynövények csoportosítása 

 

 Megkülönböztetünk közvetlen felhasználásra kerülő egynyári és áttelelő zöld 

szálasokat, lédús és silótakarmány növényeket. Vetésük szerint külön csoportosíthatjuk a 

tavaszi, a nyári másodvetésű zöldtakarmányokat, valamint az áttelelő, őszi vetésű és tavasszal 

etethető zöld takarmányokat.  

 

1.  Szálas takarmánynövényeink a következő csoportokba sorolhatók: 

Évelő pillangós virágúak: lucerna, vöröshere, baltacím, tarka koronafürt és fehér 

somkóró  

Áttelelő vagy egynyári pillangós virágúak: bíborhere, nyúlszapuka, szöszös 

bükköny, görögszéna  

Egyéb egynyári takarmánynövények: silókukorica, cirok 
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  A pillangósok közül az évelőket jórészt szénának szárítva, takarmányként, pellet, 

vagy egyéb formában a téli takarmány céljából termesztik. Az egynyári és az áttelelő 

pillangósokat zöldtakarmányként frissen betakarítva vagy fonnyasztva is használhatjuk. A 

cirok, silókukorica és szudáni fű alkalmas silózásra erjesztett takarmányként történő 

felhasználásra. 

 

1. Vetési idejük szerint: egynyári és áttelelő szálas- és keveréktakarmányok:  

Tavaszi és kora nyári vetésűek: takarmányrepce, réparepce, facélia, szudáni fű, 

moharfajok és zabos bükköny, silókukorica, cirok 

Őszi vetésű áttelelő keveréktakarmányok: szöszös bükköny keverékek rozzsal, vagy 

búzával, pannonbükkönyös keverékek őszi árpával, vagy őszi búzával, keszthelyi 

keverék, landbergi keverék 

 

A tömegtakarmányok termőhelyének igénye 

 

Gazdaságon belül a tömegtakarmányok vetéséhez és termesztéséhez figyelembe kell a 

terület adottságait (minőség, vízgazdálkodás, távolság a feletetés vagy betárolás helyétől), 

mivel a takarmánynövényeknél is gazdaságossági szempont a megfelelő hozam akár fő, akár 

másodvetésben termesztjük őket. Fontos, hogy jól illeszthetők legyenek a vetésszerkezetbe, és 

jól megközelíthető a szállítási költségek miatt kis távolságokra helyezkedjenek el az üzemtől. 

Valamennyi takarmánynövény termesztéstechnológiáját a termőhely adottságaihoz és az 

állatállomány igényeihez kell igazítani. Ha a terület nem öntözhető, vagy kedvezőtlen 

adottságú a zöldtakarmányok vetésterületét az állatállomány kalkulált igényén felül érdemes 

néhány százalékkal növelni, az időjárás előre nem látott szélsőségei miatt. A felesleg nem 

vész kárba, mert vagy besilózható, vagy egyéb módon tartósítható, s ez a téli takarmány 

készletet növeli, vagy pedig ősszel ennyivel több silókukoricát hagyhatunk meg szemes 

kukoricának beérni. Az is hasznot jelent, ha a feleslegben maradt zöldtakarmányt beszántjuk a 

talajba, ami zöldtrágya értékével tápanyag formában a következő évben sorra kerülő 

növényeknek előnyös. A tömegtakarmányok termesztésének módszere növényfajonként és 

igényük tenyészidejüktől függően lehetőséget ad arra, hogy belőlük kialakítsuk azt a 

vetésszerkezetet, ami a folyamatos takarmányozást teszi lehetővé. A vetésszerkezetbe történő 

átgondolt beillesztésük révén hozzájárulhatnak a szántóterületek jobb kihasználásához, a 

talajszerkezet és a tápanyagellátás javításához, valamint az üzemek gazdaságosabb 

működéséhez. 

 

Áttelelő és egynyári szálastakarmányok: 

Tavasszal a legkorábban kaszálható zöldtakarmányokat az őszi vetésűek adják. 
Ezek között a zöld rozs, a zöld őszi árpa, valamint rozsos, őszi árpás és búzás bükkönyös 

keverékek találhatók. Vannak ezeken kívül hármas keverékek is melyek közül az ún. 

Landsbergi hármaskeverék kétszer is kaszálható nyugat-dunántúli termőhelyeken. 

A tavaszi vetésű szálastakarmányok választéka már bővebb, amit egyrészt a tavaszi 

takarmányrepce, a szudáni fű és a moharfajok vetésével lehet kiegészíteni. Ez fő vagy 

másodvetésben bővíthető silókukoricával és takarmánycirokkal, ami az őszi, téli és kora 

tavaszi időszak takarmányszükségletét fedezi. 

Meg kell említeni a feltétlen tömegtakarmány előállításban fontos szereppel bíró 

gyepterületeinket, melyek területe a művelésből való kivétel és a művelési ág váltás miatt 

csökkent az évek során. Takarmányként, mint a legeltetés során hasznosuló legelőfű, zölden 

betakarítva fűszenázsként, vagy szárítva réti szénaként számolhatunk vele. a gyepek és 

kaszálók állataink nélkülözhetetlen takarmányforrásai, melynek hasznosítására okszerű és 
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hatékony legelőgazdálkodással számos lehetőség van. Hazánkban a csapadék és az 

öntözhetőség hiánya mellett vagyonvédelmi okok miatt nincs lehetőség a legelők magasabb 

szintű hasznosítására. 

 

A takarmánynövény termesztés gazdasági szervezési kérdései: 

 

A továbbiakban az állattenyésztés tömegtakarmány igényének kielégítésben szerepet 

játszó három fő takarmánynövény: a silókukorica, a lucerna, és gyep termesztésének 

gazdasági és szervezési kérdéseivel foglakozunk, melyek zölden, erjesztett szilázs, illetve 

szenázs, vagy szárított formában kerülnek felhasználásra. Termőterületük és hozamaik 

(betakarításra került mennyiség) a 47. táblázat adatai szerint alakult az utóbbi években. A 

rövidtávú hozamingadozás a gazdasági körülmények és az időjárás függvényében változik, 

míg hosszabb idősorok alapján bekövetkezett drasztikus csökkenés az állatállomány 

összetétele és mérete függvényében alakult ki. Az erjesztett tömegtakarmányok nagyobb 

mértékű térhódítása csak néhány évtizede következett be. Hazai viszonyok között a 

tömegtakarmányt elsősorban a kukoricaszilázs és a lucernaszenázs/széna adja, 

természetesen a tradicionális rétiszéna mellett. A rendszerváltás után az állatállomány 

(főként a tömegtakarmány fogyasztók) létszáma folyamatosan visszaesett, ami a 

takarmánynövény-termesztés visszaesését is eredményezte. 

 

47. táblázat: A silókukorica, a gyep és a lucerna vetésterületei és hozamai 

Megnevezés Silókukorica és 

csalamádé 

Zöldfű (gyep) Lucernaszéna 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

A termelés jellemzői 

Betakarított 

terület, 

hektár 

87 061 84 734 95 394 643692 570924 563346 125685 137824 124283 

Betakarított 

összes termés, 

ezer tonna 

2201,83 2253,56 2389,62 643,69 570,92 563,34 125,68 137,8 124,28 

Termésátlag, 

t/hektár 

25,29 26,60 25,05 .. .. .. 4,87 4,26 4,48 

Forrás: KSH,2012 
 

 

A silókukorica termesztés gazdasági jelentősége 

 

Hosszútávon sikeres csak az a vállalkozás lehet, aki tudatosan és ésszerűen megtervezi 

az állománya tömegtakarmány-bázisát. Az ésszerűség egyrészt gazdasági szempontból fontos: 

a lehető legjobb minőségű takarmány előállítása, a legnagyobb hozammal,a legkisebb 

ráfordítással és költséggel, másrészt élettanilag is kedvezőbb: a jó minőségű takarmány egész 

éven át etetése segíti a stabil bendő mikroflóra kialakulását és fenntartását, amely az alapja a 

hatékony bendőemésztési kapacitásnak, a magas szintű termelésnek, az állat jó egészségi 

állapotának, és a hosszú élettartamának. Hazai viszonyok között ezért célszerű, ha nem csak 

kukoricaszilázsra alapozunk. Az utóbbi időkben elterjedőben vannak a különböző 

vetésforgóba illeszthető fűfélékből készített fűszenázsok is. Az első tapasztalatok igen 

kedvezőek, mivel az extrém magas hozam ellenére is viszonylag könnyen készíthető ezekből 

a növényekből erjesztett tömegtakarmány (szenázs). A vetésforgóba illeszthetősége miatt 

csökkenthető a takarmánytermelő terület, a felszabaduló helyen pedig akár árunövény is 
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termelhető. Betakarítási technológiája egyszerűbb, mint a lucernáé, így kevésbé felszerelt 

gazdaságoknál a lucernatermesztés alternatívája lehet. Kukoricaszilázzsal és réti szénával 

kombinált tömegtakarmány – jó minőség esetén – magas beltartalmi értékű takarmányadag 

alapja lehet. Biológiai és élettani szempontból kulcsszó minden esetben a jó minőségen van, 

de a gazdasági megközelítésnél az előállított állati termék önköltsége a meghatározó, ami 

viszont a takarmányköltség függvénye. A silókukorica termelési költség és 

jövedelemviszonyai eltérnek a takarmánykukoricáétól, mivel itt a zöldtömeg a fontosabb és a 

betakarítás ideje és költségei is másként jelennek meg (48. táblázat).  

 
48. táblázat: A silókukorica-termelés 2012. évi költségének és jövedelmének alakulása 

Sorszám Megnevezés Mértékegység Társas gazdaságban 

1. Termelési érték Ft/ha                           350 912     

2. Értékesítési átlagár Ft/t                                10 500     

3. Közvetlen állami támogatás Ft/ha                                56 912     

4. Az ágazat egyéb bevételei Ft/ha                                        -       

5. Melléktermék értéke Ft/ha                                        -       

6. Az ágazat összes árbevétele Ft/ha                              294 000     

7. Vetőmagköltség Ft/ha                                35 000     

8. Műtrágyaköltség Ft/ha                                72 000     

9. Növényvédőszer-költség Ft/ha                                21 480     

10. Öntözési költség Ft/ha                                        -       

12. Egyéb közvetlen változó költség Ft/ha                                  4 500     

13. Közvetlen változó költség Ft/ha                            132 980     

15. Gépköltségek  (változó) Ft/ha                                49 500     

16. Fenntartó tevékenység költsége Ft/ha                                12 400     

17. Idegen gépi szolgáltatások költsége Ft/ha                                25 000     

18. Munkabér Ft/ha                                12 650     

19. Munkabér közterhei Ft/ha                                  5 756     

20. Földbérleti díj Ft/ha                                24 000     

21. Értékcsökkenési leírás Ft/ha                                  6 719     

22. Egyéb költség Ft/ha                                     850     

23. Tevékenység általános költsége Ft/ha                                  6 250     

24. Gazdasági általános költség Ft/ha                                  8 720     

25. Termelési költség összesen Ft/ha                            284 825     

26. Fedezeti hozzájárulás  Ft/ha                            217 932     

27. Ágazati eredmény Ft/ha                              66 087     

28. A főtermék önköltsége Ft/t                              10 172     

29. Átlaghozam t/ha                                       28     

30. Átlagos aranykorona érték Akr/ha                                       23     

Forrás: Átlagos gazdálkodási körülmények között működő társas vállalkozás 2012. év adatai alapján – saját 
szerkesztés 
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A lucernatermesztés gazdasági jelentősége 

Lucernát 1768 óta termesztünk Magyarországon Tessedik Sámuelnek köszönhetően, 

aki meghonosította ezt a takarmánynövényt hazánkban. A lucernára jellemző, hogy nagy 

zöld- és szárazanyag (széna) termést ad, magas a fehérjetartalma, pillangós virágú szálas 

takarmánynövény. Kiváló takarmányértékét – a benne található fehérje kitűnő biológiai értéke 

mellett – magas karotin-, ásványi anyag- és vitamintartalma adja. Magas emészthető nyersrost 

tartalma miatt elsősorban a kérődzők kiváló szálas- és tömegtakarmánya. Zöldtermése 

etethető zölden és szénaként, silózva vagy szenázsként, lucernalisztként és granulátum 

formájában. Kedvező táplálkozás-élettani hatása miatt humán célú fogyasztása (lucerna 

kapszula, lucernacsíra) is terjed. (Kuppla-Zsombik, 2006).  

A világon több mint 33 millió hektáron termesztenek lucernát. A legnagyobb 

mennyiségben Észak-Amerikában (USA) termesztik, majd Európa és Ázsia következik a 

legnagyobb termesztők sorában. Magyarországon 2005-ben vetésterülete 157 ezer hektár. Ez 

a 1996-2000 évek átlagának (216 ezer ha) 72,3 %-a, míg a 2001-2004. évek átlagának 99,8 

%-a. Ez az adat azonban a ’80-as évekhez viszonyítva drámai csökkenést mutat, amikor a 

vetésterület elérte a 400.000 ha-t. A lucerna terület ezek alapján – elsősorban az állatállomány 

csökkenésével összefüggésben – csökkenő tendenciát mutat (1. ábra). Átlagtermése 5 t 

szárazanyag /ha körüli, ami jobb agrotechnikával lehetne akár a duplája is. (Kuppla-Zsombik, 

2006). 

 

45. ábra 

 
 

A lucerna termésátlaga átlagosan 5t\ha, de a termőhelyi adottságok és az időjárás- 

főként a csapadék mennyisége és eloszlásának függvényében jelentős termésingadozások 

lehetségesek.  
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Az ágazat lehetséges termelési célja és szerkezeti tagolása 

 

A termelési cél a vállalat igényének és üzleti megfontolásának megfelelően alakítható 

ki. Célként fogalmazható meg a zöldtakarmány hasznosítás, a széna, szenázs előállítás, 

lucernaliszt készítés és magtermelés. Ágazati sajátosságként értelmezhető, hogy a 

termesztéssel egy terméket önmagában rendszerint nem állítanak elő, és az alapvető termelési 

célhoz gyakran más-más termékek előállítása (pl. széna- és magtermelés, liszt- és széna-

előállítás) is kapcsolódik. A termelési célt tovább differenciálja a belső felhasználás igénye az 

értékesítés módja és, lehetősége. Meghatározó az állattartás takarmány szükséglete, az 

alkalmazott takarmányozás típusa (zölden, tartósítva, feldolgozás után). Az értékesítésnél a 

belföldi forgalmazás és feldolgozás, valamint az exportra történő előállítás emelhető ki. 

A termelési cél szerint változik az ágazat hozama, a termékösszetétel alakulása, az elérhető 

értékesítési ár nagysága, az erőforrásigény összege és összetétele, a ráfordítások alakulása, a 

fajlagos termelési költség, a felhasznált erőforrások hatékonysága, a jövedelem-

termelőképeség. A lehetséges termelési cél feltételeként értékelhető a gazdasági szervezet 

ökológiai adottsága, a mindenkori piaci viszonyok, a közgazdasági jellemzők (árak, 

árarányok), az agrárpiaci rendtartás előírásai, a vállalati adottságok: belső irány alakulása, 

öntözési lehetőség, műszaki színvonal, eszközrendszer, alkalmazott technológia. 

A termelés vállalati célja legáltalánosabban az állatállomány zöldlucernával és 

szénával való ellátása Ez reális, hosszabb távon érvényesülő termelési célt jelent. A többi 

lehetséges termelési cél (liszt, vetőmag) mind méretét, mind a volumenét tekintve 

korlátozottabb termelést képvisel. Egyrészt a feltételek oldaláról, másrészt a fogyasztási 

(piaci) igények alakulását illetően, és e termékek jövedelmezősége, kockázata alapján is. A 

lucerna termesztés költség-jövedelem alakulása a 49. táblázatban kerül részletezésre, mely 

betakarítástól függően zöldbetakarításra, illetve széna készítésre vonatkozik. 

 

A szénakészítés 

 

A zöldlucerna termés nagyobb hányada betakarítás után szénaként kerül tartósításra és 

tárolásra. A szénahozam mennyiségét és beltartalmi értékét a kaszálás ideje, a tartósítás módja 

jelentősen befolyásolja. A lucerna biológiai fejlettségétől függ a szár a levél tömege, aránya. 

A lucerna nyersrost- és nitrogéntartalma, a takarmány emészthetősége ezzel összefüggésben 

változik. A fiatalabb korban történő kaszálással, a kaszálások számának növelésével, a 

beltartalmi értékek növelésével fokozható a fajlagos hozam és a táplálóanyag mennyisége is. 

A lucerna betakarítási és tárolási módja szerint változik a lucerna tömegvesztesége és 

beltartalmi értékének csökkenése. A termelési cél konkrét megválasztásának (renden történő 

szárítás, hideglevegős szénaszárítás, stb.) fontos eleme a különböző veszteségek vizsgálata és 

ökonómiai értékelése. A szénaként történő hasznosítást a következő tényezők indokolhatják: 

 a biológiai értelemben szükséges széna mennyisége, ez a minimálisan indokolt 

tömeget jelenti (állatállomány igénye), 

 a széna szükséglet kielégítésének gazdaságossága; a saját termelés vagy vásárlás 

előnyösebb-e; napjainkban az előbbi megoldás az áltanosabb, 

 a zöldlucerna előállítás, a betakarítás, tartósítás és tárolás költsége, hatékonysága más 

szálas- és tömegtakarmányokkal szemben, 

 a piaci viszonyok alakulása (kereslet-kínálat), más lucerna-termékek piaci ára és 

egymáshoz viszonyított aránya, 

 a szénatermelési célhoz kapcsolódó más termék (liszt, mag, zöld) előállítási igény 

alakulása és gazdaságossága, illetve a liszt és magtermelési céllal együtt járó széna, 

mint másodlagos cél minél nagyobb arányban szerepel a szénán kívüli más termék 

előállítása, annál szerényebb lehet a szénatermelési cél, 
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 a betakarítás és tartósítás módja is befolyásolja a széna előállítás mennyiségét és 

minőségét, ezzel a széna gazdaságosságát, 

 az adott év időjárási viszonyai,  

 jó minőségű réti széna, mint helyettesítő takarmány rendelkezésre állása. 

 
49. táblázat: A lucernatermesztés (telepítéssel) 2012. évi költségének és 

jövedelmének alakulása 
 

Sorszám Megnevezés Mértékegység Társas gazdaságokban 

1. Termelési érték Ft/ha                          256 912     

2. Értékesítési átlagár Ft/t                              50 000     

3. Közvetlen állami támogatás Ft/ha                              56 912     

4. Az ágazat egyéb bevételei Ft/ha                                      -       

5. Melléktermék értéke Ft/ha                                      -       

6. Az ágazat összes árbevétele Ft/ha                            200 000     

7. Vetőmagköltség Ft/ha                              25 000     

8. Műtrágyaköltség Ft/ha                              45 000     

9. Növényvédőszer-költség Ft/ha                                      -       

10. Öntözési költség Ft/ha                                      -       

12. Egyéb közvetlen változó költség Ft/ha                                4 500     

13. Közvetlen változó költség Ft/ha                             74 500     

15. Gépköltségek  (változó) Ft/ha                              71 000     

16. Fenntartó tevékenység költsége Ft/ha                              12 400     

17. Idegen gépi szolgáltatások költsége Ft/ha                                      -       

18. Munkabér Ft/ha                              12 650     

19. Munkabér közterhei Ft/ha                                      -       

20. Földbérleti díj Ft/ha                              24 000     

21. Értékcsökkenési leírás Ft/ha                                6 719     

22. Egyéb költség Ft/ha                                   850     

23. Tevékenység általános költsége Ft/ha                                6 250     

24. Gazdasági általános költség Ft/ha                                8 720     

25. Termelési költség összesen Ft/ha                          217 089     

26. Fedezeti hozzájárulás  Ft/ha                          182 412     

27. Ágazati eredmény Ft/ha                             39 823     

28. A főtermék önköltsége Ft/t                            54 272     

29. Átlaghozam t/ha                                       4     

30. Átlagos aranykorona érték Akr/ha                                     23     

Forrás: Átlagos gazdálkodási körülmények között működő társas vállalkozás 2012. év adatai alapján – saját 

szerkesztés 

 

A zöldlucerna előállítás és takarmányként való hasznosítása. 

 

A megtermelt zöldlucerna kisebb hányadát (9-12 %) zölden etetik fel. Ezt a fajta 

betakarítást alapvetően meghatározza:  

 az állatállomány zöldlucerna igénye, a feletethetősége, a takarmányozás típusa 

 a zöldlucerna előállítás gazdaságossága (költsége) és versenyképessége más 

zöldtakarmányokkal szemben, 
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 a lucerna-termesztés termőhelyi adottsága (talaj, csapadék) és gazdasági követelménye 

(fajlagos hozam, növedékenkénti megoszlás, kaszálások száma, termelésben tartási 

idő),  

 a termesztett fajta 

 a ráfordítás-hozam optimális rendezése (fajta, trágyázás, öntözés, ápolás),- 

 az eszközellátottság kialakítása és gazdaságossága, 

 a zöldlucerna kaszálásának ideje (hozam mennyisége és minősége). 

 az adott termelési év időjárási viszonyai 

 

A szenázs (szilázs) előállítás 

 

A zöldlucerna felhasználása közel egyötöd arányban szenázsként, illetve szilázsként történik. 

A lucernát 50-60 % nedvességtartalomig előfonnyasztják, majd szecskázás után lég- és 

nedvességmentesen tartósítják (erjesztik). Az ilyen nedvességtartalomnál a lucerna 

betakarítása és betárolása gyakorlatilag pergési veszteség nélkül végezhető. 

E termelési célnál mérlegelendő megfontolások a következők: 

 Adott állomány biológiai igényének kielégítése, hiszen a takarmányszükséglet 

meghatározott mennyiségét szálas és tömegtakarmányban kell biztosítani, amely az 

állatállomány nagysága, összetétele, a hasznosítási csoportok és a termelés színvonala 

szerint természetesen változik. 

 Készítése független az időjárástól, kisebb a betakarítási és tartósítási veszteség (15-20 

%). 

 Mind a betakarítás, mind a tartósítás munkafolyamata jól gépesíthető. 

 Milyen a takarmányozás rendszere és fajlagos költségének alakulása. 

 A szenázs (szilázs) előállításának gazdaságossága ezen takarmányféleségnek milyen 

versenyképességet biztosít. 

 Az erjesztett takarmány milyensége és gazdaságossága nagyban függ a tartósítási 

eljárás módjától (acéltorony-, betonelem silóban készített, fóliával bélelt falközi illetve 

földsilóban erjesztett takarmány). 

 A toronysilóban történő tárolásnak legnagyobb a beruházási költsége, viszont a 

különböző műveletek gépesítése a legjobban megoldható. 

 A falközi és ároksilókban történő tartósítás sikerének feltétele az, hogy minél rövidebb 

idő alatt elkészíthető legyen (betárolás, tömörítés, lezárás), de egy-egy silót 3-4 nap 

alatt le kell zárni. 

 A betakarítás és a szállítás jó szervezése; a kitárolás jól gépesíthető legyen, 

kitároláskor minél kisebb felületen bontsuk meg a szenázst, a felhasználás során 

jelentkező veszteségeket is ezzel csökkentsük. 

 Az erjesztéses tartósítás jól felszerelt gazdaságokban (erőforrások félesége, nagysága, 

összetétele, összehangoltsága, kihasználása, hatékonysága), gondos munkavégzés 

mellett ajánlható, ellenkező esetben nagy veszteségek állhatnak elő, amely leronthatja 

az erjesztett takarmányok gazdaságosságát. 

 

 

A gyepek szerepe, a gyepgazdálkodás gazdasági jelentősége 

 

Az Európában egészen a közelmúltig alkalmazott termeléscentrikus mezőgazdasági 

modellt felváltotta az ún. multifunkcionális mezőgazdasági politika. Ebben a mezőgazdaság 

szempontok mellett az ökológiai, szociális, kulturális, hagyományőrzési valamint rekreációs 

szempontok is egyre növekvő súllyal jelennek meg. 
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A történelem során a gyepterületekkel szembeni elsődleges társadalmi igény az 

élelmiszertermelés szolgálata volt, azaz a legeltetést és szénakészítést szolgálta. Ennek során 

az élelmiszereket (hús és tej), a nem élelmiszernek minősülő mezőgazdasági alapanyagokat 

(bőr, gyapjú, más állati szőr, csont, szaru) a gyógyhatású növényeket, a legeltetés során 

keletkezett tüzelőanyagot (árvagané), valamint a legelő állatok igavonó erejét sorolták a gyep 

termékei közé. Az utóbbi időben azonban mindezek mellett, új szempontok is előtérbe 

kerültek, mint az élelmiszerbiztonság, a minőség vagy a gyepekben rejlő genetikai potenciál. 

A gyepek nem anyagi termékeinek fontossága azt követően értékelődött fel, amióta a 

fenntarthatóság vált a természeti erőforrások hasznosításának fő alapelvévé. 

Az Európai Unió a még természetes állapotban fennmaradt élőhelyek, valamint a 

vadon élő állat- és növényfajok védelme érdekében hozta létre az uniós jelentőségű védelemre 

érdemes területek rendszerét, ún. Natura 2000 hálózatot. Magyarországon számos olyan 

veszélyeztetett élőhely típus, állat- és növényfaj fordul elő, amely az Unió jelenlegi földrajzi 

határain belül máshol nem található meg, így hazánk gazdag és egyedülálló természeti értékei 

egy új, önálló életföldrajzi régióval, (Pannon Ökorégió) gazdagították az Európai Uniót. Ezek 

közül is kiemelkedő értéket képviselnek azok a nyílt élőhelyek, melyeket hazánk földrajzi 

elhelyezkedése, éghajlata, természetes állatvilága és elődeink évezredes tevékenysége 

alakított ilyenné. 

A rendszerváltást követő tulajdon és szerkezetváltás során a természetvédelmi oltalom 

alatt álló gyepterületek jelentős része nemzeti parki igazgatóságok, ill. és más 

természetvédelmi szervezetek vagyonkezelésébe, tulajdonába került. Az országos jelentőségű 

védett természeti területekből 2009-ben 222 000 Ha a gyep, s ebből mintegy 170979 hektár 

áll nemzeti parki igazgatóságok vagyonkezelésében. 

 

A gyepterület gazdasági értékét meghatározó tényezők: 

- A terület földrajzi elhelyezkedése  

- Infrastrukturális ellátottsága (megközelíthetőség, ivóvíz, legelő-berendezések)  

- A gyepterület környezetében található állatlétszám 

- A területre igényelhető támogatások 

- A hasznosításra vonatkozó korlátozások (védett területek) 

- Földminőség (AK) 

A fentiek függvényében 1 ha gyep piaci értéke: 50 – 300 eFt,  bérleti díja: 3 500 – 10 500 Ft 

között lehet. 

 

A gyepek vállalatgazdaságtani jelentősége: 

Kérődző állatállománnyal rendelkező vállalkozások esetében: 

- Lehetőséget nyújt az olcsó, jó minőségű és könnyen tartósítható tömegtakarmány 

megtermelésére 

- Csökkenti a termelés kockázatát, a vállalkozás kiszolgáltatottságát 

- Csökkenthető a takarmánytermesztésre használt szántóterület 

- Helyi erőforrást használ ki 

Kérődző állatállománnyal nem rendelkező vállalkozások esetében: 

- Folyamatosan felmerülő költségek – művelési kötelezettség 

- Bizonytalan termékértékesítés 

- Szűk körű az alternatív hasznosíthatóság 

 

A különböző hasznosítási módok 

A gyephasznosítás a termés felhasználási módját jelenti. A hasznosítás módja és igényei 

meghatározzák a termesztés agrotechnikáját. Hasznosítási formaként legelőt, kaszálót, rétet, 

különböztethetünk meg.  
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Legelőként kezeljük azt a gyepterületet, amelynek termését a teljes vegetációs időben 

legeltetéssel hasznosítjuk. Termése - a legeltetési idény hosszától és az azt meghatározó, 

legeltetett állatfaj igényeitől függően - több növedékre oszlik. A gyepalkotók összetétele 

alapján a másodrendű, rövid füves gyepek a birkalegelők, a finom levélzetű, magas füves 

gyepek a tejtípusú marha legelők, míg a durva füves gyepek a húsmarhatartás, vagy a szilaj 

marhatartás legelőjét biztosítják.  

Kaszálóként kezeljük azt a gyepterületet, amelynek zöld termését évről évre csak 

kaszálással takarítjuk be, függetlenül attól, hogy a levágott füvet a továbbiakban hogyan 

használjuk fel, vagy alkalmas e tartósításra. A kaszáló gyepek fekvése lehet üde, nedves és 

vizenyős. Növényzetének meghatározó része ősgyepeken szálfüvekből áll, vagy telepített 

gyepeken ezekből létesítjük.  

Rétként kezeljük azt a gyepterületet, amelynek termését részben legeltetéssel, részben 

kaszálással takarítjuk be. A réthasznosítás jellemzője, hogy a gyepből a kaszált terület 

nagysága a ráhajtott állatok számától, optimális terhelésétől, helye a legeltetésből kivont, 

többlettermést biztosító, kaszáló rész kijelölésétől, a levágott termés tömege pedig a tápanyag 

ellátottságtól és az évjárathatástól függően változhat. 

 

A különböző hasznosítási módok előnyei, hátrányai 

Legeltetés. 

Előnyök: 

- A gyephasznosítás legolcsóbb módja 

- Nem igényel jelentős beruházást 

- Az állatok számára az egyik legkedvezőbb tartásmód (állategészségügy, 

szaporodásbiológia stb.) 

- Környezetkímélő  

Hátrányok: 

- Egyes régiókban jelentős költség lehet a „vagyonvédelem” 

- Szórványgyepek esetében nehézkes megközelíthetőség 

- A kiegészítő takarmányok körülményesebb adagolása 

- Szervezési nehézségek (pl. éjszakai legeltetés, fejés) 

- A legeltetés jól képzett megbízható pásztorokat kíván 

- A „pásztor életforma” nem vonzza a fiatalabb generációt  

 

Betakarítás 

Előnyök: 
- Teljes mértékben gépesíthető, nem igényel jelentős munkaerőt 

- A termés tartósítható és egész évben etethető  

- Az állattartás helyétől távol eső, nem legeltethető területek termése is 

hasznosítható 

Hátrányok: 

- Jelenős a beruházásigénye (gépek, tárolótér) 

- A szénakészítés időjárási kockázata, esetleges veszteségei 

- A szenázs-, illetve szilázskészítés szigorú technológiai fegyelmet, szakértelmet 

kíván 

- Nem megfelelő tárolótér esetén hatalmas tárolási veszteségek (20 - 50%) és 

minőségromlás 

 

A gyepek hasznosításában elsődleges a legeltetés, amit elsősorban a hízóállatok 

nevelése során alkalmaznak. A különböző gyephozamok és a hízlalási intenzitás eltérő 

gazdasági eredményt produkál a juh és a húsmarha ágazatban is (50. táblázat). 
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A szénaértékesítés jövedelmezősége hozam és piac függő. Intenzív gyepgazdálkodással 

jelentős árbevételre lehet szert tenni (51. táblázat). 

 

50. táblázat: Különböző állatfajokkal történő hasznosítás esetén elérhető termelési 

érték (juh, húsmarha) 

Megnevezés  Juh Húsmarha 

   Extenzív Intenzív  Extenzív  Intenzív 

Eltartható 

anyalétszám (db/ha): 
 1  3 4   6  0,5 0,5  1   2 

Értékesíthető 

szaporulat (db/ha): 
0,8 2,4 3,2 4,8 0,25 0,25 0,5 1 

Értékesítési ár 

(Ft/kg): 
750 750 750 750 800 800 800 800 

Értékesítési tömeg 

(kg/db): 
20 20 25 25 450 450 600 600 

Termelési érték 

(eFt/ha): 
12 36 60 90 90 90 240 480 

Forrás: Lapis, 2010 alapján frissítve 

 

51. táblázat: Szénaértékesítés esetén elérhető termelési érték 

Megnevezés Extenzív Intenzív 

Szénahozam (t/ha): 1-2 4-8 

Értékesítési ár (Ft/t): 30 000 30 000 

Termelési érték (eFt/ha): 30 - 160 120 - 240 

Forrás: Lapis, 2010. alapján frissítve 

 

Mivel a hazai nyílt térségeken található élőhelyeket évezredek óta a vadon élő majd az 

ember által háziasított fűevő állatok legelték, ezért a természetes növény és állatvilág 

élettevékenysége is alkalmazkodott ennek ritmusához. Ezen élőhelyek természetes 

szukcessziós változásai során - kevés kivételtől eltekintve- viszonylag gyors a szerves anyag 

felhalmozódás és az ebből adódó élőhely átalakulás, így fenntartásukhoz az aktív 

természetvédelmi kezelés részeként végzett hagyományos gazdálkodás folytatására van 

szükség modern eszközökkel. 
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5.2.9. A főbb technológiai elemek ökonómiai és szervezési kérdései 

 

5.2.9.1. A talajerő-gazdálkodás ökonómiai és szervezési kérdései 

 

A gazdálkodás feltételrendszerében bekövetkezett változások, a környezetvédelmi 

szempontok fokozott érvényesítése, a fenntartható mezőgazdasági termelés követelménye, a 

termelési szerkezetben bekövetkezett változások – állatlétszám csökkenése, egyoldalú gabona 

túlsúly - stb. különös aktualitást adnak a tápanyag-gazdálkodással kapcsolatos ökonómiai 

kérdések vizsgálatának is. A talajerő-gazdálkodás, korszerűbb megnevezéssel a tápanyag-

gazdálkodás fogalma, okszerű értelmezése, magában hordozza azt a komplex – 

rendszerszemléletű – megközelítési módot, amelynek gyakorlati érvényesítése napjainkban 

egyre kevésbé nélkülözhető. Kemenesy Ernő a tápanyag-gazdálkodás komplexitásának 

érzékeltetése céljából így fogalmazott: „A tápanyag-gazdálkodás nem egyéb, mint a biológia 

üzemtana.” A neves szakember megfogalmazása a lehető legtömörebben tesz eleget a 

rendszerszemléletű megközelítésnek, és a megfogalmazás napjainkban is aktuális. A témakör 

kapcsán azokat a legfontosabb ismereteket tekintjük át, amelyek birtokában a hallgatók 

képesek lesznek megfelelni a megfogalmazott követelményeknek, továbbá annak, hogy a 

hallgatók– e jegyzet ismeretanyagára is építve – MSc szinten képesek legyenek integrált 

megközelítés igénylő komplex feladatok megoldására is.  

 

A műtrágyázás ökonómiai szervezési kérdései 

 

A természeti környezet a mezőgazdaságban nem csak a tevékenység (termelési 

folyamat) színtere, de kezdete is. A természeti környezet sokfélesége a termőhelyi 

adottságokban jelentkezik, alapvetően meghatározza a termeszthető növények körét, a 

vetésszerkezeti arányokat, közvetett módon – a takarmánytermesztésen keresztül – az 

állattenyésztésre is hat, nagymértékben növeli a termelés kockázatát is.  

A tápanyag-gazdálkodás rendszerén belül, a műtrágyázás a jövőt illetően is 

meghatározó eleme lesz a termesztés-technológiáknak, hangsúlyozva, hogy a 

környezetvédelmi szempontok érvényesítése egyre inkább előtérbe kerül. Hazánkban a 

műtrágya hatóanyag-felhasználás alakulását a 46. ábra szemlélteti. . A műtrágya-felhasználás 

hazánkban 1975-ig  rendkívül dinamikusan növekedett. a növénytermesztés hozamai 

dinamikusan emelkedtek. A műtrágya-felhasználás mellett a hozamok alakulása 

szempontjából azon tényezőket sem lehet figyelmen kívül hagyni, amelyek a mezőgazdasági 

termelés intenzív fejlesztése, a műszaki feltételek, a fajtaváltás stb. vonatkozásában 

bekövetkeztek. Az 1976-1984 időszakban a stagnáló hatóanyag-felhasználás a jellemző. A 

hozamok azonban ezen időszakban is emelkedtek, 2,6 t GE-ről (gabonaegység) 3,6 t GE-re. 

Az ilyen mértékű hozamemelkedés – a javuló biológiai alapok mellett – a műtrágya-

utóhatásnak, vagyis az előző időszak intenzív műtrágya-felhasználása következtében, a 

talajban felhalmozódott tápelem tartalomnak köszönhető, de a hozamok fokozásában fontos 

szerepe volt a műtrágya hatékonyabb, műszakilag megalapozottabb felhasználásának is. Az 

okok között kell említeni még a kötelező talajvizsgálatokat, a szaktanácsadást és az erre épülő 

trágyázási gyakorlatot, az ezen időszakra felépült agrokémiai centrumokat, valamint a 

folyékony műtrágyák egyre nagyobb mértékű alkalmazását is. A harmadik szakasz az 1985-

1989. évek közötti időszakra esik. Az időszakot a műtrágya-felhasználás csökkenő 

tendenciája jellemzi, de a felhasználás – mondhatni - ezen a szinten stabilizálódik. Fontos 

megemlíteni, hogy ebben az időszakban a folyékony formában kijuttatott hatóanyag 

részaránya - a szuszpenziós és oldat műtrágyák alkalmazása eredményeként - elérte a 42,5 %-
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ot. Az időszakot jellemző árarányok mellett a szuszpenziós és oldat műtrágyák alkalmazása a 

mezőgazdasági vállalatok számára jó lehetőséget teremtett a számukra kedvezőtlen hatások 

kivédésére, vagy legalább mérséklésére. Az okok között jelölhető még meg, a jó 

termelékenység, az integrátori tevékenységet fölvállaló tőkeerős vállalatok szerepvállalása, 

stb. is. 

 

 
46. ábra. A műtrágya hatóanyag-felhasználás alakulása 

Forrás: KSH adatok alapján a szerző 

 

A negyedik szakasz az 1990. évvel vette kezdetét. A műtrágya-felhasználás drasztikus 

csökkenése figyelhető meg ebben a szakaszban, ami több okkal is magyarázható; a 

privatizáció, a tulajdonosi struktúraváltás, az ágazat jövedelemtermelő képességének további 

romlása, a felhasználók likviditási helyzetének alakulása, az árarányok további romlása stb. A 

szakaszban kirajzolódó tendencia csak átmeneti jellegű lehet, ugyanis ellenkező esetben a 

talajok tápanyagkészletének gyors csökkenése következhet be 

 

A műtrágyák csoportosítása, megválasztásuk ökonómiai szempontjai 

 

Ökonómiai szempontból a műtrágyák halmazállapota és az egy menetben kijuttatható 

tápelemek száma fontos csoportképző ismérvként jelentkezik. A fentieknek megfelelően a 

műtrágyák csoportosítását a 47. ábra szemlélteti. Az egyes műtrágyatípusok jellemzésével 

nem foglalkozunk, e kérdés kapcsán a más tantárgyak keretében megtanultakra hagyatkozunk. 

A műtrágyák megválasztásánál – mivel a különböző műtrágyázási technológiák 

műveleti költségének döntő hányadát - technológiától függően mintegy 85-95 %-át - a 

műtrágyázás anyagköltsége teszi ki, körültekintően kell eljárni. A műtrágyák 

megválasztásánál tehát – egyéb agronómiai, talajtani stb. szempontok figyelembe vétele 

mellett - egyik döntési szempont kell, hogy legyen a műtrágya ára, pontosabban egységnyi 

hatóanyagköltsége az adott műtrágyában. Nagyságát megkapjuk, ha a beszerzési árat osztjuk 

a hatóanyag-tartalommal. A beszerzési ár több tényezőtől függ pl. a kiszerelés formájától, az 

értékesítő vállalattól stb. Tájékoztatás céljából a fontosabb műtrágyákban egységnyi 

hatóanyag-mennyiség ára az alábbiak szerint alakul. Egy kg N-hatóanyag ára, Ft: 

 Ammónium-nitrát (m 34%, zsákos) műtrágyában   275,0  

 Karbamid (m 46%, zsákos) műtrágyában    262,0  

 Mész-ammonsalétrom (m 27%, zsákos) műtrágyában  320,37  

 Nikrol (m 30%, folyékony) oldat műtrágyában   243,70  
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47. ábra: A műtrágyák csoportosítása 
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Műtrágya 
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műtrágyák 
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műtrágyák 

Egyedi 

műtrágyák 

Technológiailag 

kevert 
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Egy kg K20 hatóanyag ára, Ft: 

 Kálium klorid (m 60 %, zsákos) műtrágyában    225,0 

 

Egy kg P205 ill. NP
*
 hatóanyag ára, Ft: 

 Szuperfoszfát (m 18 %, zsákos) műtrágyában   436,11  

 MAP
*
 (m 12:52 %, ömlesztett) műtrágyában   272,65  

 

Egy kg NPK vegyes hatóanyag ára Ft: 

 15:15:15 komplex, zsákos műtrágyában    276,67  

 16:12:24 komplex, zsákos műtrágyában    257,29  

 8:20:30 komplex, zsákos műtrágyában    270,17  

 100:100:100 szuszpenziós műtrágyában    292,70  

 76:152:152 szuszpenziós műtrágyában    271,13 

 

A fenti fajlagos értékek felhívják a figyelmet arra, hogy a különböző műtrágyázási 

technológiák versenyképességét alapvetően meghatározza, hogy az milyen műtrágyák 

alkalmazására épül. Az alkalmazni kívánt műtrágya megválasztásánál nem elegendő tehát 

csak az éppen fennálló árarányok alapján a különböző műtrágyatípusokat (technológiákat) 

minősíteni. A helyi adottságokból kiindulva, egy dinamikus (több évet átfogó) szemlélet 

érvényesítése mellett a műtrágya talajsavanyító hatását is figyelembe kell venni. A savanyító 

hatás mérséklése meszező anyag – pl. péti mész 80m% CaC03 - kijuttatásával történhet. 

Indokolt tehát ennek költségvonzatával is számolni és az adott műtrágya hatóanyagárát a 

meszezés költségével korrigálni. Ennek számszerűsített értéke – adott hatóanyag biztosítása 

mellett – egyenlő az alkalmazni kívánt műtrágya savanyító hatását ellensúlyozó meszező 

anyag tömege beszerzési árának, és a szállítási, manipulálási és kijuttatási költségeinek az 

összegével. 

A műtrágya hatóanyag koncentrációja nagymértékben kihat a szállítás, raktározás, 

kijuttatás költségeinek alakulására. Azonos hatóanyag-mennyiség kijuttatása koncentráltabb 

műtrágyában kisebb költséggel biztosítható. 

A kiszerelés, és kikészítés formája, módja a műtrágyák manipulálásával kapcsolatos 

ráfordítások és költségek alakulását döntő mértékben meghatározza. A szilárd műtrágyák 

kiszerelése zsákos, Big-Bag vagy ömlesztett formában történik. A kiszerelés formája az adott 

műtrágya fizikai és kémiai tulajdonságai által is meghatározott. Azon túlmenően, hogy a 

zsákos kiszerelésű műtrágya ára a zsák ára miatt magasabb, jelentős a manipulálással 

kapcsolatos többletköltség is, mivel a zsákos kiszerelésű műtrágyák mozgatásának 

gépesíthetősége nem megoldott, jelentős élőmunka igénye van. A zsákok raklapokra történő 

helyezése az élőmunka igényt mérsékli. Külföldi országokban elterjedt a konténeres 

kiszerelés is Big-Bag). A technológia valamennyi eleme gépesített, a konténer egyben a 

tárolás gondjait is megoldja, hatóanyag-veszteség nélkül.  

A folyékony műtrágyák szállítására elsősorban az alapanyagok és oldat műtrágyák 

szállítására a vasúti tartálykocsikat használják. A szuszpenziós műtrágyák esetében – 

elsősorban a nem kielégítő állékonyság miatt (például az ülepedés) hosszútávra történő 

szállításra csak ritkán veszik igénybe a vasúti tartálykocsikat. Leggyakrabban a 

tehergépkocsira, vagy pótkocsi alvázra szerelt különféle tartályok igénybevételére kerül sor. 

Fontos annak hangsúlyozása, hogy a szállítójárműveket keverőszerkezettel kell ellátni, és 

ügyelni kell a tartály alakjának megválasztására is. (A gyakorlatban legelterjedtebb tartályok: 

tölcséres, vagy gömb alakúak.)  

A műtrágyák kikészítésének módja a műtrágyázással kapcsolatos valamennyi fázisra 

alapvető hatással van. A kikészítés formája; por, szemcsés, granulált, vagy kristályos lehet. 

Ezek a tulajdonságok a költségek növekedését okozhatják.  
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A más műtrágyával való keverhetőség – melyet a műtrágya kémiai és fizikai 

tulajdonságai határoznak meg – a tápelemek egy menetben történő kijuttatása szempontjából 

fontos. Ha a keverést nem lehet megoldani, akkor – egyszerű műtrágyák alkalmazása esetén – 

a szükséges hatóanyag kijuttatása csak több menetben, magasabb költséggel valósítható meg. 

A keveréshez megfelelő minőségű műtrágyára és korszerű keverő berendezésre van szükség. 

A fontos, de nehezen számszerűsíthető tényezők figyelembe vétele a műtrágyázási 

technológiák kialakításánál szintén nem nélkülözhető. Ezen hatások pontos számszerűsítése 

nehezen megoldható, vagy csak becsülhető. Figyelembevételüktől azonban – a konkrét 

gazdálkodási feltételektől függően – nem lehet eltekinteni. E tényezők közül kiemelt szerepet 

kap a különböző műtrágyák hozamokra gyakorolt hatása, a hatóanyag-veszteség 

számszerűsítése, stb.   

 

A tápanyag-gazdálkodás tervezése 

A tervezés magában foglalja az erőforrások és a termelési költségek tervezését. A 

műtrágyaszükséglet számszerűsítése. A vállalat műtrágyaszükségletét megkapjuk, ha a 

növények korrigált műtrágya hatóanyagigényét szorozzuk a területtel, és ezt osztjuk az 

alkalmazni kívánt műtrágya hatóanyag koncentrációjával. 

 

Példa: Határozzuk meg 100 ha őszi búza műtrágyaszükségletét. A tervezett termésátlag 6 

t/ha. A szántóföldi termőhely: II. (Barna erdőtalaj). A talaj tápanyag-ellátottsága: közepes. Az 

őszi búza fajlagos műtrágya hatóanyagigénye kg/t: N = 28, P2O5 = 20, K2O = 18. 

 

A tervezett termés műtrágya hatóanyagigénye: 

   

N = 28 x 6 = 168 kg/ha, 

  P2O5  = 20 x 6 = 120 kg/ha 

  K2O = 18 x 6 = 108 kg/ha 

 

E fajlagos műtrágya hatóanyagigények az elméletileg számított értékek. A vállalat 

adottságai, munkaerő- és eszközellátottsága, a műtrágya beszerzési helytől való távolsága, a 

rendelkezésre álló pénzösszeg, az egyes hatóanyagok „viselkedése” a talajban stb. olyan 

tényezők, amelyek e számszerűsített értékeket módosíthatják. A gyakorlati megvalósítás 

során tehát nem lehet cél a számított elméleti értékek mindenáron való realizálása. Fogadjuk 

el tehát – az előzőekben említett szempontokat, a nem részletezett korrekciós tényezőket is 

figyelembe véve -, hogy a fajlagos műtrágya hatóanyag-mennyiség az alábbiak szerint alakul: 

 

  N  = 160 kg/ha, 

  P2O5 = 120 kg/ha, 

  K2O  = 120 kg/ha. 

 

A hatóanyag kijuttatása 

- a P2O5  és K2O 100 %-a ősszel, alaptrágyaként, 

- N hatóanyagból 120 kg ősszel alaptrágyaként, 

40 kg pedig tavasszal, fejtrágyaként kerül kijuttatásra. 

 

A szükséges műtrágya hatóanyag-mennyiség tehát: 

N = 160 x 100 = 16 000 kg/ha, 

  P2O5  = 120 x 100 = 12 000 kg/ha 

  K2O = 120 x 100 = 12 000 kg/ha 
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A szükséges műtrágya mennyisége az alkalmazni kívánt műtrágya típusától függ. A 

számított műtrágya mennyiségét az 52. táblázat adatai mutatják. A táblázat adataiból kitűnik, 

hogy az alkalmazni kívánt műtrágya típusától függően – az eltérő hatóanyag-koncentráció 

miatt -, a szükséges műtrágya tömegében jelentős különbségek adódnak. 

 

52. táblázat: A szükséges műtrágya mennyisége különböző műtrágyák alkalmazása 

esetén 

 

Megnevezés 

Műtrágya szükséglet 

összesen (t) 

 

Technológia jele 

Pétisó 59  

 

„A” 

Szuperfoszfát 60 

Kálisó 20 

Egyszerű műtrágyák összesen 139 

15:15:15 80  

„B” Karbamid 9 

Összetett műtrágyák összesen 89 

100:100:100 120  

„C” Nikrol (UAN oldat) 13,3 

Folyékony műtrágyák összesen 13,3 

Forrás: saját számítás 

 

Ha az 52. táblázatban szereplő műtrágyákat vesszük alapul, az előzőekben közölt 

árviszonyok mellett 100 ha őszi búza műtrágyaköltsége a 53. táblázatban közölteknek 

megfelelően alakul. A táblázat adatai felhívják a figyelmet arra, hogy egységnyi NPK vegyes 

hatóanyag-bekerülési költsége – az alkalmazott műtrágya típusától függően – tág 

intervallumban mozoghat.  

Az élő- és gépimunka-ráfordítások mennyisége, a munkatermelékenység alakulása 

több tényezőtől függ. A műtrágya tömeg, illetve a hatóanyag-koncentráció szempontjából a 

legkedvezőtlenebb változatot az egyszerű műtrágyák alkalmazása jelenti, a legkedvezőbb 

megoldást az összetett műtrágyák adják. Az eltérő műtrágyatömeget eredményező hatóanyag 

koncentráció mellett jelentős differenciáló tényező a műtrágyák halmazállapota és a kiszerelés 

formája  

53. táblázat: A műtrágya költségének alakulása 

 

Megnevezés 
Műtrágya költsége 

Összesen (ezer Ft) Ft/ha Ft/kg NPK 

Egyszerű műtrágyák 12514 125140 312,85 

Összetett műtrágyák 11045 110450 276,12 

Folyékony műtrágyák 11509 115090 287,72 
Forrás: a szerző saját munkája 

 

Mivel a zsákos kiszerelésű műtrágyák gépesítése nem tekinthető megoldottnak, ezért 

jelentős élőmunka igényük van. A gépesíthetőség szempontjából kedvezőbb változat az 

ömlesztett kiszerelési mód és a folyékony halmazállapot. A folyékony műtrágyák alkalmazása 

esetén nem elhanyagolható az a nagyságrend sem, amely a folyékony műtrágyák önálló és 

kapcsolt, illetve együttes kijuttatása esetén számszerűsíthető. Könnyen belátható, hogy 

például a Nikrol oldat műtrágya együttes kijuttatása herbiciddel, egyértelműen 

költségcsökkenést eredményez, mivel a műtrágya tölti be a víz szerepét, ezért a műtrágya 
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önálló kijuttatásának költsége nem jelentkezik. Ennek azonban fontos alapfeltétele az 

agrotechnikai határidők egybeesése, illetve egyidejűsége.  

 

A műtrágyázási technológia munkafolyamatai az alábbiakban foglalhatók össze: 

 A műtrágya szállítása a műtrágya beszerzési helytől való távolságtól függően lehet 

közúton és vasúton. A beszerzés történhet a gyártól, forgalmazó vállalattól, 

agrokémiai teleptől (tárház, keverőüzem). Ebben a munkafázisban nagyon jelentős 

tétel a vagonkirakás munkaóra-szükséglete. Gazdasági tényadatok alapján a zsákos 

kiszerelésű műtrágya esetében a teljesítmény 2,4 tonna/munkaóra. Az ömlesztett 

műtrágyák kézi erővel történő kirakásának teljesítménye 1,3 tonna/munkaórát tett ki. 

A teljesítmény alakulását döntően befolyásolja a műtrágya minősége. Gyakran 

előfordul, hogy az ömlesztett műtrágya a vagonban összetapad, a szilárd kéreg törése 

csak jelentős többletmunkával lehetséges. Ömlesztett műtrágyák esetében a 

munkafolyamat gépesíthető, ezáltal az élőmunka igény is csökken. 

 A szakszerű műtrágyatárolás feltételei – az agrokémiai telepeket kivéve – a 

forgalmazó-, de a felhasználó vállalatoknál sem adottak. A műtrágyák tárolása – jó 

esetben – szabadtéren, prizmába összerakva, fóliával letakarva történik. A tárolásnál 

felmerülő, jelentősebb költségtételek lehetnek: gépi összerakás költsége, fólia 

költsége, munkabér és közterhe. Az említett tárolási feltételek mellett a műtrágyák a 

tárolás alatt összetapadnak, kiszórásra alkalmatlanok, ezért azokat elő kell készíteni, 

törni, illetve őrölni szükséges. E munkafázisban jelentős feladatot jelent a zsákos 

kiszerelésű műtrágyák esetében a zsák bontása, amely csak kézi erővel végezhető. A 

műtrágya őrlésére a szükséges gép rendelkezésre áll. A felmerülő költségek: 

munkagép költsége, munkabér és közterhe. 

 A műtrágya szórógépbe rakása gépesített. Fejtrágyázásánál – a merev szárnyú légi 

gépek alkalmazása esetén – a gyors kiszolgálás érdekében konténerek alkalmazására 

is sor kerül(het). A munkafolyamatok kapcsolódó költsége: munkabér és közterhe, 

munkagép költsége, konténer költsége. 

 A szilárd műtrágyák kiszórása általában vontatott vagy tehergépkocsira szerelt repítő 

tárcsás adapterekkel történik. A szuszpenziós műtrágyák kijuttatására speciális 

munkagépek állnak rendelkezésre, illetve a növényvédelem gépei – a szükséges 

műszaki átalakítás után – is alkalmazhatók. Együttes kijuttatás esetén (elsősorban az 

oldatműtrágyák esetében – légi gépeket is alkalmaznak. A felmerülő költségek 

elszámolása normálhektár (nha), műszakóra alapján, vagy idegen szolgáltatás címén 

terhelődik az ágazatra, ágazati közvetlen költségként nyer elszámolást. 

 A műtrágya-manipulálás szintén jelentős kézi és gépi munka igénnyel jelentkezik. 

Költségei közvetlen költségként nyernek elszámolást.  

 

A technológiák eszközszükséglete, a beruházási költségek tervezése a gazdálkodás 

jelenlegi feltételrendszere mellett az alkalmazni kívánt technológiára vonatkozó gazdálkodói 

döntések egyik legfontosabb tényezője. E tételek reális számszerűsítése nem történhet 

technológiai szinten, ugyanis a kapott eredmények téves következtetések levonásához 

vezetnek. A megalapozott döntés érdekében az eszközszükséglet alakulását az erő-, 

munkagépek és a speciális eszközök vonatkozásában, a gazdálkodási egység szintjén, külön-

külön kell megtervezni. Ezen erőforrások tervezése az alábbi összefüggés alapján történhet: 

 

Erőforrás szükséglet =
kapacitásFajlagos

kapacitásSzükséges
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A beruházási költségek alakulását az alkalmazni kívánt műtrágyázási technológia 

döntő mértékben befolyásolja. A precíziós műtrágyázási technológiák elterjedésének 

legfontosabb gátló tényezőjeként a magas beruházási költség említhető. A környezetkímélő, a 

tábla szintjén differenciált hatóanyag-mennyiség kijuttatására alkalmas technológia a jövő 

megoldása kellene, hogy legyen.  

 

A szervestrágyázás szervezése, ökonómiája 

A talajok termékenységének megóvása és növelése céljából nélkülözhetetlen a 

szervesanyag-gazdálkodás megszervezése is. Fontos vállalati érdek, hogy a menedzsment - ai 

adottságokat mérlegelve – olyan tápanyag-gazdálkodási rendszert dolgozzon ki saját 

viszonyaira, amelynek elengedhetetlen része a szervesanyag-gazdálkodás. A szervesanyag-

gazdálkodás rendszerének a szervestrágyázás csak egyik elemét képezi, mivel a talaj szerves 

anyagának pótlására több forrás is szolgál; a növénytermesztés termékei, illetve 

melléktermékei (gyökér- és tarlómaradványok, melléktermékek, zöldtrágya), település- és 

ipari hulladékok (tőzeges fekál, komposzt), szennyvíziszap (ha önmagában történik a 

kijuttatás), és az állattenyésztés mellékterméke (almos trágya, hígtrágya). 

A szerves trágya szerepe, felhasználásának volumene, a kapcsolódó környezetvédelmi 

problémák stb. az elmúlt évtizedekben jelentős változáson ment keresztül, többször – 

szükségszerűen – átértékelődött. A gyors ütemű mezőgazdasági fejlődés, a nagyüzemi 

állattartás szükségszerűen idézték elő annak a klasszikus kapcsolatrendszernek a megbomlását 

a növény- és állattenyésztés között, amely az alom felhasználás – trágyakezelés – trágyázás  

komplexitásában mutatkozott meg. Kiemelten kell megemlíteni a nagyüzemi állattartó 

telepeken a vízöblítéses trágyakezelés technológiájának térhódítását, azaz a hígtrágya 

megjelenését minden problémájával – hangsúlyozottan említve a környezetvédelmi 

problémákat – együtt. Új helyzet kialakulása vette kezdetét a kilencvenes évek végétől, 

amikor – az ismert okok miatt – az állatállomány létszáma jelentős mértékben visszaesett, 

föld nélküli állattenyésztő telepek üzemelnek, stb. A megváltozott helyzet az pl az EU egyes 

tagországaiban oda vezetett, hogy a szerves trágya hasznosítására önálló vállalatok jöttek 

létre.  

A szerves trágya hozamának tervezése többféleképpen történhet. A tervezés 

pontossága különösen a hígtrágyák vonatkozásában bír jelentőséggel, annak érdekében, hogy 

a trágya kezelése, kijuttatása, elhelyezése problémamentesen megoldható legyen. A 

trágyahozam tervezésének módszerei az alábbiak: 

Tapasztalati számok alapján 

Almos trágya esetében 

 

   Megnevezés   tonna/számosállat/év 

   _________________________________________ 

   Szarvasmarha    10-12 

   Sertés     4-6 

   Juh     6-8 

 

Hígtrágya esetében 

A hígtrágya hozama több tényezőtől függ. Ez a technológia a sertés- és szarvasmarhatartást 

jellemzi. A hígtrágya – szárazanyag-tartalmától függően lehet 
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- kövér hígtrágya (10-12 m% szárazanyag-tartalom) 

- higított hígtrágya (1 m% szárazanyag-tartalom) 

 

A keletkezett hígtrágya mennyiségét befolyásoló tényezők: 

- az állatállomány faja, a korcsoportok aránya, 

- a takarmányozási és tartástechnológia, 

- az öblítéshez, a tisztántartáshoz felhasznált víz mennyisége stb. 

 

Egy tehén hígtrágya hozama pl. 1:1 ürülék és víz arány mellett 82 l/nap, ami 29,6 m3/évnek 

felel meg. 1:3 arány esetén a napi hozam már 165 l , ami éves szintre számolva 60,2 m3-t tesz 

ki. 

 

Különböző képletek segítségével 

Wolf-képlet alapján 

 Trágyahozam  = [(alom szárazanyag + takarmány szárazanyag/2 ) x 3 - 4] – 25-30 % 

Az összefüggés alapján a trágyahozam függ: a felhasznált takarmány, alom mennyiségétől, az 

erjedési veszteség nagyságától. 

 

Módosított Wolf-képlet alapján 

 Trágyahozam = [(alom mennyisége + tak.szárazanyag x 4) x 3 – 4] – 30 % 

 

Zutavern-féle módszer alapján 

 Trágyahozam =  [(számosállat x 14,6 ) + (alom mennyisége x 0,6 ) ] x 4 

 

A képlet egy számosállat ürülékének (4 kg x 365), valamint a felhasznált alomszalma 

mennyiségének az erjedés után maradt tömegével számol. 

 

A szerves trágya kezelését és felhasználásának szervezését a trágya jellege (almos-, vagy 

hígtrágya) mennyisége, a vállalat vetésszerkezete, erőforrás-ellátottsága stb. alapvetően 

meghatározza. Az almos trágya elhelyezése történhet állandó kiépítésű trágyatelepen, ahova a 

trágyát folyamatosan szállítják, és kazalba rakják. A kazal magassága 3 m, szélessége 6 m. A 

trágyalevet gyűjtőaknába gyűjtik. Egy másik megoldás lehet a trágya mezei kazalba (szarvas) 

való elhelyezése. A szarvas mérete szintén 3 x 6 m. A trágyalé elfolyásának megakadályozása 

céljából a szarvas alapját 30 cm vastagságban szalmával fedik. 

 

A szerves trágya kijuttatása lehet egyfázisú, amikor a szállítás és szórás egy menetben 

történik. Kétfázisú kijuttatásról akkor beszélünk, amikor a trágyát billenőplatós 

szállítójárművel a trágyázandó területre szállítják. A területen a szórógépbe rakás rakodóval, a 

szórás vontatott szervestrágya-szóróval valósul meg. Az előzőekben ismertetett és jellemzően 

előforduló technológiai változatokon kívül, többféle helyi megoldás is lehetséges. Volt 

időszak, amikor pl. robbantásos szervestrágya-terítést is alkalmaztak a gyakorlatban. A 
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kapcsolódó munkafolyamatok szervezésénél fontos azon szempontokra figyelni, amelyek a 

trágya minőségét meghatározzák.  

A jelentős mértékű hatóanyag-veszteség elkerülése céljából törekedni kell arra, hogy a kiszórt 

szerves trágya beforgatása a talajba minél rövidebb időn belül megtörténjen.  

A hígtrágya kezelése és kijuttatása – a környezetvédelmi szempontok miatt is – nagyobb 

feladat elé állítja a gazdálkodót. A hígtrágya kezelése a következő technológiákkal valósítható 

meg: 

 homogenizáló, 

 szalmaszűrős 

 szűrőbetétes, 

 ülepítő medencés, 

 hidrociklonos, 

 szippantó kocsis. 

 

A trágya elhelyezése, illetve kijuttatásának technológiai változatai 

A/ Szántóföldi kiöntözés 

- felszínre 

- barázdákba, ebben az esetben a kijuttatást vakond-drénezés előzi meg. A 

táblán belüli „szállítást” a barázdák, az „eloszlást” a drénezés biztosítja. 

A technológia esetében a horizontális vízvezető képesség javítása céljából altalajlazításra van 

szükség. 

B/ Biztonsági (puffer) területre (nyárfás, füzes) történő kijuttatás. 

 

C/ Rét-, legelőterületre és ültetvényekre történő kijuttatás. 

 

A szervestrágyázás költségeit és elszámolásuk rendszerét a számviteli törvény és a vállalat 

számviteli politikájában rögzített elvek, előírások határozzák meg. A szervestrágyázás 

költségtételei az alábbiak: 

 Anyagköltség (a szerves trágya elszámoló áron 800 Ft/t számított értéke). 

 Trágyakezelés költsége (munkabér és közterhe, segédüzemi szolgáltatások költsége). 

 Kijuttatás költsége (segédüzemi szolgáltatások költsége).  

A szervestrágyázás költségeinek elszámolása a talajtípustól függően időarányosan történik, 

40-30-20-10, vagy 60-30-10 % megosztásban. Az el nem számolt költséghányad a 

befejezetlen termelésben van nyilvántartva. A szervestrágyázás időarányosan elszámolt 

költsége tehát csak azt a növényt terheli, amelyik a szerves trágyázott területre kerül. A 

szervestrágyázás időarányos része ágazati közvetlen költségként kerül elszámolásra. 

A szerves trágya új hasznosítási alternatíváját jelenti a biogáz előállításának technológiai 

rendszere. A jövőt illetően ez a megoldása reális alternatívának tekinthető.  
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5.2.9.2. A növényvédelem ökonómiai és szervezési kérdései 

 

A növényvédelem – napjainkban is - a termesztéstechnológiák nélkülözhetetlen eleme, 

és több biológiai tényező által is meghatározott, ezért a védekezés módja, eszközrendszere 

attól elválaszthatatlan. Hangsúlyozottan kell megemlíteni azt is, hogy a helyi adottságok – 

éghajlati, és talajviszonyok, szakember- és eszközellátottság, stb. egyértelműen 

meghatározzák az alkalmazható növényvédelmi módszereket, eljárásokat. Ebből eredően a 

növényvédelem színvonala, környezetre gyakorolt hatása is rendkívül differenciált.  

A növényvédelem alapvető célja, a hozamot veszélyeztető tényezők – kártevők, 

kórokokozók, gyomok – kiiktatása, vagy kártételük minimális szintre való szorítása. A 

növényvédelem tehát elsősorban a hozambiztosítás szerepét tölti be, de egyéb kedvező hatásai 

– a minőségre, a munkatermelékenységre gyakorolt hatása – miatt, a jövedelem fokozásának 

is meghatározó tényezője. A hozamra gyakorolt hatását nem lehet úgy értelmezni, ahogy ezt a 

műtrágyázás esetében tesszük. Ha ugyanis olyan, a növényvédelem szempontjából ideális 

feltételek lennének, hogy növényvédelmi beavatkozásra nem lenne szükség, semmi okunk 

nem lenne arra, hogy a tervezettnél kevesebb hozammal számoljunk.  

A növényvédelem technológiák színvonala - mind világ-, mint hazai viszonylatban - 

rendkívül dinamikus mértékben fejlődött. Ez a dinamikus fejlődés azonban a kémiai 

növényvédelemre volt jellemző, ami a kémiai szerek használatát jelenti. Ennek kedvező 

hatása nem vitatható, de nem lehet figyelmen kívül hagyni az emberre és a környezetre 

gyakorolt rendkívül kedvezőtlen hatásait sem – gondoljunk pl. a DDT alkalmazására, majd a 

forgalomból való kivonására rákkeltő hatása miatt. A dinamikus fejlődés, mind a növényvédő 

szerek hatásmechanizmusában, a kijuttatás eszközrendszerében, a kijuttatási technológiákban, 

az egyes védekezési módszerek vonatkozásában, stb. megnyilvánul/t.   

 

A növényvédelem gazdasági szerepe, üzemgazdasági sajátosságai 

 

A növényvédelem üzemgazdasági megítélésénél kiemelten kell megemlíteni azokat a 

sajátosságokat, amelyeknek figyelmen kívül hagyása téves vagy kellően nem megalapozott 

gazdasági döntéseket eredményezhetnek. A kapcsolódó fontosabb sajátosságok az 

alábbiakban foglalhatók össze: 

 Az alkalmazható növényvédelmi beavatkozást, annak eszközrendszerét az adott 

növény és annak károsítói határozzák meg. Ebből következik, hogy a beavatkozás a 

károsítóra és nem a növényre irányul. 

 Fokozottan szem előtt kell tartani a lehetséges járványveszély bekövetkezését.  

 A növényvédelmi munkák elvégzésének időpontját a növény fejlődési stádiuma, a 

károsító biológiája egyértelműen meghatározza, a munka elvégzésének időpontja tehát 

kötött. 

 Mivel a károsítók megjelenése erősen időjárásfüggő is, előfordulhat a terven felüli 

beavatkozás szükségessége. Ehhez kapcsolódóan kell megemlíteni a növényvédelmi 

előrejelzések állandó figyelését (tájegységenkénti, vállalaton belüli előrejelzések, 

károsítókra vonatkozó felmérések eredményei). A növényvédelmi tervben a 

növényvédelmi minimumot tervezzük meg. A növényvédelmi minimum a nagy 

valószínűséggel bekövetkező növényvédelmi munkákat tartalmazza (pl. az elvégzendő 

gyomirtási munkák – a felvételezés eredményei alapján – jól tervezhetők, bizonyos 

kártevők, kórokozók megjelenése viszont csak valószínűsíthető.) Ennek megtervezése 

tehát speciális szakmai ismereteket igényel, a kellően felkészült szakember nem 

nélkülözhető.  



 168 

 A hatékony védekezés magas színvonalú szakmai irányítást, munkaszervezést, és 

technikai eszközellátottságot feltételez. A technikai feltételek között az általánosan 

használt befektetett tárgyi eszközök (pl. erőgépek) mellett speciális eszközöket is 

biztosítani kell. A speciális eszközök kultúránként – pl. szántóföldi kultúrák és 

ültetvények speciális eszközigénye – és a növényvédelmi munka jellegétől függően – 

pl. gyomirtás, permetezés, porozás eszközigénye – is eltérnek egymástól. 

 Mivel a növényvédelem gépesítése magas színvonalon megoldott, munkaerő-

szükséglete szerény. A kvalifikált szakember biztosítása azonban nem nélkülözhető. 

 Adott feltételek mellett előfordulhat, hogy a növényvédelmi beavatkozást nem a 

tárgyév, hanem a következő év termésbiztonsága érdekében kell elvégezni (pl. elemi 

kár , jégverés) utáni szükséges a növényvédelmi beavatkozás. 

 A növényvédelmi terv a vállalat éves termelési tervének a legmobilabb része kell, 

hogy legyen. 

 Előfordulhat, hogy elsődleges szempontként kell kezelni a termés minőségének 

megóvását (pl. export esetén karantén kártevő nem lehet jelen a szállítmányban). 

 Figyelembe kell venni a növényvédelem közvetett hatásait is, amelyek a betakarított 

termék vállalaton belüli további munkafolyamatainál jelentkeznek (pl. a termény 

tisztítása, szárítása, tárolása) 

 Az alkalmazott növényvédő szerek kémiai tulajdonságai, lebomlásuk mechanizmusa, 

hatással van, illetve lehet a növényi sorrendre is (pl. kukorica gyomirtásánál használt 

triazin hatóanyag-tartalmú szer esetén a kukoricát csak kukorica követheti a táblán); 

 

A fentiekből következik, hogy a növényvédelem – annak ellenére, hogy a 

termesztéstechnológiák szerves része – önálló területként is kezelendő, az eszközök, a munka 

végzése, szervezése és irányítása szempontjából egyaránt. Önálló tervként, mint 

növényvédelmi terv is elkészítendő. A növényvédelmi munkák irányítását csak a vonatkozó 

rendeletek által előírt követelményeknek megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember 

végezheti. Tehát, a növényvédelem vállalaton belüli irányítása – egy mezőgazdasági 

nagyvállalatnál – a funkcionális vezetésszervezeti elveken alapul.  

 

A védekezési módszerek és azok megválasztása 

 

A gazdálkodás feltételrendszerének változása szükségszerűen hozta magával a 

növényvédelem területén is a különböző - biológiai, technológiai, ökonómiai – szempontok 

érvényesítésének szükségességét. E szempontok érvényesítése a növényvédelemben egy új 

szemlélet érvényesítését jelenti. A növényvédelemben alkalmazható különböző védekezési 

módszerek a gyakorlatban nem különülnek el egymástól, egymást kiegészítve, egymás hatását 

erősítve érvényesülnek. A növényvédelemben használható védekezési eljárások az alábbiak 

lehetnek: 

Az agrotechnikai védekezés eszköztára több tényező által meghatározott. Ezen 

lehetőségek kihasználása a gazdálkodó számára mondhatni „ingyen” van. A célszerűen 

megválasztott növényi sorrend az elővetemény kedvező hatásán túlmenően lehetővé teszi a 

térbeni és időbeni izoláció lehetőségét, ami a károsítók felszaporodásának megakadályozása 

szempontjából fontos. Ismert, hogy bizonyos kultúrák esetében  nem nélkülözhető ennek 

biztosítása – pl. napraforgó, cukorrépa stb. A vetés idejének optimális megválasztása is fontos 

lehet a kártétel mérséklése, vagy akár teljes kiküszöbölése szempontjából, pl. „kinő a répa a 

bolha foga alól”, pillangósok – pl. lucerna esetében – az I. kaszálás időpontjának előbbre 

hozása kedvezőtlenül hat a rágó kártevők lárváira a mikroklíma megváltozása miatt. A 

rezisztencia fontos nemesítési szempont, és számos növényfajta esetében sikeres. A GMO 
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növények esetében fontos szempont bizonyos korokozók, kártevők elleni rezisztencia. A 

helyes, okszerű agrotechnika szerepe tehát fontos, nem vitaható.  

A mechanikai védekezés a kémiai növényvédelem térhódítása előtt szinte az egyedüli 

védekezési mód volt. Jelentős élőmunkaerő-igénye, az intenzív termelés – pl. a magas tőszám, 

a kémiai növényvédelem kedvezőbb hatékonysága stb. – miatt egyre inkább háttérbe szorult.  

A biológiai védekezés – a környezetvédelmi szempontok miatt is – a jövőt illetően 

helyet kell, hogy kapjon a védekezési módserek között. Az inszekticidek (rövaroló szerek), az 

akaricidek (atkaölő szerek) nagyarányú használata hatásosnak bizonyult, de az 

agrobiotópokban olyan kártevők szaporodását segítette elő, amelyek korábban csak kis 

egyedszámban fordultak elő, másrészt károsan hatottak azon ragadozók és parazitoidok 

egyedszámára, amelyek bizonyos kártevők felszaporodását – mint természetes ellenségek – 

megakadályozhatják. A módszer alkalmazásának kísérleti eredményei biztatóak, 

alkalmazásuk nagyobb arányú elterjedésére a jövőt illetően lehet számítani. 

A kémiai védekezés a növényvédőszerek alkalmazására épül. Bizonyos szempontból 

szükségszerű volt dinamikus növekedése például; munkatermelékenység növekedése, 

specializáció, intenzív mezőgazdasági termelés térhódítása, stb.   

Az integrált növényvédelem végső soron valamennyi védekezési módszer együttes 

alkalmazását jelenti. Egy sokoldalú komplikált részrendszer, amely a növénytermesztés többi 

részrendszerével szoros kölcsönhatásban van. Az integrált növényvédelem a biológiai, 

technológiai és ökonómiai tényezők interakciójának eredője. Ezen védekezési módszer 

kidolgozása nem tekinthető napjainkban még megoldottnak, noha okszerű alkalmazásának 

több feltétele adott. 

A precíziós növényvédelem gyakorlati alkalmazása jelentheti a jövő növényvédelmét. 

Alkalmazásával jelentős mértékben csökkenthetők a ráfordítások - pl. növényvédőszer 

mennyisége, kijuttatandó dózis, (a víz, mint vivőanyag), nagy területteljesítmény, stb. Ami 

hátrányaként említhető, hogy magas a tőkeigénye.  

 

A növényvédelem ráfordításai, költségei és erőforrásigénye 

 

Fontos szempontként kezelendő, hogy a növényvédelem költsége jelentős 

nagyságrendet jelent. A költségek alakulását több tényező befolyásolja, de meghatározó az 

adott kultúra. Az egyes ágazatok növényvédőszer-költségének alakulásáról – gazdasági 

tényadatok alapján az 54. táblázat adatai tájékoztatnak. A táblázat adatai jól reprezentálják az 

egyes kultúrák sajátosságait növényvédelmi szempontból. Szembetűnő az anyagköltségen 

belüli magas százalékos részarány. Az értékelésnél nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a 

műtrágya költsége – az anyagköltségen belül a korábbi évek súlyához viszonyítva kisebb. 

A termőültetvények esetében – melyet a táblázatban az alma és borszőlő reprezentál – a 90 %-

ot meghaladó arány nem tekinthető véletlennek. Azt azonban meg kell említeni, hogy a 

növényvédő szerek esetében évről évre jelentős áremelkedések következtek be. A 

növényvédelem előzőekben vázolt sajátosságaiból eredően a növényvédelmet erőteljes 

idényszerűség jellemzi. Az anyagköltség nagysága arra hívja fel a figyelmet, hogy a kémia 

növényvédelem költségének alakulását alapvetően a növényvédő szer költsége befolyásolja. 

A védekezés költségcsökkentésének lehetőségét tehát elsősorban e területen kell, illetve lehet 

keresni. Azt is figyelembe kell venni, hogy a védekezéshez alkalmazott szert a szakember 

szubjektív ítélete is befolyásolja. A különféle növényvédelmi eljárásokhoz a szakember több 

száz féle szer közül választhat. Egy adott növényvédelmi beavatkozáshoz is többféle szer áll 

rendelkezésre, eltérő árszínvonalon. A költségcsökkentés lehetőségét hordozza megában az 

alkalmazni kívánt dózis helyes megválasztása, a kijuttatási technológia. A kapcsolódó 

vizsgálati eredmények alapján a szerköltségben 10-30 %-os különbség is kimutatható. Az 

anyagköltség nagyságát a munka jellege is döntően befolyásolja, pl. a csávázás anyagköltsége 
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a csávázás összes költségén belül nagyon szerénynek mondható, míg egy gyomirtás esetében 

értékét tekintve a legnagyobb. 

 

54. táblázat. Az egyes kultúrák növényvédő szer költségének alakulása 

Megnevezés 

2000 2010 

Növ.szerköltség az 

anyag költség %-

ában (%) 

Költségek változása 
% 2000=100 

Anyag-

költség 

Növ.sz

er 

költség 

Anyag-

költség 

Növ.szer 

költség 2000 2010 
Anyag-

költség 

Növ.szer 

költség 

Ft/ha     
Búza 30711 8895 54373 10914 29,0 20,0 177,0 122,7 

Kukorica 36906 11521 71673 19373 31,2 27,0 194,2 168,2 

Napraforgó 32475 17938 59122 21832 55,2 36,9 182,1 121,7 

Repce 32201 12973 74892 26623 40,3 35,5 232,6 205,2 

Borsó 52857 17297 79854 24507 32,7 30,7 151,1 141,7 

Cukorrépa 93860 49758 179505 86498 53,0 48,2 191,2 173,8 

Alma 140794 133082 313292 281864 94,6 90,0 222,5 211,8 

Szőlő 56438 54681 121511 112097 96,9 92,3 215,3 205,0 

   Forrás: AKI adatai alapján a szerző saját munkája 

 

A növényvédelem költségének fontos tétele – az anyagköltség mellett - a kijuttatás 

költsége, azaz a segédüzemi költség és személyi jellegű ráfordítások. A gépi eszközök 

költségének alakulását az alkalmazott növényvédelmi eljárás jellege, az alkalmazott erő- és 

munkagép típusa, a munkaszervezés alapvetően meghatározza. A költségek alakulása attól is 

függ, hogy a munkák elvégzése saját géppel, vagy külső szolgáltatás igénybevételével 

történik. E vonatkozásban célszerű - a helyi adottságokat figyelembevétele mellett - 

költségkalkulációt végezni. A növényvédelem költségét elemezhetjük munkaműveletenként, 

amikor a technológiai változatokat hasonlítjuk össze (pl. új technológiai eljárás bevezetését 

tervezzük, ennek megalapozására előkalkulációt készítünk), vagy utókalkulációt készítünk, 

amikor a tényadatok alapján az alkalmazott növényvédelmi technológiákat kívánjuk 

összehasonlítani. A költség-nemenkénti vizsgálat – összhangban a számviteli rendszerrel - a 

költségviselők (ágazatok), vagy a vállalkozás egészére vonatkozóan mutatja ki a 

növényvédelem összes költségét. Ez a vizsgálat arra ad választ, hogy az összes költségen 

belül melyek azok a költségek, amelyek alapvetően meghatározzák az összes költség 

alakulását, tehát az eredményes költségcsökkentés lehetőségeire irányítják a figyelmet.  

A költségek csökkentésében fontos szerepet kap a célszerűen megállapított 

vízmennyiség is. Ismert, hogy a víz a „vivőanyag” szerepét tölti be, de mennyisége a 

munkavégzés minőségét, végső soron a védekezés hatékonyságát – a fedettség, az előírt 

koncentráció biztosítása szempontjából fontos – is befolyásolja. Annak függvényében, hogy a 

kijuttatás milyen eszközzel történik, milyen beavatkozásról – pl. gyomirtás, permetezés, 

desszikálás – és milyen kultúra védelméről – pl. szántóföldi kultúra, ültetvény - van szó, az 

alábbi értékekkel lehet számolni: 

 Légi gépek alkalmazása esetén:   57-100 l/ha, 

        1-5 l/ha (ULV), 

 Földi gépek alkalmazása esetén:   350-1200 l/ha. 

 

A legnagyobb a vízszükséglete az ültetvényeknél szükséges lemosó permetezéseknek. 

Ebben az esetben a költségcsökkentés lehetőségét az adott évben úgy lehet elérni, hogy a 

területet szakaszoljuk, ha ezt a fertőzés szintje lehetővé teszi. 
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Gazdasági tényadatok alapján a növényvédelem összes költségének alakulásáról a 4. 

táblázat adatai tájékoztatnak. Az adatok 3 050 ha halmozott terület (kezelések száma*ha) éves 

összes költsége alapján kerültek számszerűsítésre. Kiemelendő, hogy az összes költségnek 

közel 90%-át teszi ki a növényvédőszer költsége.  

A növényvédelem erőforrásigénye differenciált. Az összes eszközlekötés 80-85 %-át a 

gépek és gépi berendezések teszik ki. A fennmaradó 5-15 % a járulékos eszközök 

(vegyszerraktár, gépszín) adják. A raktározásra vonatkozó szigorú előírások - adott esetben - 

ennél nagyobb eszközigényt is támaszthatnak. Hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy a 

növényvédő szerek tárolására a szükségraktárak létesítése nem járható út. Az 

eszközszükségletet a vetésszerkezet, a művelési ágak összetétele jelentős mértékben 

differenciálja. A szőlő- és gyümölcskultúrák növényvédelmi gépeinek tőkeszükséglete a 

szántóföldi növénytermesztésének többszöröse is lehet. A gépi erőforrásigény 

számszerűsítése a már ismert összefüggés alapján történhet, de azt hangsúlyozni kell, hogy a 

gép darabszámok tervezésénél a permetezési forduló kapacitásával kell osztani. A permetezési 

forduló a terület egyszeri lekezelésének időszükségletét jelenti. 

 

55. táblázat. A növényvédelem fajlagos átlagköltségének alakulása 

 

Megnevezés 
Összesen 

ezer Ft Ft/ha % 

Növényvédőszer 33120 10859,0 87,8 

Anyagköltség összesen 33120 10859,0 87,8 

Erőgépek költsége 3530 1157,32 9,4 

Munkagépek költsége 352 115,41 0,9 

Munkabér 585 191,90 1,6 

Közteher 158 51,9 0,4 

Kijuttatás összes költsége 4205 1516,53 12,3 

MINDÖSSZESEN 37325 12375,53 100,0 
                         Forrás: a szerző saját munkája 

 

Erőforrás szükséglet =
kapacitása forduló iPermetezés

kapacitásSzükséges
 

 

Az erőforrásigényt mindig csúcsidőszakra tervezzük. A szükséges kapacitásnál a 

halmozott területet vesszük figyelembe. A szerszükségletet kultúránként és szerféleségenként 

és havonkénti  bontásban tervezzük meg.  (56. táblázat).  

 

56. táblázat. A 33 ha repce növényvédőszer szükségletének és  költségének tervezése 

 

Növény 
Növényvédőszer III. V. VI. Összesen 

Megnevezés Dózis  Összesen ezer Ft 

Repce 

Select Super 0,8 l/ha  26,4 l 318   318 

Polybor 2 l/ha 66 l 550   550 

Karate Zeon  0,2 l/ha 6,6 l 79   79 

Karate Zeon 
* 

0,2  l/ha 6,6 l  79  79 

Leader BMO
*
  1 l/ha 33 l  116  116 

 Bromotril 40 EC
** 1,5 l/ha 49,5 l   52 52 

Összesen 947 195 52 1194 
 Légi gépes kijuttatás (3800 Ft/ha)

 

        
**    

Légi gépes kijuttatás (Desszikálás) 
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A szerszükségletet féleségenkénti bontásban összesítjük. Ez képezi alapját a beszerzés 

ütemezésének. A költséget megkapjuk, ha a mennyiséget szorozzuk az egységárral.  

A növényvédelemben speciális technológiai megoldásként értékelhető a kijuttatásban 

a légi gépek alkalmazása. Alkalmazásuk több előnnyel jár(hat) együtt: 

 a védekezés függetleníthető a talajállapottól, 

 adott kultúrák esetében – pl. erdő, napraforgó desszikálása stb. – 

 csak légi gépekkel oldható meg, 

 a védekezés optimális időben végezhető el, 

 elmarad a taposási kár, 

 nagy a területteljesítményük, ezáltal lehetővé válik a védekezés optimális időben való 

elvégzése (egy légórára jutó területteljesítmény a munka típusától (műtrágyaszórás, 

porozás, permetezés stb.) függően 100-130 ha), 

A helikopterek esetében további előnyként említhető meg: 

 a sebesség szabadabb megválasztásának lehetőségének eredményeként jobb 

manőverezési lehetőség, jobban tud alkalmazkodni a terepviszonyokhoz, 

 a leszállóhelyekkel szemben támasztott követelmény mérsékeltebb, 10x10 m le- és 

felszállópálya biztosítását igényli, nincs szükség kifutópályára, 

 kisebb a le- és felszállóhely igénye, 

 hegyvidéki területeken szőlő- és gyümölcskultúrákban – a koncentráltabb dózisok 

alkalmazása miatta – jelentősen mérsékelhető a vízszállítás költsége. 

A légi gépek alkalmazásának hátrányaként említhető: 

 alkalmazásukra csak nagyméretű táblák esetében kerülhet sor, 

 biztosítani szükséges a le- és felszállóhelyeket, 

 alkalmazásuk fajlagos költsége általában meghaladja a földi gépekét, 

 földi kiszolgálásuk magas fokú munkaszervezést igényel. 

 

A költségek csökkentésében szerepe lehet a prognózison alapuló védekezésnek is. 

Nem minden kártevő, illetve korokozó esetében alkalmazható, magas színvonalú 

gépesítettséget feltételez, a munka elvégzésével késlekedni nem lehet, a permetezési forduló 

által igényelt kapacitást biztosítani szükséges.  

A növényvédelem sajátosságai miatt, sok vonatkozásban a tervezésben is 

jelentkeznek. Célszerű tehát lényegre törően összefoglalni a növényvédelem tervezését.   

 A növényvédelem az éves termelési tervnek az egyik legmobilabb része kell, hogy 

legyen.  

 A jelentkező feladatok a vállalati mérettől, a vetésszerkezettől, a termesztett 

növényfajok számától, az anyagi, technikai ellátottságától stb. nagymértékben 

változnak, ezért is célszerű az éves tervből elkülönítve – nagyvállalatok esetében - 

önálló növényvédelmi tervet elkészíteni.  

 Kisebb vállalkozásoknál csak a növények technológiai tervében szerepelnek az 

elvégzendő feladatok, amelyek gyakran a külső, növényvédelmi szolgáltatást végző 

vállalkozókkal kötendő szerződés alapjául szolgálnak.  

 A reális növényvédelmi terv elkészítése – a szükséges speciális ismeretek miatt – 

nem nélkülözheti a növényvédelmi szakképesítéssel rendelkező szakember 

munkáját.  

 Mivel a növényvédelem jelentős nagyságrendű erőforrásokat igényel, az éves 

növényvédelmi tervben az úgynevezett növényvédelmi minimumot feltétlenül meg 

kell tervezni. Ennek meghatározása azonban nem könnyű feladat, mivel a kártevők, 
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kórokozók, gyomok megjelenése, a várható fertőzés nagyságrendje, több esetben 

erősen időjárásfüggő is.  

 A tervezés során az éves növényvédelmi tervben az alábbi feladatokat kell elvégezni. 

 Az elvégzendő növényvédelmi feladatok volumenének meghatározása, azaz 

a növényvédelmi minimumot adó munkák megtervezése, kultúránként, és 

védekezés módonként (permetezés, gyomirtás, porozás). (Ezt a 

részletezettséget a kultúrák frenológiai stádiumához kötött beavatkozások, a 

permetezési forduló tartása stb. is szükségessé teszik.) A kultúránkénti 

védekezés tartalmazza: 

1. a védekezés módszerét, 

2. a kezelendő területet, 

3. a védekezések számát, 

4. a halmozott területet.  

A tervezésnél a részletezettségre ügyelni szükséges. Az elvégzendő feladatokat 

dekádonkénti bontásban kell megtervezni. 

 A dekádtervek összesítése a kultúránkénti technológiák alapján. Az 

összesítést az elvégzendő munkák időrendi sorrendiségének 

figyelembevételével végezzük. Könnyen belátható, hogy ez a terv adja az 

alapot az anyag- és gépszükséglet tervezéséhez, az anyagbeszerzés 

ütemezéséhez. Az elmondottak alapján a szükséges szer mennyiségét 

szerféleségenként az alábbi összefüggés adja: 

 

Szermennyiség = (védendő terület x dózis) x védekezések száma 

 

 Az erő és munkagépszükséglet számszerűsítése.(Lásd. erőforrás szükséglet 

számítása)  

 A munkaerő-szükséglet meghatározásánál gondolni kell arra, hogy a gépek 

kiszolgálásánál a permetlékeverés önálló munkaszervezeti egység 

létrehozását indokolja.  

 A költségek megtervezése az ismert összefüggések alapján történik. 

 Speciális feladatot jelent a munkagépek kiszolgálása. Fontos követelmény, 

hogy ez zavartalanul történjen. A kiszolgálás, töltés akkor tekinthető jól 

szervezettnek, ha 

 a kijuttató gép üres tartállyal a lehető legkevesebbet közlekedik, 

 a töltőhelyen nem kell várakoznia, 

 a töltési idő minél kisebb, 

 a vegyszer bekeverése (permetlékészítés) nem növeli a töltési időt 

 a légi gépek kiszolgálása csak a le- illetve felszállóhelyen lehetséges. 

 A földi gépek esetében kultúrától is függően a keverés, töltés 

történhet 

 egy helyen (központi helyen), 

 keverés központi helyen, permetlészállítás a munkagéphez, 

 vízszállítás, keverés, töltés a munkavégzés helyén (ezen 

megoldásnál a munkafolyamat valamennyi eleme gépesített). 
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A növényvédelem hatékonysága 

 

A növényvédelem gazdasági hatékonyságának vizsgálata bonyolult feladat. A 

hatékonyság értelmezését és vizsgálatát tovább bonyolítják, illetve nehezítik a 

növényvédelem sajátosságai is. A kártétel elhárítása adott esetben az összes hozam, vagy 

annak jelentős hányadának a megmentését szolgálja. Ebből eredően úgy tűnik, hogy ez a 

növényvédelem eredménye – amely bizonyos körülmények között igaz is lehet – ugyanakkor 

nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egy-egy termelési tevékenység eredménye több 

ráfordítási tényező együttes hatékonyságának, azaz kölcsönhatásának eredőjeként jelenik 

meg. 

A növényvédelem hatékonyságának megítélésénél az ökonómia gyakran csak a 

megmentett termék értékében és költségében gondolkodik, azonban ettől jóval többről van 

szó. A megmentett termék olyan terméstöbblet, illetve csökkenő termésingadozást 

eredményez, ami az alkalmazott speciális növényvédelmi eljárások, és az adott technológiai 

(termesztési) rendszer összes tényezőjének pl. növényvédelem és a tápanyagszint együttes 

hatásaként jelentkezik. Adott komplex technológiai eljáráshoz, az adott környezetet 

figyelembe vevő, megfelelő szintű növényvédelem kapcsolódik. Ettől való eltérés a 

növényvédelem hatékonyságának romlását jelenti, s így vagy a veszteség nő, vagy a költségek 

emelkednek indokolatlanul. Amennyiben a növényvédelmi ráfordítás minimumban van, az a 

többi ráfordítás hatékonyságát drasztikusan, nagymértékben csökkenti. 

A növényvédelem hatékonyságvizsgálatának kérdéseit elemezve nem szabad arról sem 

elfeledkezni, hogy a növényvédelem nem a táblán, határrészen kezdődik a konkrét védekezési 

eljárás vizsgálatakor, hanem a növényvédelem munkája már a növényfajták kiválasztásával 

(pl. rezisztencia szempontjából), illetve nemesítésével elkezdődik, majd a fajta fenntartásával 

folytatódik. A munka eredményét a gazda készen kapja, viszont nagy szerepe van abban, 

hogy ezeket az ismereteket (pl. a megfelelő vetőmag kiválasztásával) jól hasznosítsa. A 

sajátosságokból eredően a kártétel, illetve a nem megfelelően elvégzett növényvédelem káros 

hatásai kilépnek a vállalati keretekből, térben és időben egyaránt mozognak, illetve 

mozoghatnak. 

A hozamokra gyakorolt hatását vizsgálva a növényvédelemnek elsősorban a 

védekezés során megmentett termék, vagy többlethozam mennyiségét értékeljük. Ezeknek 

nagysága csak megfelelő kísérletek, hosszú idősoros megfigyelések alapján állapítható meg. 

A termelésben egyrészt természetszerű, hogy ilyen kísérleteket nem végeznek, másrészt, ha 

rendelkeznek is hosszú idősoros megfigyelésekkel, azok lokálisak, ezért prognózisokra nem 

használhatók. Ugyanakkor megállapítható, hogy országosan lefolytatott növényvédelmi 

kísérletek az egyes károsításokkal, vagy különböző növényvédő szerekkel összefüggésben 

bizonyos támaszul szolgálhatnak a hozamok változásának megítélése szempontjából a 

gyakorló gazdák számára.  

A növényvédelem költségeit a vállalkozás minden szintjén jól tudjuk mérni, ezek 

alapján megfelelő elemzéseket, értékeléseket tudunk végezni. A költségek vizsgálata során 

egyrészt elemezhetjük a növényvédelemre való berendezkedés költségét, másrészt a 

növényvédelem technológiai végrehajtásakor jelentkező termelési költségeket. 

A növényvédelemnek a jövedelemre gyakorolt hatását csak akkor tudjuk kimutatni, ha 

a hozamok és a költségek rendelkezésre állnak. Ekkor a beavatkozás, mint pótlólagos 

ráfordítás, hatékonyságát az alábbi egyszerű összefüggés alapján határozhatjuk meg: 
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J = (A-B) – (a+b) 

 

Ji= 

ba

B-A


 

 

ahol 

    

J: jövedelem, 

   Ji: jövedelemráta, 

   Á: védett terület hozama, termelési értéke 

   B: nem védett terület hozama, termelési értéke, 

   a: védekezés költsége, 

   b: többlethozam betakarítási költsége. 

 

Az összefüggés alapján, végső soron a védekezés eredményeként keletkező 

többlethozam, mint a megmentett termék értékét és az ennek érdekében fellépő költségek 

viszonyát, hatékonyságát értékeljük. Segítségével a növényvédelem technológiai 

változtatásának hatékonyságát is elemezhetjük, amikor például egy korábbi védekezési 

eljárást egy újabb eljárással hasonlítunk össze. Ismételten hangsúlyozni szükséges, hogy a 

kémiai növényvédelem hatékonyságának megítélése, számszerűsítése más szemléletet 

követel, mint pl. a műtrágyázásé. Ennek okai a növényvédelem sajátosságaiban keresendők. 

Mindezek azt eredményezik, hogy a gazdasági optimum meghatározása sokkal bonyolultabb 

nehezen megoldható feladatot jelent. 

 

 

5.2.9.3. A gépesítés ökonómiai és szervezési kérdései 

 

A mezőgazdasági gépesítés azon műszaki-gazdasági és menedzsment tevékenységek halmaza, 

melyek arra irányulnak, hogy a jelentkező munkafeladatokat az emberi és az igaerő (azaz: 

élőmunka) helyett egyre inkább a mechanikai energiára alapozott gépek, géprendszerek 

végezzék el. A gépesítés mára a korszerű, versenyképes mezőgazdasági termelés 

nélkülözhetetlen elemévé, a termelésfejlesztés feltételévé vagy éppen korlátozó tényezőjévé 

vált. A gépek alkalmazása vagy figyelmen kívül hagyása a gazdálkodás végső 

eredményességét számtalan ponton befolyásolja (Husti, 2007.). 

 

A mezőgazdasági gépesítés a XX. század közepétől vett látványos lendületet a világban, majd 

kevés „lemaradással” hazánkban is. A gépesítés legfőbb indítéka akkoriban abból fakadt, 

hogy az egyre növekvő népesség egyre növekvő igényeit, egyre kisebb földterületen és egyre 

csökkenő munkaerővel kell kielégíteni. Ebből a helyzetből a gépesítés térnyerése jelenthette a 

kivezető utat. A gépesítési fokozatai a következők (Husti, 2007.): 

 Egyedi gépesítés, melynek során csupán 1-1 kiemelkedő, kézi munkaerő-csúcsot 

előidéző műveletet gépesítenek. Az egyes mezőgazdasági ágazatokban (főként a 

növénytermesztésben) a gépi, a fogatos és a kézi munkavégzés csaknem 

műveletenként változik, s egy-egy bonyolultabb munkafolyamatban mindhárom 

elem megjelenik. Az egyedi gépesítés esetén csupán a legnehezebb munkákat 

végzik géppel, ebből fakad, hogy az egyedi gépesítés ökonómiai megítélésre 

egyértelműen kedvező. Összefügg ez azzal, hogy még egy kisteljesítményű traktor 

is legalább 4-5 lófogat kiváltását teszi lehetővé.  
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Magyarországon, az egyedi gépesítési törekvések hatására 1965/66-ra a legnehezebb 

talajművelési munkát, a szántást már teljes egészében géppel végezték a gazdaságok.  

 Ágazati gépesítés. Az ágazati gépesítés célja adott termelési technológia minden 

elemének géppel történő megvalósítása. Ebben a folyamatban hazánkban a 

kalászosokra irányult elsőként a figyelem, 1970-re kialakult a gabonatermesztés 

ágazati géprendszere. Ez a géprendszer a nyári munkacsúcsban jelentős 

mennyiségű fogat- és kézi munkaerőt tett feleslegessé (Husti, 2007.). 

 Az üzemi komplex gépesítés. Az üzemi szintű komplex gépesítés célja a 

hagyományos fogat- és gyalogmunka teljes kiiktatása mellett annak biztosítása, 

hogy a gazdaság valamennyi munkaműveletét az egymáshoz ok- és célszerűen 

kapcsolódó gépekkel végezzék el. Az erre irányuló törekvések két változata:  

- az ágazati gépesítés kapcsán már említett termelés-szerkezeti egyszerűsítések 

(szélső esetben a monokultúrás termelés fenntartása),  

- a nehezen gépesíthető ágazatok vetésterületének koncentrálása mellett a teljes 

gépesítés fokozatos megvalósítása. Hazánkban ez a folyamat az 1970-es 

évtizedben zajlott le, a gépberuházásra fordított jelentős összegek 

felhasználásával (Husti, 2007.). 

A folyamat eredményeként nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is túljutottunk a 

megelőző gépesítési fázisokon azzal, hogy gazdaságaink termelési profiljához komplexen 

igazodó ún. géprendszerek jöttek létre (Husti, 2007.).  

 

A mezőgazdasági termelés gépesítési törekvései között kiemelt szerepe volt, van és lesz a 

traktoroknak, mint mobil (és ritkábban stabil) erőforrásoknak. A traktorok fejlődésének 

következtében napjainkra korszerű kínálat áll a felhasználók rendelkezésére. A „korszerű”-

ség ebben az esetben sokféle tulajdonságot jelez. Ilyenek (Husti, 2007.): 

 A traktorok vonóereje igen tág határok között változik. A felhasználói igényeknek 

megfelelően a néhány kW (vagy: LE – lóerő) az alsó határ, míg a felső akár a 350 – 

400 kW-ot (500 LE) is elérheti.  

 A vezető komfortos és biztonságos elhelyezése igényesen kialakított 

vezetőfülkékben történik.  

 A legtöbb traktor korszerű diesel motorral van felszerelve, alkalmazva a 

motortechnikai fejlesztések legújabb eredményeit.  

 A járószerkezetek között domináns a gumikerekes megoldás, akár extra-méretű 

abroncsok alkalmazásával (csökkentve ezzel a fajlagos talajnyomást). A korábban 

alkalmazott „lánctalpas” konstrukciók mai formájukban gumihevederrel szerelve 

működnek.  

A traktorokhoz kapcsolódó munkagépek területén ugyancsak számottevő a fejlődés.  

 

A sokféle munkagép közötti eligazodást segítik az ún. funkcionális géprendszerek, amelyek 

egy adott funkció szerint kerülnek összeállításra. A legfontosabb funkcionális géprendszerek 

a következők (a – i): 

 

A mezőgazdasági gépesítés előnyei, hátrányai 

 

A mezőgazdasági gépesítés gazdasági hatásai sokrétűek, összetettek. Nyilvánvaló, hogy a 

gépesítésnek – a felhasználó szempontjából – vannak előnyös (pozitív) és előnytelen (negatív) 

gazdasági hatásai. Sajnos nincsen egyetlen olyan mutató, amely képes volna önmagában 

kifejezni valamennyi gazdasági hatást. Ezért a gépesítés gazdasági hatásmechanizmusáról 

beszélünk, több gazdasági jellemző egyidejű figyelembevétele mellett. (Husti, 2007.) 
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A gazdasági hatásmechanizmus előnyös összetevői (Husti, 2007.): 

 

 A gép élőmunkát helyettesít. 

A gépek által végzett munkát nem kell emberi- vagy igaerővel elvégezni. Ez különösen akkor 

fontos, amikor fizikailag nehéz, az emberi egészségre ártalmas feladatot kell teljesíteni. A 

hazai mezőgazdaság példája igazolja, hogy csökkenő munkaerővel is lehet(ett) egyre többet 

termelni. 

 A gép növeli az emberi munka termelékenységét. 

A géppel dolgozó ember időegységre jutó teljesítménye általában jóval meghaladja a gép 

nélkül tevékenykedőét. Ennek különösen akkor van jelentősége, ha adott mezőgazdasági 

feladatot rövid és korlátozott időtartam alatt kell elvégezni (például: vetés, növényápolás - 

növényvédelem, bizonyos betakarítási feladatok).  

 A gépesítés a technológiafejlesztés alapja. 

Gyakran a korszerű agrotechnikai megoldások bevezetéséhez a gépek adják meg a lehetőséget 

(például mélylazítás, direktvetés). Meg kell ugyanakkor említeni, hogy gyakran a 

vállalkozások tőkeereje dönti el, hogy milyen színvonalú technológiafejlesztést „engedhetnek 

meg” maguknak. Ebből fakad, hogy a mezőgazdasági vállalkozások a gazdasági-pénzügyi 

bizonytalanságok időszakában általában a legolcsóbb (kb. a legegyszerűbb) technológiai 

megoldásokat részesítik előnyben. 

 A gépesítés előnyös lehet a minőségre. 

A mezőgazdasági munkák jelentős része  jobb minőségben végezhető géppel, mint anélkül. 

Szemléletes példák a vetési, növényvédelmi, takarmányozási és egyéb területekről említhetők. 

(Gondoljunk például arra, hogy a kalászos gabonák kézi úton történő betakarításakor nem volt 

ritka a 20-25 %-os veszteség sem. Napjainkban, a jól szervezett és optimális időben elvégzett 

gépi betakarítással a veszteségek szintje ennek több, mint tizedére csökkenthető.) 

 A gépesítés kedvezően hat a hozamok nagyságára. 

A direkt hozamnövelő hatás alapja az, hogy géppel jobb esélyünk van arra, hogy valamennyi 

műveletet optimális időben elvégezzünk. A biológiailag-agrotechnikailag legkedvezőbb 

időtartamok/időpontok betartása alap a sikeres gazdálkodáshoz, a magas hozamokhoz. 

Különösen fontos az optimális időpont a termelési méretek növekedésével összefüggésben. 

Könnyen belátható például, hogy egy növényvédelmi beavatkozás „elkapása” (a 

legkedvezőbb időben történő elvégzése) néhány száz négyszögöl esetén kézzel is elvégezhető. 

Ha azonban ugyanezt a feladatot néhány hektáron (esetleg több tíz hektáron) kell elvégezni, 

biztosra vehető, hogy amire kézzel a végére érünk, már jelentős kárt szenved az ültetvény és 

így hozama is jelentősen csökken. Ilyenkor a gépekre a legkedvezőbb időhatárok betartása 

miatt van szükség. 

Az indirekt hozamnövelő hatás alapja a gépi munkavégzésnek a veszteségekre gyakorolt 

előnyös hatása. Ami veszteséget „megtakarítunk”, az növeli a hozamokat. A szakszerű 

gépesítés, a lelkiismeretes munkavégzés még nagy gépi teljesítmények mellett sem okozhat 

túlzottan nagy veszteségeket, azaz túl nagy negatív hozamokat. Ilyen módon a gépesítés 

hozzásegíthet ahhoz, hogy a biológiai alapokban lévő potenciális termőképességet mind 

jobban kiaknázzuk. 

 A gépi munka gazdaságos. 

Az eddig felsorolt tényezők együttes és kedvező hatása esetén a gépi munkavégzés 

gazdaságosabb, mint a kézi, vagy az igaerőre alapozott. (Nem véletlen, hogy a 

gépesítésfejlesztési kritériumok egyik legfontosabbika az, hogy a fejlődésben magasabb 

szinten álló technikának nemcsak műszakilag, hanem gazdaságilag is felül kell múlnia 

elődjeit.) 
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A gazdaságosabb munkavégzés közvetlen előnyei leginkább a termékek 

önköltségének alakulásában fejeződnek ki. 

 

 A gépesítés területet vált ki. 

Azzal, hogy a gépek igaerőt szabadítanak fel, megtakarítják az igás állatok 

takarmányszükségletének megtermeléséhez szükséges területet. Korábbi tapasztalatok szerint 

1 lófogat mintegy 2,5-3 hektár takarmánytermelő területet igényel. Az ilyen megkötés a 

gazdálkodót különösen akkor zavarhatja, ha kisméretű, korlátozott földterületen akar 

racionális és jövedelmező termelési szerkezetet összeállítani. 

 A gépesítés szemléletet formál. 

Nem túlzás azt állítani, hogy a falusi ember számára a tudományos-technikai haladás, az 

innováció leggyakrabban és leginkább a mezőgazdasági gépeken keresztül érezteti hatását. A 

gépek megismerése és használata hozzásegít a „korszerű" elfogadásához, ami egyéb 

területeken is elősegíti a gazdálkodók szemléletének megváltozását, élet- és 

munkakörülményeinek javítását. Ennek a szempontnak különösen az intenzív 

mezőgazdálkodás kezdeti fázisában volt hazánkban is nagy jelentősége. 

 

A gazdasági hatásmechanizmus előnytelen összetevői (Husti, 2007.) 

 

A korábbi szakmai véleményektől eltérően, felhívtam a figyelmet a gépesítés gazdaságilag 

előnytelen hatásaira, mert sajnos ilyenek is vannak. Ezért a mezőgazdasági gépesítéssel 

összefüggésben számolni kell a gazdálkodó számára előnytelen hatásokkal is. Gazdaságilag a 

gépesítésfejlesztési döntéseket éppen az teszi izgalmassá, hogy a velük kapcsolatos 

„képzeletbeli mérleg”-nek nem csak pozitív serpenyője van. 

A negatív, a gazdálkodó számára kedvezőtlen hatások közül fontosabbak a következők: 

 A gépek (is) pénzbe kerülnek. 

A gépesítéshez kapcsolódó beszerzések jelentős pénzeszközöket kötnek le, s azt tapasztaljuk, 

hogy a gépek árai dinamikusan emelkednek. A magyar árakat tekintve ma már nem ritkák a 

több tízmillió forintos mezőgazdasági gépek, de nincs ez másként a világ más országaiban 

sem.  

 A géphez kiegészítő beruházások is kellenek. 

A gépesítéssel összefüggésben szükség lehet járulékos, esetleg kapcsolódó beruházásokra, 

amelyek további anyagi terhet jelenthetnek (karbantartó-javító műhelyek építése és 

felszerszámozása, a vagyonvédelmi feladatoknak is megfelelő tároló helyek kialakítása stb.) 

 A gépi munkavégzés (is) pénzbe kerül.  

A műszakórára vagy területegységre eső géphasználati költségek sorában több olyan elem is 

van (üzemanyag, pótalkatrész, adó stb.), amelyet a használó nem tud befolyásolni, hanem 

kénytelen tudomásul venni azok – számára többnyire előnytelen – változásait.  

Erre a veszélyre azért kell utalni, mert a gépbeszerzést megelőző gazdasági kalkulációk 

készítésekor gyakran figyelmen kívül hagyják az egyes költségelemek várható növekedését, s 

később azon csodálkoznak, háborognak, hogy a gépesítés ahelyett, hogy meghozta volna az 

elvárt gazdasági előnyöket, éppen hogy a gazdaság tönkremeneteléhez járul hozzá.  

 A gépekhez jól képzett munkaerő kell. 

A gépi munkavégzéshez jól képzett és speciális tudású szakmunkaerőre van szükség úgy a 

géphasználat, mint a műszaki kiszolgálás terén. Az is fontos, hogy a megszerzett ismeretek 

tartsanak lépést a technikai fejlődéssel, azaz a gépesítésben foglalkoztatottak rendszeres 

szakmai továbbképzést is biztosítani kell – annak minden konzekvenciájával egyetemben. 

Különös jelentősége van e kérdésnek a legutóbbi időkben, amikor is a gépgyártók erősödő 

versenyében szinte évente bocsátanak ki a korábbiaktól eltérő tulajdonságú, illetve eltérő 
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szerkezeti megoldású berendezéseket. Gyakran jelent problémát ennek a felgyorsult 

folyamatnak a követése akár az értékesítésben, akár a gépüzemeltetési folyamatban.  

 A gép árthat is a minőségnek. 

Sajnálatos, de tény, hogy a géppel végzett munka minősége esetenként rosszabb, mintha az 

adott feladatot kézzel végeztük volna. Jól példázza ezt több kertészeti művelet is. Megesik, 

hogy a géppel betakarított termény felhasználhatósága beszűkül, kényszerpályára kerül. (A 

farázó-géppel betakarított gyümölcs általában csak konzervipari feldolgozásra alkalmas, 

asztali gyümölcsként már nem értékesíthető.) 

 A gépek igényelhetik a termőalapok megváltoztatását. 

Előfordulhat, hogy a már meglévő termőalapokat át kell alakítani ahhoz, hogy gépesíthessünk 

adott feladatokat. Gondoljunk például egy síkvidéki szőlőültetvényre, ahol a szántóföldi 

művelésben alkalmazott traktorok alkalmazása végett esetleg meg kell változtatni a 

hagyományos ültetvény-szerkezetet (például úgy, hogy minden 2. vagy 3. sort ki kell vágni). 

Hasonló problémák az állattartó épületeknél is gyakran előfordulhatnak.  

 A gépesítés kiszolgáltatottá tehet. 

A gépesítés „túlzott” térnyerése a vállalkozót egyre védtelenebbé teszi az agrárolló nyílásából, 

a gépesítéssel kapcsolatos költségek növekedéséből fakadó káros hatásokkal szemben. 

Kutatási eredményeimre építve elsőként használtam e kérdéssel kapcsolatban a „dugóhúzó-

effektus” megnevezést annak illusztrálására, hogy minél inkább gépesített egy gazdaság, 

annál nehezebben képes kiszabadulni a gazdaságilag előnytelen hatások szorításából. 

 

A gépesítés gazdasági hatásmechanizmusának pozitív, illetve negatív hatásait 

összevetve joggal vetődik fel a kérdés: érdemes-e, szabad-e a mezőgazdaságban 

gazdálkodónak azon gondolkodnia, hogy az emberi munkaerő, illetve az igaerő részbeni vagy 

teljes kiváltását gépekre bízzák? 

A választ egyedi mérlegeléssel, a „helyi” lehetőségek és követelmények 

számbavételével lehet megadni. Az univerzális megoldások erőltetése, a tértől és időtől 

elvonatkoztatható gépesítésfejlesztési döntések általában nem célravezetők. Nincs ugyanis két 

egyforma szituáció, nincs két teljesen egyforma gazdaság. Ahány gazdaság, annyiféle igény 

és lehetőség. Ezért a gépesítésben sem lehet – hasonlóan a mezőgazdálkodás számtalan egyéb 

területéhez – tértől és időtől elvonatkoztatott univerzális megoldásokat követni. 

Minden gazdálkodónak, legyen az kisebb vagy nagyobb szervezet irányítója, magának 

kell szembesülnie azokkal a konkrétumokkal, amelyek a gépesítés gazdasági 

hatásmechanizmusával összefüggésben az adott vállalkozást jellemzik. Nagy biztonsággal 

állítható azonban, hogy a fejlődés, az előbbre jutás a mezőgazdasági termelésben sem 

alapozható csupán a klasszikus erőforrásokra.  

Aki képes racionálisan alkalmazni az új és egyre újabb gépesítési megoldásokat, az 

gazdaságilag is versenytársai elé kerülhet. Ahhoz, hogy ez így is legyen, elsődlegesen fontos a 

gépesítés gazdasági hatásmechanizmusának ismerete és a konkrét hatótényezők korrekt 

számbavétele. (Husti, 2007.) 

 

5.2.9.4. Az öntözés ökonómiai és szervezési kérdései 

 

Az öntözés területi jellemzői 

 

Az öntözött mezőgazdasági területek kiterjedése 2006-2010. időszakban 30-90 ezer 

hektár között mozgott, 2010-ben pedig a 40 ezer hektárt sem érte el. Ez azonban nem egy 

tendenciózus csökkenésre utaló jel, hanem a szélsőségesen csapadékos évjáratnak köszönhető 

(57. táblázat). Valószínűsíthető, hogy a teljes vizsgált időszakban az egyes évek között 
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meglévő különbségek évjárati hatás következményének, nem pedig gazdasági tendenciának 

tekinthetők.  

 

57. táblázat: Az öntözött területek alakulása 2006-2010. között 

Évek 

Öntözött 

terület nagysága 

(1000 ha) 

Öntözött terület részaránya 

a teljes mezőgazdasági területhez viszonyítva 

(%) 

2006 62,1 1,1 

2007 86,8 1,5 

2008 77,6 1,3 

2009 91,7 1,6 

2010 36,7 0,7 

Forrás: AKI, 2007 és AKI, 2010 

 

A legnagyobb arányt (93%) az öntözött területekből 2010-ben (és általában is) a 

szántóterület öntözése foglalta el, amely érthető is, mert ide tartoznak a különböző vízigényes 

növények. A második jelentős öntözött terület a gyümölcsösök öntözése (6%). A gyepek és a 

szőlő öntözése elenyésző (58. táblázat). 

 

58. táblázat: Az öntözött területek művelési ág szerinti megoszlása 2010-ben a 

mezőgazdaságilag művelt területen belül 

Szántó Kert Gyümölcsös Szőlő Gyep 
Összese mg-i 

terület 

A művelési ághoz tartozó teljes terület (ezer ha) 

4 501 96 93 82 762 5 534 

Öntözött terület (ha) 

25 559 n.a. 1 743 6 135 27 443 

Az öntözött terület aránya az adott művelési ágon belül (%) 

0,57 n.a. 1,87 0,007 0,02 0,495 

Az egyes művelési ágak aránya az öntözött területből (%) 

93,14 n.a. 6,35 0,02 0,49 100,00 

Forrás: AKI, 2010 

Hazánk vízjogilag engedélyezett öntözhető területeit az 59. táblázat mutatja be. 

 

59. táblázat: A vízjogilag engedélyezett öntözhető terület Magyarországon 

Vízjogilag engedélyezett öntözhető terület (ha) 

2008 2009 2010 

206 291 178 607 169 034 

Forrás: AKI, 2010 
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60. táblázat: Az öntözés helyzetének alakulása (2007-2010) 

Vízjogilag engedélyezett terület (ha) 

Év 
Szántó Gyümölcs Szőlő Gyep Halastó Egyéb* Összesen 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

2007 163 029 79,9 12 339 6,0 191 0,1 2 733 1,3 - - 25 691 12,6 203 982 100,0 

2008 165 424 80,2 12 341 6,0 385 0,2 5 020 2,4 11 442 5,5 1 178 5,7 206 291 100,0 

2009 142 108 79,6 11 354 6,4 361 0,2 5 898 3,3 8 947 5,0 9 939 5,6 178 607 100,0 

2010 133 400 78,9 12 022 7,1 385 0,2 2 301 1,4 10 317 6,1 10 609 6,3 169 034 100,0 

Megöntözött terület 

Év  
Szántó Gyümölcs Szőlő Gyep Halastó Egyéb* Összesen 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

2007 72 837 83,9 5 155 5,9 25 0,0 937 1,1  0,0 7 881 9,1 86 836 100,0 

2008 59 278 76,4 7 585 9,8 16 0,0 320 0,4 9 245 11,9 1 161 1,5 77 606 100,0 

2009 76 323 83,2 4 665 5,1 10 0,0 1 651 1,8 8 562 9,3 508 0,6 91 719 100,0 

2010 25 559 69,7 1 743 4,8 6 0,0 135 0,4 8 597 23,5 612 1,7 36 652 100,0 

Forrás: AKI adatok, 2010 

 

A közel 200 ezer hektárból tényleges megöntözésre a terület harmada kerül. Az 

öntözés mintegy kétharmadát főmű biztosítja (a tiszalöki, kiskörei, békésszentandrási 

vízlépcsők és azok elosztó csatornái, a Keleti-, a Nyugati-, a Nagykunsági főcsatorna stb.), 

amelyek a belvízcsatornákkal együtt az ország délkeleti részén mesterséges 

vízgyűjtőrendszert hoztak létre. Az öntözés helyzetének vizsgálatakor elengedhetetlen, hogy 

művelési ágak szerint is számba vegyük, milyen volt az engedélyezett területek nagysága és 

ténylegesen megöntözött területek nagyságának a viszonya (60. táblázat). A vízjogilag 

öntözésre engedélyezett területek méretében többnyire tendenciózus csökkenés figyelhető 

meg, míg a ténylegesen megöntözött területek vonatkozásában elsősorban évjárati hatások 

miatti ingadozások érhetők tetten.  

A mezőgazdasági területek öntözéséről elmondhatjuk, hogy hosszabb távon inkább 

csökkenő tendenciát mutat. Míg az 1970-es években az öntözött területek nagysága 

meghaladta a 307 ezer hektárt is, addig napjainkban alig éri el a 62 ezer hektárt. A hetvenes 

évek növekvő tendenciája a nyolcvanas évek elején torpant meg, lassú csökkenést mutatott, 

majd a rendszerváltozás körül – 1988-1990 között – már csak 186 ezer hektár volt az öntözött 

területek nagysága, és azóta ez az érték csökkenést mutat.  

 

Az öntözés gazdaságosságát meghatározó főbb tényezők rendszere 

 

Az öntözés gazdaságosságát üzemtani szempontból az öntözés beruházásigényének és 

éves jövedelmének a viszonya határozza meg, vagyis az öntözőberendezés létesítési 

költségének a működés egyes éveiben, az öntözés révén elérhető (többlet)jövedelmekből kell 

megtérülnie. Az öntözés gazdaságosságát meghatározó legfontosabb tényezőket a 48. ábrán 

emeltük ki.  
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48. ábra: Az öntözés értékelése üzemtani szempontból 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az öntözés éves jövedelme nem más, mint az öntözés révén elérhető többlet árbevétel 

és a miatta felmerülő többlet termelési költség különbsége. (1. ábra) 

Az öntözés többlet árbevétele az öntözés révén elérhető többlethozam és a piaci ár 

szorzata, mely tényezők növénykultúránként eltérően alakulnak, így az összességében 

kialakuló többlet árbevételt értelemszerűen befolyásolja az egyes kultúrák aránya, azaz a 

vetésszerkezet.  

Az öntözés többlethozama az a relatív terméstöbblet, amelyet az adott évben az 

öntözéses gazdálkodás révén az öntözés nélküli termesztéshez képest elérhetünk. A 

többlethozam mértékének alakulására legnagyobb hatással a termőhelyi adottságok és az 

időjárási viszonyok vannak: 

 Egy jó termőhelyen a terméshozamok öntözés nélkül is eleve 40-60%-kal magasabban 

alakulnak, mint egy gyengébb termőhelyen, ez a hozamkülönbség öntözés hatására 

pedig valamelyest még tovább is fokozódik, így a jó termőhelyek hozamtöbblete 1,5-

2,5-szerese a gyenge termőhelyekének. 

 Az időjárási viszonyok, legfőképpen az adott évi csapadékmennyiség azáltal van 

hatással az öntözés révén elérhető relatív hozamtöbbletekre, hogy egy egyébként is 

csapadékos évben az öntözés nélküli kultúrák terméshozama is sokkal magasabb, tehát 

csapadékos évben az öntözés relatív termésnövelő hatása sokkal kisebb, mint egy 

aszályos évben. Ebből ered az az üzemgazdasági összefüggés, hogy magának az 

öntözőberendezésnek a gazdaságosságát a csapadékos évek rontják, az aszályos évek 

pedig javítják, még akkor is, ha a vállalkozás teljes növénytermesztésének naturális 

hatékonysága a csapadékos években a sokkal kedvezőbb. 

A hozamtöbbleteket természetesen számottevően befolyásolják még a genetikai alapok 

is, de erre a kérdésre e helyütt részletesen nem térünk ki. 

Mindezeket követően az öntözés révén kialakult relatív hozamtöbblet pénzben 

kifejezett értékét nagy mértékben meghatározzák a termények piaci árai, hiszen magas 

étékesítési árak esetén ugyanazon terméstöbblet árbevétele is nagyobb. A piaci árak azonban 
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értelemszerűen nem függnek attól, hogy az adott kultúra öntözött-e vagy sem, mert az ár a 

termelőtől és a termesztéstechnológiától teljesen függetlenül alakul ki a mezőgazdasági 

termények kompetitív piacán. Az öntözés csak annyiban játszhat szerepet az értékesítési árak 

növelésében, amennyiben esetlegesen javította a termény minőségi paramétereit, és e 

minőségjavulást a vevő is megfizeti.  

A vetésszerkezet többlet árbevételt befolyásoló hatásán elsősorban azt értjük, hogy 

annál kedvezőbb a vetésszerkezet hatása az öntözés gazdaságosságára, minél nagyobb benne 

a jó öntözővíz-reakciójú és/vagy magas hektáronkénti árbevételt produkáló, mindezek 

eredőjeként öntözés hatására magas többlet árbevételt eredményező kultúrák aránya (pl. 

csemegekukorica, burgonya, zöldségfélék).  

Az öntözés többlet termelési költsége három fő tényezőből áll össze, melyek hatása 

természetesen növénykultúránként más és más mértékű: 

 öntözőberendezés éves üzemeltetési költsége (energia, öntözővíz, munkaerő, 

segédüzemi szolgáltatás, javítás-karbantartás), mely az öntözött kultúrától 

nagyobbrészt független, legfeljebb annak vízigényével (öntözésigényével) van 

valamelyest kapcsolatban, 

 termesztéstechnológiai többletköltség (az öntözhetőség miatt 5-10%-kal megemelt 

vetőmagmennyiség, 10-30%-kal magasabb műtrágyadózis és az esetlegesen 

szükségessé vált plusz növényvédelmi védekezések költsége), 

 többlethozam többlet változó költsége (a nagyobb termésmennyiség meg-

emelkedett betakarítási, szállítási, szárítási, tisztítási és tárolási költsége). 

A beruházási költség nagyságát legnagyobb mértékben az alkalmazni kívánt öntözési 

technológia, a finanszírozás módja, valamint vállalati szinten a tábla-, illetve üzemméret 

határozza meg: 

 Az öntözési technológia alatt kalkulációinkban a lineár vagy csévélődobos 

öntözőberendezések létesítése közötti választást kell érteni. 

 A finanszírozás módja (beruházási támogatás, hitel, stb.) kihatással van a beruházott 

saját tőke nagyságára (melytől a megtérülést elvárjuk), valamint az üzemeltetés alatti 

kiadások (pl. hitelkamat) alakulására. 

 A táblaméret, illetve üzemméret két ok miatt fejt ki fontos hatást: egyrészt 

meghatározza az adott táblán alkalmazható öntözési technológiát (kis méretben 

elsősorban csévélődobos, nagy méretben a lineár jön számításba), másrészt a nagyobb 

méret – bizonyos határok között – az esetek többségében alacsonyabb fajlagos 

(hektáronkénti) beruházási költséget jelent, ami a korábbi megtérülés lehetőségét 

hordozza magában. 

Kalkulációinkban fontos kiinduló feltétel, hogy a „tábla szélén” az öntözővíz-forrás 

rendelkezésre áll, így a fejlesztés megvalósításához az öntözőberendezés vásárlásán és 

üzembe helyezésén túlmenő infrastrukturális beruházásokra nincs szükség. 
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5.3. A főbb kertészeti ágazatok ökonómiai és szervezési kérdései 

 

5.3.1. A zöldség-gyümölcs termelés 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 kertészeti termelés 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. 

 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 
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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. 

 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 
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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. 

 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. 
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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 

 

5.3.2. A zöldség-gyümölcs 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. 

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. 

A 61. táblázat szemléletesen tükrözi, hogy nagyságrendileg mekkora tőke szükséges 

egy gyümölcstermelő vállalkozás felépítéséhez. Ezt a tőkét hosszú időn, akár több évtizeden 

keresztül lekötjük a termelésben.  

A gyümölcstermelő vállalkozások esetében a termelés befektetett eszköz igényét 

általában két nagy csoportba oszthatjuk. Az egyik a termőalapok megteremtése, azaz az 

ültetvénylétesítés, a másik csoport pedig az összes többi épület-, gép- és infrastrukturális 

beruházás. 

Az ültetvények létesítésének költsége meglehetősen nagy összegű tőke rendelkezésre 

állását teszi szükségessé. Az intenzív almaültetvények telepítése igényli a legnagyobb 

beruházási költséget, mintegy 6 000-8 000 eFt-ot hektáronként. Hasonló nagyságrendet 

követel meg más intenzív ültetvények (körte, meggy, cseresznye, szilva) létesítése is, más 

kérdés, hogy e gyümölcsfajok esetében Magyarországon inkább a hagyományos ültetvények 
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terjedtek el, intenzívet még ritkán létesítenek. Egy hagyományos almaültetvény már  

1 000-1 500 eFt-ból is létrehozható, tehát beruházási költség igénye jóval alacsonyabb.  

Az ültetvényes ágazatok létesítéséhez és a termelés fenntartásához nemcsak maga az 

ültetvény létesítése szükséges, hanem rendkívül sok járulékos beruházást is eszközölnünk 

kell, melyek alapvetően a következők: 

 erőgépek, munkagépek, pótkocsi, szedőkocsi, 

 géptároló, műtrágya- és növényvédő szer raktár, 

 hűtőtároló, válogató-osztályozó terem és gépei, anyagmozgatás gépei, 

 göngyölegek (elvileg nem befektetett eszköz, de jellegében ekként viselkedik). 

Ha nem is mindent feltétlenül a telepítés évében, de döntő részét a vállalkozás megkezdését 

követő 2-4 éven belül fokozatosan elő kell teremteni, ami egy meglehetősen szűk időtáv 

ekkora összegű beruházásokhoz.  

 

61. táblázat A gyümölcstermelés befektetett tőke igénye jelenlegi árszínvonalon 

Megnevezés 
Tőkeigény 

(ezer Ft/ha) 

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 

 

A gyümölcstermelés befektetett tőke igénye összességében 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 (61. táblázat). 

A 62. táblázatban további példaként egy 20 hektáros ültetvény létesítéséhez szükséges 

beruházási tőkeigényt foglaltuk össze, új vállalkozás indítását feltételezve. 

Látható, hogy egy 20 hektáros almatermelő vállalkozás esetében 75-110 millió Ft 

tőkére van ahhoz szükség, hogy a termesztés fázisához szükséges eszközökkel és 

infrastruktúrával rendelkezzünk. Ehhez jön még hozzá a post harvest beruházások 

nagyságrendileg hasonló (85-115 millió Ft) tőkeigénye. Megjegyzendő, hogy a termelő 

tevékenység post harvest infrastruktúra nélkül is végezhető, ami rövid távon kisebb 

beruházási tőkeszükségletet jelent (tehát kedvező), hosszú távon viszont egyértelműen 

költségesebb, ha bérszolgáltatásként veszünk igénybe tárolást, válogatást, illetve jóval 
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alacsonyabb értékesítési árat érünk el post harvest hiányában őszi értékesítés esetén. Post 

harvest infrastruktúrával együtt e tevékenység kialakításának költsége 160-225 millió Ft. 

 

62. táblázat: Vállalkozásindítás beruházási tőkeigénye 20 ha ültetvény létesítésekor 

Megnevezés 
Intenzív alma 

(ezer Ft) 

Meggy 

(ezer Ft) 

Keskeny nyomtávú traktor 6 000-10 000 6 000-10 000 

Két használt erőgép (betakarításhoz, egyebek) 1 500-3 000 1 500-3 000 

Pótkocsik, szedőkocsi 1 000-2 000 1 000-2 000 

Munkagépek (betakarítógép is) 5 000 – 10 000 25 000 – 35 000 

Géptároló szín 1 000-3 000 1 000-3 000 

Raktár 500-2 000 500-2 000 

Ültetvény 60 000-80 000 15 000 – 25 000 

„Termesztési fázis” beruházásai összesen: 75 000-110 000 50 000 – 80 000 

Hűtőtároló (500 tonna kapacitású) 60 000-75 000 - 

Válogató-osztályozó terem 3 000-5 000 - 

Válogató-osztályozó gép (száraz ürítésű) 10 000-15 000 - 

Targonca, kézi emelő 2 000-5 000 2 000 – 5 000 

Göngyölegek 10 000-15 000 3 000 – 5 000 

„Post harvest” fázis beruházásai összesen 85 000-115 000 5 000 – 10 000 

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN 160 000-225 000 55 000 – 90 000 

Hektáronkénti beruházási költség 8 000 – 11 250 2 750 – 4 500 
Forrás: saját adatgyűjtés 

 

Egy hasonló méretű meggytermelő gazdaság létesítése kevesebb tőkét igényel, mivel 

egyrészt jóval alacsonyabb az ültetvények beruházási költsége, másrészt nincs szükség tároló 

és válogató létesítményekre, betakarítógép viszont ajánlott lehet. Így összesen mintegy 55-90 

millió Ft beruházási költséggel állunk szembe. 

Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy mindkét faj esetében (és ez általában igaz a 

gyümölcstermesztésre) több millió Ft nagyságrendű a hektáronkénti befektetett eszköz igény, 

intenzív almánál akár a 10 millió Ft-ot is meghaladhatja.  

Jóllehet nem kell e teljes beruházást elvégezni egy év alatt, hanem időben elnyújtva, 

folyamatosan lehet „építkezni”, még így is tízmilliókban kifejezhető az éves tőkeszükséglet. 

A magas beruházási igény miatt szinte elképzelhetetlen, hogy ilyen volumenű 

fejlesztéseket bárki tisztán saját forrásból meg tud valósítani. A hitel meglehetősen költséges 

és nagyobb kockázatot is rejt magában, éppen ezért bármely gyümölcstermelő számára (annak 

is, aki a fentieknek csak egy kis szeletét akarja megvalósítani) nélkülözhetetlen az európai 

uniós (közösségi) és nemzeti támogatások igénybevétele. A kertészeti vállalkozásokat is 

érintő beruházásokra alapvetően a következő támogatások vannak 2007-2013. között: 

 ültetvénytelepítés: 40-60% 

 erő- és munkagép vásárlás: 25-35% 

 post harvest beruházások (tárolás, válogatás): 40-60% 

 fiatal gazdálkodók induló támogatása: kb. 10 millió Ft egyösszegű támogatás 

 

A szántóföldi zöldségtermelés hasonlóan magas tőkeigénnyel jellemezhető (63. 

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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63. táblázat A zöldségtermelés befektetett tőke igénye jelenlegi árszínvonalon 

Megnevezés 
Tőkeigény 

(ezer Ft/ha) 

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 

 

5.3.3. A zöldség-gyümölcs 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) a 64. táblázat tartalmazza. 
 

64. táblázat:  A főbb kertészeti ágazatok éves forgóeszköz jellegű költségei 

Ágazat Forgóeszköz igény (ezer Ft/ha) 

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 számítás 

 

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. 
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5.3.4. A gyümölcstermesztés ökonómiai és szervezési kérdései 

Almatermesztés 

5.3.4.1. Az ültetvény-beruházás jellemzői és gazdaságosságát meghatározó tényezők 

 

Az ültetvény-beruházás nagyon hosszú, 15-20 éves futamidejű tevékenység, a teljes 

beruházás jövedelmezősége, hatékonysága éppen ezért nem ítélhető meg egyetlen év 

eredménye alapján. A rövid távú megközelítés ugyanis nem fejezi ki élesen az ültetvények 

azon tulajdonságát, hogy létesítésük nagy egyszeri befektetést (telepítési költség), ápolásuk 

pedig magas ráfordításokat igényel, és az első években bevétellel is alig számolhatunk.  

Az ültetvénytelepítés többnyire tipikus beruházásnak tekinthető, vagyis az induláskor, 

illetőleg a kezdeti években csak kiadások, vagy kiadási többletek jelentkeznek, majd attól 

kezdve, hogy először pozitívvá válik az adott évi bevételek és kiadások különbsége,  

– normális árviszonyok mellett – az élettartam végéig magasabb az éves bevételek összege a 

kiadásokénál. Az ültetvényes ágazatoknál a megtérülés az alábbi főbb tényezők függvénye: 

 a beruházás finanszírozásának módja (saját forrás, hitel, támogatás mértéke), 

 a beruházási költség, 

 a hozamok felfutásának üteme a teljes termések időszakáig, 

 a hozamok alakulása a teljes termések időszakában, 

 értékesítési árak  

 termelési költségek, vagyis kiadások (nem tartozik bele az amortizációs költség) 

Hosszabb távú elemzéseknél 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. 

 

5.3.4.2. Az almatermelés hozam-, költség-, jövedelemviszonyai és gazdaságossága 

 

A hazai almatermő terület az elmúlt 20 évben meglehetősen negatív tendenciát írt le. 

Míg az ezredforduló környékén még 40 ezer hektárt valamivel meghaladó felületű 

almaültetvényről beszélhettünk, addig 2012-re alig 25 000 hektár létezéséről számolhatunk 

be. Vélhetően ez a tendencia a közeljövőben is folytatódni fog, 2015-re 15-20 ezer hektár 

megléte valószínűsíthető. A felszámolás sorsára nagyobbrészt a 20-25 évnél idősebb, 

elöregedett, döntően léalmát előállítani képes, a rossz tőkeellátottság miatt alacsony 

színvonalon művelt ültetvények jutottak. Ezen ültetvénytípusból még napjainkban is működik 

jónéhány ezer hektár, de elemzésükre nem térünk ki, mert a jövőre nézve ezek élet- és 

versenyképesnek már nem tekinthetők.  

Az almatermelés ökonómiájának bemutatása során a döntően étkezési alma 

előállítására képes, „étkezési alma célültetvényekre” látunk egy „példakalkulációt”. 

Tekintettel arra, hogy ezek között mind intenzív, mind „félintenzív” művelési rendszerűek is 

elég nagy aránnyal vannak jelen, a kalkulációkat e két típusra végeztük el. E fogalmak 

meglehetősen relatívak, ezért szükséges rögzíteni azokat az ültetvényparamétereket, amellyel 

a félintenzív és intenzív ültetvényeket jelen esetben leírjuk (65. táblázat). 
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65. táblázat: A jellemzett almaültetvények paraméterei 

Megnevezés „Intenzív” „Félintenzív” 

Alany 
Gyenge növekedésű alany 

(M9, esetleg M26) 

Középerős növekedésű alany 

(MM106) 

Térállás 3,6-4,0 x 0,8-1,2 m 4,5-5,5 x 1,5-2,5 m 

Tőszám 2 080-3 470 fa/ha 730-1 480 fa/ha 

Koronaforma Karcsú orsó Szabad orsó 

Támrendszer Támoszlopos-huzalos nincs 

Öntözés Csepegtető öntözés Csepegtető öntözés 

Elérhető hozamszint 40 t/ha 40 t/ha 

Étkezési alma aránya 85-95% 65-75% 

Értékesített termék 

Az előállított étkezési alma tartályládába szedett, szedés közben 

kézzel „előválogatott”, betakarítás után azonnal értékesített, a 

fajtától elvárt érettségű, színű és méretű gyümölcs. Tárolás, 

válogatás, csomagolás, szállítás nem merül fel, így e műveletek 

költsége sem. A léalma ömlesztve kerül beszállításra. 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Az alábbiakban e két ültetvénytípusra mutatjuk be először a beruházási időszak, majd 

egy termőév ökonómiai viszonyait, és végezetül a termelés gazdaságosságának teljes 

ültetvény-élettartamra vonatkoztatott elemzése következik.  

 

A beruházás időszaka 

 

Az intenzív almaültetvények telepítése meglehetősen tőkeigényes tevékenység. Ma 

már 4,5-5,0 Ft/ha költség alatt ilyen ültetvények telepítését nem lehet kihozni. A legnagyobb 

összeget az oltványok beszerzése képezi, jóllehet ebben az esetben suhánggal – vagy egyéves 

elágazódott oltvánnyal – történő ültetéssel számoltunk. Ez a tétel még így is 2,0 millió Ft 

körül van hektáronként. Az intenzív ültetvények támrendszere meghaladja az 1,0 millió Ft/ha-

os összeget. A csepegtető öntözés kivitelezési költsége több tényezőtől függően 600-1 200 

eFt/ha között mozoghat, jelen kalkulációban egy közepes értékkel számoltunk. A talaj- és 

terület-előkészítés költségében minden olyan művelet benne foglaltatik, mely biztosítja a jó 

minőségű ültetőágyat (talajgyalulás, mélylazítás, szerves- és műtrágyázás, szántás, stb.). A 

talajmunkákban érdemi különbség attól függően, hogy milyen ültetvény alá történik, nincs. 

Az egyéb költségek között szóba jöhet a kerítésépítés költsége, a pályázatírás munkadíja, 

különböző hatósági díjak, stb. (66. táblázat). 

A középerős növekedésű alanyon álló, alacsonyabb hektáronkénti tőszámú 

ültetvények telepítési költsége nagyságrendekkel alacsonyabb, tekintettel arra, hogy itt nincs 

támrendszer és a nagyobb térállás miatt fele vagy harmad annyi oltványra van szükség. E két 

tétel mintegy 2,0-2,5 millió Ft költségkülönbséget eredményez. Más műveletekben, illetve 

ráfordításokban érdemi különbség nincs a két ültetvénytípus között.  
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66. táblázat: A jellemzett almaültetvények beruházási költsége (ezer Ft/ha) 

Megnevezés „Intenzív” „Félintenzív” 

Terület- és talaj-előkészítés 475 475 

Támberendezés létesítése 1 070 0 

Oltvány és ültetés 2 075 735 

Öntözőberendezés létesítése 775 680 

Egyéb 250 250 

Telepítési költség összesen 4 645 2 140 

Ápolási költség a termőre fordulási időszakban* 1 190 1 460 

Teljes beruházási költség 5 835 3 600 

Bevétel a termőre fordulási időszakban 1 280 1 696 

Tiszta beruházási költség 4 555 1 904 

Éves amortizációs költség a termőkorban 380 127 
Forrás: saját számítás Megjegyzés: * Az ápolási időszak intenzív ültetvénynél 3 év, félintenzívnél 5 év. 

 

Egy almaültetvény telepítési költsége a 66. táblázatban bemutatottaknál is szélesebb 

intervallumban mozoghat. Például egy MM106 vagy M4 alanyú, öntözés nélküli, 6 x 4 m 

térállású ültetvény már akár 1,0 millió Ft-ból is kihozható hektáronként. Ezzel ellentétben egy 

M9 alanyú, 3,5 x 1,0 m-es térállású, 2 860 fa/ha tőszámú, Knipp-fával telepített ültetvény 

létesítési költsége elérheti akár a 7-8 millió Ft-ot is. Ennek költségét növelheti még 3,5-5,0 

millió Ft-tal a jégháló, és további 1-2 millió Ft-tal valamely fagyvédelmi technológia. Egy 

fagy- és jégvédelemmel ellátott, jelenleg legkorszerűbbnek tartott almaültetvény telepítési 

költsége tehát 10-14 millió Ft között van. 

Mindezeket alapján megállapítható az is, hogy az egy hektár intenzív ültetvény 

telepítésére fordított tőkéből akár 2-4 hektár félintenzív jellegű ültetvény is létesíthető, ami 

üzemgazdasági és gazdálkodói szempontból nem elhanyagolható és nem figyelmen kívül 

hagyható különbség a két típus között.  

Napjainkban még sok almaültetvényben nincs öntözés, de ma már annak alapvetőnek 

kell lennie, hogy egy magas és rendszeres hozamokra, valamint jó minőségi kihozatalra 

törekvő gyümölcsöst öntözzünk – ez minden gyümölcsfajra vonatkozik. A termésvédelmi 

beruházások (fagyvédelem, jégvédelem, öntözés) közül éppen az öntözés gazdaságosságának 

megítélése a legegyszerűbb, mert jégeső és fagy nincs minden évben, és lehet, hogy az 

ültetvény élettartama alatt elő sem fordul. Aszályos periódusok viszont szinte minden évben 

vannak, még ha nem is olyan szélsőséges mértékűek, mint a 2011. vagy 2012. évi, de minden 

évben előfordul olyan 3-4 hetes talaj- és légköri aszállyal jellemezhető időszak, amely már 

korlátozza az ültetvényt maximális teljesítőképességének kihasználásában. Ráadásul egy 

öntözőberendezés létesítése 10-20 tonna alma ára (a berendezés éves üzemeltetésének 

költsége az áruértékhez képest nem számottevő), így olcsóbb, mint a fagy- és jégvédelmi 

technológiák döntő többsége. Ekkora termésmennyiséget öntözés hiányában biztosan 

elbukunk egy-két, de legfeljebb három év alatt, tehát az öntözés a legbiztosabban és 

leggyorsabban megtérülő termésvédelmi beruházás. Az öntözést kalkulációinkban nem is 

kiegészítő beruházásnak, hanem az ültetvény és a technológia szerves részének tekintjük 

(mint pl. az oltványt), így mindkét ültetvénytípus költségeinek részét képezi.  

Az ültetvény telepítési költségét tovább növeli a termőre fordulási időszak ápolási 

költsége, így a kettő összegeként jutunk el a teljes beruházási költséghez (66. táblázat). Ezt 

csökkentve a termőre fordulási időszakban realizált bevételekkel, 4,5, illetve 1,9 millió Ft/ha 

tiszta beruházási költséget kapunk, melyek alapján a termőévekre 380, illetve 127 ezer Ft/ha 

éves amortizációs költség vezethető le.  
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A termőkor időszaka 

 

Ráfordítás, termelési költség 

 

A korábbiakban jellemezett paraméterű ültetvények termelési költségeit egy normális 

évjáratú, 40 t/ha terméshozamú évre a 67. táblázat mutatja be.  

Magas technológiai és ráfordítási színvonalon művelt almaültetvények hektáronkénti 

közvetlen termelési költsége jelenleg 1,3-1,5 millió Ft között van. A két ültetvénytípus 

termelési költsége között jelentős különbség nincs, ha azt feltételezzük, hogy mindkét 

ültetvényt az igényeihez igazított és a maximális teljesítőképesség eléréséhez szükséges, 

hasonló színvonalon és gondossággal művelik. Érdemi differencia csak az ültetvény 

amortizációs költségében van, ami a jelentősen eltérő beruházási költségekre vezethető vissza. 

A termesztéstechnológiai ráfordításokban nagyon nagy eltérések nincsenek, mindössze 

annyi jegyezhető meg, hogy a félintenzív ültetvényekben sokkal magasabb a metszés 

munkaráfordítása (akár 2-3-szorosa is lehet az intenzívének). A betakarítási költségek szintén 

itt a magasabbak, mert a szedési teljesítmény jellemzően 20-40%-kal alacsonyabb. A 

félintenzív ültetvények e két munkaműveletből eredő, 100-200 órával magasabb 

hektáronkénti munkaráfordítása a hazai munkabér-költségek (500-700 Ft/óra) mellett „csak” 

50-100 eFt plusz költséget eredményez. Megjegyzendő, hogy ugyanez olasz, osztrák vagy 

német órabérek mellett (1 500-2 000 Ft/óra) már 200-400 ezer Ft költségkülönbséget 

eredményezne a két ültetvénytípus között, ami a hektáronkénti nyereség negyedét-felét 

elviheti. Részben ezzel magyarázható, hogy ilyen, félintenzív jellegű ültetvényeket a nyugat-

európai országokban nem nagyon találhatunk. 

 

67. táblázat: Magas színvonalon művelt almaültetvények termelési költsége egy 

szélsőségektől mentes évjáratban 40 t/ha termésszint mellett 

Munkaművelet 

„Intenzív” alma „Félintenzív” alma 

Költség 

(ezer Ft/ha) 

Költség 

(Ft/kg) 

Költség 

(ezer Ft/ha) 

Költség 

(Ft/kg) 

Téli metszés 30 0,8 73 1,8 

Talaj- és sorközművelés 23 0,6 23 0,6 

Tápanyag-gazdálkodás 180 5,0 180 5,0 

Növényvédelem 392 9,3 392 9,3 

Öntözés (éves folyó költség) 31 0,8 31 0,8 

Termésszabályozás 59 1,4 46 1,1 

Egyéb munkák és költségek 120 3,0 137 3,4 

Termesztéstechnológia 

ráfordítás összesen 
835 20,9 882 22,0 

Betakarítás 227 5,6 271 6,8 

Ültetvény amortizációja 380 9,5 127 3,2 

Közvetlen termelési költség  1 442 36,0 1 280 32,0 

Általános költség 200 5,0 200 5,0 

Összes termelési költség 1 642 41,0 1 480 37,0 
Forrás: saját számítás 

Megjegyzés: Az előállított termék tartályládába szedett, szedés közben előválogatott, betakarítás után azonnal 

értékesített, a fajtától elvárt érettségű, színű és méretű gyümölcs (tárolási, csomagolási, válogatási és szállítási 

költség nélkül). 
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A közvetlen költségek értékelése tekintetében a következő, főbb összefüggéseket 

szükséges még kiemelni: 

 A termesztéstechnológiai ráfordítások hektáronkénti nagyságrendje 800-900 ezer Ft 

körül van, és ezek egy jelentős terméskieséssel járó fagy- vagy jégkár esetén sem 

csökkenthetőek számottevően (legfeljebb 10-20%-kal), mert e műveleteket a 

terméshozamtól – szinte teljesen – függetlenül végre kell hajtani. 

 Az ültetvény amortizációja minden tényezőtől független fix költség, már a beruházás 

időszakában eldőlt, így ezen semmi nem változtat.  

 Mindössze a betakarítási költségek tekinthetők a terméssel megközelítőleg azonos 

arányban változó költségnek, bár általában az alacsonyabb termés egy alacsonyabb 

hektáronkénti, de magasabb kg-onkénti szedési költséget eredményez, mert gyengébb 

termés esetén romlik a szedési teljesítmény.  

 

Fentiek eredője, hogy az 1,3-1,5 millió Ft/ha körüli közvetlen termelési költség 70-

80%-a terméshozamtól független, állandó költségnek tekintendő, ami akár egy teljes 

terméskiesést elszenvedett, bevétel nélküli évben is terheli a gazdálkodást.  

Az ágazatra ráterhelt általános költségekkel együtt a teljes termelési költség 

nagyságrendileg 1,5-1,7 millió Ft-ot tesz ki hektáronként. Mivel az általános költség is 

független a terméshozamtól, ebből következik, hogy egy termés és bevétel nélküli évben 1,1-

1,3 millió Ft/ha körüli veszteséget szenved el a vállalkozás. 

Az almatermelés költségnemek szerinti költségszerkezete az alábbiak szerint 

foglalható össze: 

Az almatermesztés esetében a legjelentősebb költség az anyagjellegű költség, 

egyharmados részaránnyal. Ezek között legnagyobb a növényvédő szerek aránya, az 

anyagköltségek kb. 2/3-át teszi ki. A műtrágya-költség aránya áll a második helyen (20-25%), 

sok vállalkozásnál ez az itt megadottnál valamivel kevesebb részarányt képvisel, mert ez a 

költségcsökkentés egyik jellemző forrása. Az egyéb anyagok (öntözővíz, regulátorok) 

részaránya mindössze 5-10%. 

Az anyagjellegű költségeket az amortizációs költség követi, ami a termesztési költség 

¼-ét adja. Itt kell azonban megjegyezni, hogy az amortizációs költség az adott évben nem 

jelentkezik készpénzes kiadásként, tehát nem okoz pénzmozgást, nem áll mögötte 

pénzáramlás, hiszen ez a beruházás időszakában kiadott pénzek, mint beruházási költség 

időarányos része. Ennek következtében a gazdálkodó ezt már az adott évben nem „éli meg” 

valós költségként, és a gyakorlatban gyakran nem is számolnak vele, felszámítása azonban 

mindenképpen szükséges, mert a beruházás időszakában e tétel mögött is pénzkiadás állt, 

aminek szintén meg kell térülnie a bevételekből.  

A termesztés költségein belül nagyjából azonos részarányt képvisel a gépüzemeltetési 

és a személyi jellegű költség, 15-20%-kal. A szedés költsége önmagában kiteszi a személyi 

jellegű költségek 2/3-át. Ez a költségféleség viszont teljes mértékben a hozamok függvénye 

(vagyis teljes egészében változó költség) így ez a megoszlás a hozam változásával jelentősen 

módosulhat. Az ültetvény fenntartásához tartozó egyéb kézi munkák a metszés (15-20%) 

kivételével nem képviselnek jelentős részt, ezek viszont többnyire állandó költségek, tehát a 

hozamtól függetlenül feltétlen kiadást jelentenek. A két meghatározó művelet tehát a szedés 

és a metszés, melyek együttesen a személyi jellegű költségek 80-85%-át adják. 

A gépüzemeltetés költségei közül kiemelkedik a betakarítás (30-35%) és a 

növényvédelem (35-40%) gépigénye. A betakarítás során felmerülő gépi munkaóra igény 

teljes mértékben hozamfüggő, így megállapítható, hogy ez változó költségként viselkedik. 

Intenzív termesztés esetén jelentős aránnyal bír az öntözés költsége is, bár ez az üzemeltetés, 

a víznyerés, stb. módjától függően erőteljesen változó lehet.  
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Az egyéb közvetlen költségek nem növelik jelentősen a termék-előállítás költségeit. 

Ezek között legnagyobb összeggel a földbérleti díj és a közvetlen biztosítási költség merülhet 

fel, melyek közül többnyire csak az utóbbival kell számolni. 

Mint arra a korábbiakban már utaltunk, a post harvest költségeket költségnemenként 

szétbontani elég nehézkes feladat, hozzávetőleges becslést mégis adnánk ezekre vonatkozóan 

is. A tárolási költségek 15-25%-a anyagköltség (energia, alkatrész, stb.), 70-80%-a 

amortizációs költség (épület, gép, göngyöleg), és csak 3-5% esik együttesen a személyi 

jellegű és egyéb költségekre. Az áruvá készítés költségeinek összetétele erősen függ a 

válogatás módjától, technológiájától (kézi vagy gépi) és a csomagolás-kiszerelés módjától, 

így erre egyértelmű költségszerkezet nem állítható fel. 

A termelési költségek témakörében összefoglaló jelleggel megállapítható, hogy az 

almatermelés meglehetősen költségigényes ágazat. A mintegy 1,7-1,8 millió forintos 

hektáronkénti költségével sokszorosan felülmúlja a szántóföldi növénytermesztési ágazatok 

egy-két, esetleg néhány százezer forintos költségét. 

A 67. táblázatból kivehető az is, hogy az alma kg-onkénti önköltsége a betakarítással 

bezárólag (tehát tárolás, válogatás, csomagolás, szállítás és értékesítés nélkül) 40 Ft körül 

alakul. Azonban – mint minden más gyümölcsfaj – esetében ez az érték az évjárattól függően 

jelentős mértékben ingadozhat. Ennek oka, hogy – az előbb részletezetteknek megfelelően – a 

hektáronkénti termelési költségek a magas állandóköltség-hányad miatt az évjárat 

változásával nem mutatnak nagy eltéréseket, a terméshozamok viszont évről évre nagyon 

széles sávban (0-50 t/ha) mozognak. A 40 Ft/kg-os önköltség tehát kedvező esetnek 

tekinthető, egy féltermésű évben 65-75 Ft/kg, 10 t/ha-os negyed termés esetén pedig már 130-

150 Ft/kg körül alakul az önköltség (49. ábra).  

 

 
49. ábra: Az alma kg-onkénti előállítási költségének hozzávetőleges alakulása a 

terméshozam függvényében (posztharveszt költségek nélkül) 
Forrás: saját számítás 

 

A fenti kalkulációk a posztharveszt folyamatok figyelembe vétele nélkül, a betakarítás 

utáni azonnali értékesítést feltételezve készültek. A nagyságrendek szemléltetése végett 

azonban a 68. táblázatban összefoglaltuk, hogy a tárolás, válogatás, csomagolás-kiszerelés 

módjától és a szállítási távolságoktól függően milyen jelentős összeget igényelnek ezek a 

műveletek is. A legalacsonyabb poszt harveszt költséggel járó verzió az, amikor csak 

hűtőtárolás történik, az értékesítésre pedig válogatás és csomagolás nélkül, tartályládában 

kerül sor. Ekkor 500-800 ezer Ft/ha, azaz 15-25 Ft/kg tárolási költség keletkezik. 

Amennyiben azonban egy hosszabb idejű (8-10 hónap) tárolás, színre és méretre történő gépi 
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válogatás, „igényes” kicsomagolás is szükséges és a szállítás nagy távolságra (1 000-1 200 

km) történik, a poszt harveszt költségek már 2-3 millió Ft körül mozognak, ami az alma 

önköltségét 80-100 Ft-tal terheli. Ez utóbbi szélsőséges esetben a betakarítás fázisáig – 

kedvező esetben – 40 Ft/kg önköltséggel megtermelt almából – az értékesítés végére egy 120-

140 Ft/kg önköltségű alma lesz.  

 

68. táblázat: Az alma posztharveszt költségei 

Művelet megnevezése 
Költség* 

(ezer Ft/ha) 

Költség* 

(Ft/kg) 

Tárolás 500-800 15-25 

Válogatás 200-400 5-10 

Csomagolás 300-1 100 10-30 

Szállítás 150-1 000 4-30 

Értékesítés 50-200 1-5 

KÖZVETLEN POSZTHARVESZT 

KÖLTSÉG 

1 200-3 500 35-100 

Forrás: saját számítás 

Megjegyzés:  * 40 t/ha átlaghozamot és 70-90% étkezési minőségi kihozatalt feltételezve 

 

Megjegyzendő az is, hogy a posztharveszt költségek 40-70%-a amortizációs költség, 

tekintettel arra, hogy e műveletek nagy értékű technológiai és építészeti beruházásokat 

igényelnek (bár a tőkeigényen 40-60%-ot tompíthatnak a nemzeti és közösségi beruházási 

támogatások). Tehát a költségük jelentős része egy terméshozamtól független állandó költség. 

Amikor csak maga a posztharveszt infrastruktúra évente és hektáronként 300-1 500 Ft 

amortizációs költséggel terheli a gazdálkodást, nem lehet eléggé hangsúlyozni a minden 

évben, rendszeresen elérendő nagy terméshozamok – így a fagy- és jégvédelem – fontosságát.  

 

Hozam, árbevétel 

 

Az árbevétel kalkulációjánál abból a feltételezésből kell kiindulni, hogy azonos 

ráfordítási színvonal mellett mindkét ültetvény tudja a 40 t/ha körüli átlagtermést. Jelentősebb 

eltérés az étkezési minőségi kihozatalban van: míg intenzív ültetvénytől elvárás lehet egy jó 

évben a 90% körüli étkezésialma-hányad, addig a nagyobb koronatérfogatú, félintenzív 

almásokban nemigen lehet 70%-nál jobb arányt kihozni. Ez elsősorban a heterogénebb 

gyümölcsméretre és a gyengébb színeződésre vezethető vissza. Megjegyzendő az is, hogy a 

minőség hazai viszonylatban egy elég „nehezen kezelhető” fogalom. Ez alatt az értendő, hogy 

a nyugat-európai almatermelő országokban az almaszállítmányok döntő többsége már színre 

és méretre válogatva kerül a piacra. Egy adott fajtán belül megkülönböztetnek 5-7 

méretkategóriát és mindegyik méretkategórián belül 2-4 színkategóriát, így a kettő 

eredőjeként általában 15-25 minőségi kategóriába sorolják a termést. A minőség ezen 

„szigorú” megítélése abszolút objektív. Ezzel szemben Magyarországon még mindig nagyon 

sok vállalkozásnál összesen két minőségi kategória létezik (étkezési és léalma), és ez is elég 

szubjektív megítélésen alapszik. Mert amíg esetlegesen a kevésbé igényes vevők a 60-65-ös 

méretű 20-30%-ban színeződött almát is I. osztályú áruként fizetik meg, addig ez az alma a 

piac értékítélete szerint I. osztályú étkezési alma lesz, még akkor is, ha a méretre és színre 

válogatás szerint legfeljebb a II. osztályt üti meg.  

Az elmúlt két évtizedben nálunk nagyon jellemző volt a minőség ezen laza és 

szubjektív kezelése (bár ez már kezd jelentősen megváltozni). Ennek köszönhető az, hogy a 

piac értékítéletében számos esetben I. osztályú alma volt az a tétel, melynek szabvány szerint 

több tíz százaléka nem ütötte meg ezt a kategóriát. Így sok esetben nem volt égető jelentősége 
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a minél jobb színeződésnek és a homogén gyümölcsméretnek. A nyugat-európai termelők 

többségénél azonban hektáronként több ezer Euro, azaz nyereség vagy veszteség múlhat azon, 

hogy sikerül-e döntően – a legjobban megfizetett árkategóriájú – 70-85 mm közötti és 50-

70%, de még inkább 70-100% színfedettségű almát termelni. Mert amennyiben a színeződés 

ettől elmarad vagy a méret ettől lefelé vagy felfelé eltér, azon nagyon sok múlhat. Az 

érzékeltetés kedvéért egy példa: az 50%-ban színeződött 90-es méretű és a pl. 75%-ban színes 

80-as méretű alma kg-onkénti termelői ára között Németországban vagy Olaszországban 

gyakran 5-10 Cent különbség van – az utóbbi javára. Ez egy 40-60 t/ha-os termés esetén 

hektáronként 2 000-6 000 Euro bevételkülönbséget jelent. Ez az ottani termelő hektáronkénti 

nyereségének felel meg vagy annak fele, míg Magyarországon mindkét kategória egyformán 

megfizetett, étkezési alma, tehát a kettő között értékkülönbség nincs. Ezen okok miatt 

nyugaton hatványozott a jelentősége az olyan intenzívebb művelési rendszereknek és 

fajtáknak, amivel nagyobb eséllyel el lehet érni a homogén 70-85 mm-es méretet és a jó színt. 

Az ipari almára pedig csak mint pár %-ban szükségképpen keletkező, technológiai 

melléktermékre tekintenek. Nálunk ez a minőségi kényszer még ilyen súllyal nem jelentkezik, 

de a fejlődés vélhetően nálunk is ebbe az irányba fog tartani, illetve érzékelhetően is tart már 

jó néhány éve.  

A 69. táblázatban mindkét ültetvénynél 40 t/ha terméssel, az intenzívnél 90%, a 

félintenzívnél 70% étkezési minőségi kihozatallal számoltunk. Ettől kezdve az elérhető 

árbevételt az értékesítési ár határozza meg. Az étkezési alma ára hazánkban az évek között és 

a szezonon belül is jelentősen ingadozva, 40-140 Ft/kg között alakul. Jelentősen befolyásolja 

a fajta, a méret, a színeződés és az értékesítés időpontja. A nyári és őszi almák ára 

hozzávetőlegesen szeptember közepéig elég jól alakul, az évek többségében 60-100 Ft/kg 

áron el lehet adni őket. Ezt követően azonban árzuhanás tapasztalható, mert a sok  

– közvetlenül a szedés után, tárolás nélkül eladandó – alma elárasztja a piacot, és az ár  

jelentősen, akár 40-50 Ft/kg-ig is süllyedhet. Általában január-februártól érzékelhető 

élénkülés (amikor az átmeneti tárolókból már eladták a termést), és általában folyamatosan 

emelkedik az ár, a szezon végére (május-június) a 80-140 Ft/kg-ot is elérheti.  

 

69. táblázat: Magas színvonalon művelt almaültetvények árbevétele egy szélsőségektől 

mentes évjáratban 

Megnevezés 
Mérték-

egység 
„Intenzív” „Félintenzív” 

Terméshozam t/ha 40,0 40,0 

                           - étkezési alma t/ha 36,0 28,0 

            - ipari alma t/ha 4,0 12,0 

Értékesítési ár     - étkezési alma Ft/kg 60,0 60,0 

   - ipari alma Ft/kg 17,0 17,0 

ÁRBEVÉTEL eFt/ha 2 228,0 1 884,0 
Forrás: saját számítás 

 

Fenti kalkulációban 60 Ft/kg őszi átlagárral számoltunk (bár ez nem reprezentatív 

átlag, de nagyságrendileg elfogadható). Mindezeket figyelembe véve azt kapjuk, hogy a jó 

színvonalú almaültetvényekben – posztharveszt műveletek nélkül, szedés utáni értékesítéssel 

– hektáronként nagyságrendileg mintegy 2,0-2,5 millió Ft árbevétel érhető el. Félintenzív 

ültetvényekben – az alacsonyabb minőségi kihozatal miatt – 10-20%-kal alacsonyabb bevételt 

realizálhatunk. (69. táblázat).  

Amennyiben a termékhez tárolás és válogatás is társul, és jelentős részben tavaszi 

értékesítéssel számolunk, akkor a magasabb átlagárak miatt – bár nyilván a költségek is 

magasabbak – 3,0-4,0 millió Ft-ot is elérhet a hektáronkénti áruérték. Legyen bármelyik 
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esetről is szó, megállapítható, hogy a jég- és fagyvédelmi technológiák egy jó színvonalú 

almaültetvényben hektáronként 2,0-4,0 millió Ft-os termelési értéket védenek.  

 

Jövedelem, jövedelmezőség 

 

A 70. táblázat tartalmazza az eddigiekben már bemutatott termelési költség és 

árbevétel adatok felhasználásával a jövedelem kalkulációját.  

 

70. táblázat: A jövedelem és jövedelmezőség alakulása magas színvonalon művelt 

almaültetvényekben egy szélsőségektől mentes évjáratban 

Megnevezés M.e. Intenzív Félintenzív 

ÁRBEVÉTEL eFt/ha 2 228 1 884 

Közvetlen termelési költség eFt/ha 1 442 1 280 

FEDEZETI ÖSSZEG eFt/ha 786 604 

Általános költség eFt/ha 200 200 

Összes termelési költség eFt/ha 1 642 1 480 

NETTÓ JÖVEDELEM eFt/ha 586 404 

Költségarányos jövedelmezőség % 36 27 

Cash flow eFt/ha 966 531 
Forrás: saját számítás 

 

A 70. táblázat adataiból kiderül, hogy egy jó színvonalú almaültetvényben, egy 

normális évjáratban 600-800 ezer Ft közvetlen ágazati nyereség (fedezeti összeg) várható el, 

amiből azonban még fedezni kell az általános költségeket. Akár a fedezeti összeg, akár a nettó 

jövedelem mutatóját vesszük alapul, látható, hogy intenzív ültetvényekben potenciálisan  

30-40%-kal magasabb nyereség realizálható. Megjegyzendő, hogy ez nem igaz minden 

esetben, mert egy intenzív ültetvényt is lehet művelni rosszul és egy félintenzívet is „profi” 

módon, tehát az ültetvénytípus mellett fontos a termelő szaktudása és gondossága is. A 

termelési költségek arányában 30-40% körüli nyereséget érhetünk el (költségarányos 

jövedelmezőség). A cash flow mutatja meg legszemléletesebben, hogy ugyan – mint 

korábban láttuk – egy intenzív ültetvény telepítése 2-2,5-szer többe kerül, mintegy 

félintenzívé, de – jelen kalkulációban – a termőévekben 60-80%-kal nagyobb pénzforgalmi 

nyereséget is produkál.  

Mindezek mellett meg kell jegyezni, hogy ilyen költség-, minőség- és árviszonyok 

mellett a 25-30 t/ha körül van az a termésszint, amivel adott évben nulla eredményt érhetünk 

el, tehát a bevételeink éppen fedezik az összes termelési költséget. A folyó évi működési 

kiadások (amortizáció nélküli termelési költség) fedezéséhez szükséges hozamszint pedig 20-

25 t/ha. Tehát egy 25-50%-nál nagyobb terméskiesés esetén nyereséget már nem 

realizálhatunk. Totális termésveszteség esetén pedig hektáronként 1,1-1,3 millió Ft 

veszteséget kell elkönyvelni. 

A termelés gazdaságossága a teljes ültetvény-élettartam alatt 

 

A termelés gazdaságosságának kifejezésére szolgáló mutatókat az alábbiakban 

ismertetjük.  

Először is röviden indokolnunk kell, hogy mit értünk, illetve értsünk „gazdaságosság” 

alatt. Ez egy nagyon viszonylagos és nem egyszerűen meghatározható fogalom, és 

semmiképpen nem azonos a nyereséggel, a nyereségességgel. Amennyiben például a 

bevételeink egyetlen forinttal is meghaladják a költségeinket, akkor van egy forint 



 200 

nyereségünk, tehát nyereséges a termelés. Ennek ellenére nemigen mondaná azt egyetlen 

gazdálkodó sem, hogy egy forint nyereségért érdemes termelni, azaz gazdaságos a működés. 

A gazdaságosság tehát a vállalkozó nyereségelvárásával összefüggő fogalom: gazdaságos az, 

amit érdemes csinálni. Akkor gazdaságos egy tevékenység, ha biztosítja a termelő által elvárt 

nyereséget. Mennyi lehet az elvárt nyereség? Megint csak viszonylagos és nem egyszerűen 

megválaszolható kérdés. Azt mondhatjuk, hogy elvárható és elvárt nyereség lehet az, 

amelyből (miután a bevételekből a termelés költségeit már finanszíroztuk): 

 elegendő forrás marad a fejlesztések, beruházások megvalósításához (ez alatt értendő 

az elhasználódott eszközök pótlása vagy felújítása, de a korszerűsítő, bővítő 

beruházások is), 

 megfelelő tartalékot képezhetünk a rossz évek túléléséhez (pl. fagykár, jégkár, aszály, 

növényvédelmi okok, stb. miatti jelentős termés- és/vagy minőségveszteség), 

 illetve biztosítja a család megélhetését (ez csak családi gazdaságok esetén 

értelmezhető). 

Ha mindezek teljesülnek, akkor a termelés gazdaságossága megfelelő. A fentiek 

alapján azonban még mindig nem egyszerű meghatározni egy fix nyereségösszeget, mert pl. 

nem számítható ki előre, hogy milyen gyakran lesznek „rossz évek” az ültetvény 15-20 éves 

élettartama alatt. Azaz a termelés kockázata, bizonytalansága nehezen számszerűsíthető.  

Éppen ezen nehézségek miatt az üzemgazdaságtanban bevett módszer az, hogy 

valamilyen másik, alternatív pénzbefektetési lehetőség hasznához mérjük a beruházásunk 

nyereségét. Méghozzá olyan alternatív befektetéséhez, melynek a haszna pontosan 

kalkulálható és kockázatmentes, mert csak valamilyen biztos támponthoz viszonyítva 

alkothatunk véleményt a tevékenységünk gazdaságosságáról.  

Ilyen alternatív befektetési lehetőség lehet egyszerűen a banki betét, melynek kamata 

jelenleg 6-8% között van. „Közel teljesen” kockázatmentes befektetés lévén még inkább 

használhatjuk az állampapírokat erre célra, melyek ráadásul – az ültetvény élettartamához 

hasonlóan – hosszú, 10-15 éves futamidejű befektetések is lehetnek (ezek kamata jelenleg 6-

10% között alakul). Összegzésként azt mondhatjuk, hogy minimális gazdaságossági elvárása 

lehet a termelőnek az, hogy az ültetvénytelepítésben lekötött tőkéje hozzon legalább annyi 

hasznot, mintha banki betétbe vagy állampapírba helyezte volna azt. Ha ez nem teljesül, akkor 

jobban jár, ha a banki betétet vagy az állampapírt választja, mert akkor saját munka és 

kockázat nélkül is ugyanannyi vagy nagyobb haszonra tesz szert. 

Ezen okok miatt a teljes ültetvény-élettartamra vonatkozó gazdaságossági 

számításainkban a gyümölcstermelés nyereségét egy 7%-os banki kamattal vetjük össze, 

vagyis az ültetvénytelepítésben lekötött tőke kamatigénye 7%-ot tesz ki. Ez más 

megközelítésben azt jelenti, hogy az ültetvény nyereségéből minden évben csak e banki kamat 

fölötti jövedelmet ismerjük el valódi nyereségnek. 

A gyümölcstermelés gazdaságosságának – fenti szemléletben történő kifejezésére – három 

mutatót használunk: 

1. A tőkearányos jövedelmezőség azt adja meg, hogy mekkora kamatra kellett volna az 

ültetvény élettartamával azonos futamidőre bankba vagy állampapírba fektetni a 

telepítésbe fektetett pénzünket ahhoz, hogy ez a pénz ugyanakkora tiszta jövedelmet 

hozzon, mint az ültetvényünk a teljes élettartam alatt. Vagyis lényegében arról ad 

tájékoztatást, hogy hány százalékos kamatozású banki betét pénzügyi hozamával 

egyenértékű az ültetvény-beruházásunk haszna (ez más néven a belső megtérülési ráta 

/IRR/).  

2. A lekötött tőke kamatigényével csökkentett kumulált jövedelem fejezi ki, hogy 

mennyivel hoz több nyereséget ültetvényünk az élettartama alatt, mintha a telepítésbe 

fektetett pénzüket, 7%-os kamatra, az ültetvény élettartamával megegyező futamidőre 

bankba fektettük volna (megfelel a nettó jelenértéknek /NPV/). 
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3. A megtérülési idő az az év, amikor az ültetvénynek a lekötött tőke kamatigényével 

csökkentett kumulált jövedelme először meghaladja a nullát. Ez azt jelenti, hogy az 

ültetvényünk bevételei ekkorra termelik ki először a beruházással és működéssel 

kapcsolatos összes kiadást, valamint a lekötött tőke potenciális banki kamatát. 

Hétköznapi szóhasználattal élve: ekkor vagyunk nullán. 

A fenti mutatók esetében nehéz meghatározni, hogy mi az az érték, amely 

elégségesnek vagy kiválónak ítélhető, és mit várjunk el legalább az ültetvényünktől. 

Alapvetően a következőket tarthatjuk szem előtt: 

 A tőkearányos jövedelmezőséggel kapcsolatos minimális gazdaságossági 

követelményünk – a korábbiakban leírtakkal összhangban – az lehet, hogy érje el a 

banki betétek vagy az állampapírok kamatait (7%). Mert, ha annál kevesebb az 

ültetvényünk haszna, akkor sokkal jobban jártunk volna, ha állampapírba vagy bankba 

helyezzük a termelésbe fektetetett pénzünket. Amennyiben azonban a 

gyümölcstermelés jelentősen nagyobb kockázatával és a saját munkánkkal is 

számolunk, akkor ennél jóval nagyobbnak kell lennie a jövedelemigényünknek. A 

pontos értéket megadni még így is nehéz (mivel a kockázat és a bizonytalanság 

nehezen számszerűsíthető tényező), de azt mondhatjuk, hogy egy 10-15% közötti 

tőkearányos jövedelmezőség már elfogadhatónak, a 15-20% közötti (legfőképpen az e 

fölötti) mérték pedig már jónak tekinthető. Ez utóbbi esetben a képződő nyereség már 

jó eséllyel elegendő a további, folyamatos fejlesztések-beruházások finanszírozásához, 

a tartalékképzéshez és – családi gazdaság esetén – a család megélhetésének 

biztosításához.  

 A lekötött tőke kamatigényével csökkentett kumulált jövedelem akkor mutat a banki 

befektetéssel egyenértékű hasznot, ha értéke nulla. Vagyis ekkor pont annyit hoz 

ültetvényünk, mintha bankba raktuk volna a telepítésbe fektetett pénzünket. Ez 

természetesen csak a minimális gazdaságossági elvárásunk lehet. Adott esetben (más 

mutatók értékétől függően) e mutató 1-2 millió Ft/ha közötti értéke már 

elfogadhatónak tekinthető, de jó értékekről 2-3 millió Ft körül, illetve fölött 

beszélhetünk.  

 A megtérülési idő esetében egy 2-3. évben termőre forduló ültetvénynél 7-9 év lehet 

az elvárásunk, míg a 4-6. évben termőre forduló gyümölcsösök esetében még a 9-12 

év is elfogadható, bár nyilvánvalóan az a kedvező, ha minél hamarabb bekövetkezik. 

Fontos megemlíteni azt is, hogy a gazdaságossági számítások 100%-ban saját forrásból 

elvégzett ültetvénytelepítésre vonatkoznak, márpedig a 40-50%-os beruházási támogatások 

jelentős mértékben javítják egy ültetvény gazdaságosságát, és akár a jelentősen kisebb 

terméshozamok is elegendőek lehetnek a gazdaságos termelés kritériumának teljesítéséhez. 

Ilyen jellegű számításokba viszont e helyütt nem megyünk bele, mert kiinduló feltételezésünk 

és a gazdálkodással szembeni elvárásunk az, hogy egy ültetvény-beruházásnak támogatás 

nélkül is gazdaságosnak kell lennie. A támogatásra nem úgy kell tekinteni, hogy egy 

támogatás nélkül gazdaságtalan beruházást ez tegyen gazdaságossá. A szerepe „csak” az kell 

legyen, hogy egy várhatóan gazdaságos beruházás kezdeti nagy tőkeigényének 

finanszírozásában nyújtson segítséget.  

Az 50. ábrán az ültetvénytelepítésben lekötött tőke 7%-os kamatigényével csökkentett 

nyereség alakulását szemléltetjük kumulált formában.  

A görbe a telepítési költséggel indul (4,6 illetve 2,1 millió Ft), majd az első években 

még lefelé tart, tekintettel arra, hogy az éves kiadások ekkor még meghaladják a bevételeket. 

A 2-4. évtől kezdve a képződő nyereségek felfelé húzzák a kumulált jövedelmet, mely 

mindkét ültetvény esetében a 10-11. év környékén éri el a nullát. Az ültetvény-beruházás 

ekkor térül meg, vagyis az ültetvény bevételei eddigre termelik ki az összes beruházási és 

működési költséget, valamint a lekötött tőkével potenciálisan elérhető banki kamatot. Az 
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ültetvény eltelepítése után ennyi idő telik el, mire oda jutunk, mintha banka raktuk volna a 

kezdeti tőkénket. 

 

 
50. ábra: A lekötött tőke kamatigényével csökkentett, kumulált jövedelem alakulása az 

ültetvény élettartama alatt 
Forrás: saját számítás 

 

Az ültetvény élettartamának végére az intenzív ültetvény mintegy 2,5 millió Ft, a 

félintenzív 1,4 millió Ft kumulált nyereséget produkál. Ez azt jelenti, hogy ültetvényeink a 15 

év alatt visszatermelték a telepítési költséget, a 7%-os banki befektetéssel elérhető kamatot, 

plusz még 2,5 illetve 1,4 millió Ft-ot. A tőkearányos jövedelmezőség minkét ültetvénytípus 

esetén hasonlóan 11% körül alakul, illetve a félintenzív ültetvénynél még valamivel 

kedvezőbb is. A tőkearányos jövedelmezőségről azt a megállapítást tehetjük, hogy 10-15% 

között már elfogadható, de az igazán jó értékekről 15-20% között, illetve fölött beszélhetünk. 

A jelenlegi banki kamat szintjéhez viszonyítva azt mondhatjuk, hogy ültetvényünk 4-5 

százalékponttal tud többet, ami elfogadható, de nem kiváló eredmény. Ugyanilyen 

következtetésre juthatunk a megtérülési idő tekintetében is.  

A két ültetvénytípus összehasonlításában érdekes, hogy míg az intenzív ültetvény bő  

1,0 millió Ft-tal, azaz mintegy 80%-kal nagyobb hektáronkénti nyereségösszeget ér el, addig 

a megtérülési idő közel azonos, illetve tőkearányos jövedelmezőségben is tud annyit a 

félintenzív ültetvény, vagy egyes esetekben akár jobbat is. Visszatükröződik az intenzívebb és 

extenzívebb termelés között általában meglévő azon különbség, miszerint az egy hektáron 

elérhető nyereség tekintetében az intenzívek tudnak többet, míg a 100 Ft befektetett tőkével 

előállított nyereségben (= tőkearányos jövedelmezőség) az extenzívebbek szerepelnek jobban. 

A különbség alapvető oka az, hogy az intenzív ültetvények nem tudnak annyival nagyobb 

nyereséget produkálni, mint amennyivel nagyobb a létesítésük tőkeigénye az extenzívebb 

ültetvényekhez viszonyítva. Tehát abszolút összegben nagyobb nyereség elérésére képesek, 

de a befektetett tőke arányában már gyakran rosszabb eredményt érnek el.  

A korábban jelzetteknek megfelelően nem kívánunk belemenni olyan számításokban, 

hogy mennyivel javítja egy pl. 40%-os beruházási támogatás az ültetvény gazdaságosságát, de 

ennek érzékeltetésére felhozunk néhány számadatot: az intenzív ültetvényben a támogatás 

hatására a jövedelem nettó jelenértéke 4,8 millió Ft-ra, a tőkearányos jövedelmezőség pedig 

20,1%-ra növekszik (tehát értékük megduplázódik), a megtérülési idő előrejön a 7. évre. E 

paraméterek közel kiválónak nevezhetők. A változás mértéke a félintenzív ültetvénynél is 

hasonló. Nem vitatható tehát, hogy a beruházási támogatás jelentősen javítja egy ültetvény 

gazdaságosságát, ezzel együtt a megtérülési viszonyai kevésbé lesznek érzékenyek és 

kiszolgáltatottak a termésveszteséget eredményező időjárási károkkal szemben, de 
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törekednünk arra kell, hogy ültetvényünk támogatás nélkül is gazdaságos legyen, és a 

támogatás csak finanszírozási segítséget jelentsen.  

 

 
51. ábra: A megtérülés alakulása (jövedelem nettó jelenértéke) az „intenzív” 

almaültetvény esetében különböző terméshozamok mellett 
Forrás: saját számítás Megjegyzés: A görbékhez tartozó tőkearányos jövedelmezőség: 16%, 14%, 11%. 

 

 
52. ábra: A megtérülés alakulása (jövedelem nettó jelenértéke) a „félintenzív” 

almaültetvény esetében különböző terméshozamok mellett 
Forrás: saját számítás Megjegyzés: A görbékhez tartozó tőkearányos jövedelmezőség: 16%, 14%, 11%. 

 

A fentiek összegzéseként levonható az a fontos következtetés, hogy a 40 t/ha-os 

termés – beruházási támogatás nélkül – még jó étkezési alma kihozatal mellett is csak egy 

elfogadható, de nem kiváló gazdaságosság elérésére elegendő. A gazdaságosság fordulópontja 

valahol a 35-40 t/ha termésszint körül van, tehát sokéves átlagban legalább ennyit kell elérni 

ahhoz, hogy ott legyünk, mintha bankba tettük volna a pénzünket. Az ültetvény élettartama 

alatt 20-25% – fagy- és jégkár miatt – kieső terméssel számolva viszont a kármentes, jó 

évjáratokban már 45-50 t/ha körüli termést kell elérni ahhoz, hogy sokéves átlagban 

teljesüljön a gazdaságosság minimumkritériumát teljesítő 35-40 t/ha. Tehát a jó évjáratokban 

a 40-50 t/ha-os vagy akár ennél is magasabb (60 t/ha) termésszint elérését kell megcélozni, a 

lehető legnagyobb étkezési alma arány mellett (51. és 52. ábra).  
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5.3.5. A zöldségtermesztés ökonómiai és szervezési kérdései  

 

Csemegekukorica termesztés 
 

Ebben a fejezetben a csemegekukorica termelés költség- és jövedelemviszonyait 

kívánjuk bemutatni, mely Borbély-Apáti (2011) munkájára alapoz.  

 

Ráfordítás és termelési költség 

 

A jó termőhelyi adottságok mellett a csemegekukorica hozama a 2010-es évben 16,5 

t/ha volt (ez nagyságrendileg megegyezik az elmúlt 5 év átlagával). Az 1 hektárra eső 

termelési költség megközelítőleg 300 000 Ft volt, míg a magas a hozam miatt a tonnánkénti 

közvetlen termelési költség mintegy 19 000 Ft. 

 

71.táblázat: A csemegekukorica termelés költségei munkaműveletenkénti szerkezetben 

Művelet megnevezése 

 

Költség Költség Megoszlás 

(Ft/ha) (Ft/t) (%) 

Talajművelés 44 925,00 2 722,73 14,30 

Tápanyag-gazdálkodás 66 160,00 4 009,70 21,07 

Vetés 26 965,00 1 634,24 8,59 

Növényvédelem, regulátorozás, növényápolás 58 200,50 3 527,30 18,53 

Öntözés 22 500,00 1 363,64 7,16 

Betakarítás, szállítás 67 110,00 4 067,27 21,37 

Szárítás, tisztítás 0,00 0,00 0,00 

Tárolás 0,00 0,00 0,00 

Egyéb munkák 0,00 0,00 0,00 

Egyéb közvetlen költségek 28 200,00 1 709,09 8,98 

ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG 314 060,50 19 033,97 100,00 
Forrás: Borbély (2011) 

 

A 71. táblázatban a csemegekukorica termelés közvetlen termelési költségeit láthatjuk 

munkaműveletenként. A költségek legnagyobb részét, több mint az egy ötödét, a betakarítás, 

szállítás jelenti, de emellett a termelési költség jelentős részarányát teszi ki a tápanyag-

gazdálkodás is, több mint 20%-kal, a növényvédelem, növényápolás, mintegy 18%-kal, 

valamint nem elhanyagolható a talajművelés munkaművelet költsége, mely az összes 

közvetlen termelési költség 14%-át jelenti.   

A talajművelés az őszi mélyszántást (26-32 cm), a szántás elmunkálást (láncborona + 

simító), a magágykészítést (kompaktorral) és a tarlóhántást foglalja magába.  

A tápanyag-gazdálkodás munkaművelet csak műtrágyázást foglal magába. A 

tápanyag-gazdálkodás intenzív technológiában történik, melynek első lépése az őszi 

alaptrágyázás. Ősszel (általában október végén) 100 kg Komplex NPK (8:21:21) műtrágyát 

juttatnak ki, melyet tavasszal (márciusban) 500 kg ammónium-nitrát (34%) kijuttatása követ. 

A műtrágyarakodás, - feltöltés kézi munkaerővel, a műtrágyaszállítás IFA 60 

tehergépkocsival, a műtrágyaszórás TORNÁDÓ-5TM műtrágyaszóró géppel történik. A 

munkaművelet költségeinek jelentős részét az anyagköltség adja.  

A vetés áprilisban történik, és az összes termelési költség mintegy 9%-át adja. 1 hektár 

vetőmagszükséglete 27 kg. A vetés munkaművelet költségének több mint 90%-át az 

anyagköltség teszi ki. 
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A növényvédelem és a növényápolás az összes közvetlen termelési költség 18%-át 

teszi ki. A növényvédelem csupán a tavaszi talajfertőtlenítésből áll, melynek során tavasszal, 

a vetéssel egyidejűleg 6,5 kg/ha Force 1,5 G talajfertőtlenítő szert juttatnak ki. A 

talajfertőtlenítés hiányában elszaporodnak a kukoricabogarak, melyek az állományban 

jelentős kárt tudnak okozni. Állománypermetezés, valamint kórokozók elleni védekezés 

általában nem indokolt. A növényápolásba a júniusi idegenelés, valamint a júliusi címerezést 

tartozik. Mindkettőt kézi munkával végzik. 

Az állomány öntözése Valmont lineár öntözőberendezéssel (30 mm) történik, ez az 

összes termelési költség 7%-át adja.  

A csemegekukorica betakarítása Byron OXBO 8430 csemegekukorica kombájnnal 

történik. Így az összes közvetlen termelési költségnek a betakarítás önmagában csak a 4%-át 

tesz ki.  

Mivel betakarítás után a terményt közvetlenül a konzervgyárakba szállítják, így 

szárítási, tisztítási és tárolási költség nem merül fel.  

Az egyéb közvetlen költség alatt a földbérleti díjat és a közvetlen biztosítási költséget 

értjük.  

 

72. táblázat: A csemegekukorica termelés költségei költségnemenkénti szerkezetben 

Költségnem megnevezése 

 
Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 

Megoszlás 

(%) 

Anyagjellegű költség 107 085,50 6 490,03 31,82 

Személyi  jellegű költség 28 340,00 1 717,58 8,42 

Gép- és épületköltség 150 435,00 9 117,27 44,71 

Egyéb közvetlen költség 28 200,00 1 709,09 8,38 

ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG 314 060,50 19 033,97 93,33 

Általános költség 22 431,00 1 359,45 6,67 

ÖSSZES TERMELÉSI KÖLTSÉG 336 491,50 20 393,42 100,00 
Forrás: Borbély (2011) 

 

A 72. táblázatban a csemegekukorica termelés költségeit láthatjuk költségnemenkénti 

megosztásban. A költségek legnagyobb részét a gép- és épületköltségek teszik ki 44%-kal, 

ezen belül is a terményszállítás (17%) és a talajművelés (14%) költségei a legjelentősebbek. A 

gép- és épületköltséget az anyagjellegű költségek követik 32%-kal, melyek közül a 

műtrágyának a legnagyobb a részaránya (19%), vagyis az anyagjellegű költségeknek több 

mint a felét teszi ki. A személyi jellegű költségeknek szinte a teljes egészét a növényápolás 

(9%) adja. Az egyéb közvetlen költség esetében pedig a földbérleti díj jelentős. 

 

Hozam, árbevétel, termelési érték 

 

A 73. táblázat a csemegekukorica termelésből származó árbevételt és termelési értéket 

tartalmazza. A csemegekukorica esetében melléktermék nem keletkezik a termelés során, így 

ebből árbevétel nem származik. Az értékesítési árat nagy mértékben befolyásolja az 

értékesítési időpontja. Az fentiek alapján mintegy 450 000 Ft-os árbevétel képződik 

hektáronként. A 35 000 Ft összegű egyszerűsített területalapú (SAPS) támogatással, valamint 

7 000 Ft összegű nemzeti kiegészítő (Top up) támogatással együtt mintegy 500 000 Ft-os 

termelési értéket kapunk.  
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73. táblázat: A csemegekukorica termelés árbevétele és termelési értéke 

Megnevezés 

 
M.e. 

 

Érték 

 

Terméshozam: -főtermék t/ha 16,5 

                         - melléktermék t/ha 0 

Értékesítési ár: - főtermék Ft/t 27 500 

                         - melléktermék Ft/t 0 

Árbevétel: - főtermék Ft/ha 453 750 

                   - melléktermék Ft/ha 0 

ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN Ft/ha 453 750 

Területalapú támogatás (SAPS) Ft/ha 35 000 

Területalapú támogatás (Top up) Ft/ha 7 000 

Agrár-körny. gazd. támogatás (szf-i alapszintű) Ft/ha 0 

Agrár-körny. gazd. támogatás (szf-i integrált) Ft/ha 0 

Egyéb közvetlen támogatás Ft/ha 0 

TERMELÉSI ÉRTÉK Ft/ha 495 750   
Forrás: Borbély (2011) 

 

Jövedelem, jövedelmezőség, hatékonyság 

 

Az alábbi táblázatban (74. táblázat) a korábban bemutatott költség és hozamadatokat láthatjuk 

összesítve.  

 

74. táblázat: A csemegekukorica termelés eredménye és hatékonysága az adott gazdaság 

esetében 

Megnevezés M.e. Érték 

TERMELÉSI ÉRTÉK Ft/ha 495 750,00 

Összes közvetlen költség Ft/ha 314 060,50 

FEDEZETI ÖSSZEG Ft/ha 181 689,50 

Közvetlen önköltség Ft/t 19 033,97 

Közvetlenköltség-arányos jövedelmezőség % 57,85 

Jövedelemszint % 32,12 

Költségszint % 67,88 
Forrás: Borbély (2011) 

  

A korábbi táblázatokban meghatározásra került a termelési érték, valamint az összes 

közvetlen termelési költség. Ezek alapján az 1 hektárra jutó fedezeti összeg megközelítőleg 

180 000 Ft. A csemegekukorica esetében az 1 tonnára jutó közvetlen önköltség mintegy 

19 000 Ft.  

A hatékonysági mutatók közül a közvetlenköltség-arányos jövedelmezőségi mutató 

értéke 57,85%. Az érték kedvezőnek mondható.  

A jövedelemszint az adott ágazat jövedelmét mutatja meg a termelési érték arányában, 

mely 32, 12%. A költségszint 67,88%. 

 



 207 

Zöldborsó termesztés 

 

Az alábbiakban – Borbély-Apáti (2011) nyomán – a zöldborsótermelés költség- és 

jövedelemviszonyait kívánjuk bemutatni a csemegekukoricához hasonló szerkezetben. 

 

Ráfordítás és termelési költség 

 

Ahogy a csemegekukoricánál, a termesztés általában jó minőségű talajokon történik, 

melyeken megfelelő időjárási körülmények mellett szinte bármelyik hazai növény 

eredményesen termeszthető. 

 

75. táblázat: A zöldborsótermelés költségei munkaműveletenkénti szerkezetben 

Művelet megnevezése 

 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 

Megoszlás 

(%) 

Talajművelés 52 200,00 6 960,00 13,88 

Tápanyag-gazdálkodás 62 160,00 8 288,00 16,52 

Vetés 46 330,00 6 177,33 12,31 

Növényvédelem, regulátorozás, növényápolás 69 913,10 9 321,75 18,58 

Öntözés 45 000,00 6 000,00 11,96 

Betakarítás, szállítás 72 405,00 9 654,00 19,25 

Szárítás, tisztítás 0,00 0,00 0,00 

Tárolás 0,00 0,00 0,00 

Egyéb munkák 0,00 0,00 0,00 

Egyéb közvetlen költségek 28 200,00 3 760,00 7,50 

ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG 

37 

6208,10 
50 161,08 100,00 

Forrás: Borbély (2011) 

 

A 75. táblázat a zöldborsótermelés közvetlen termelési költségeit tartalmazza 

munkaműveletenkénti felosztásban. Ahogy a csemegekukorica esetében, úgy a 

zöldborsótermelésben is a betakarítás, szállítás munkaművelet teszi ki a költségek legnagyobb 

részét, közel az egy ötödét.  Jelentős részarányt jelent a költségek között a növényvédelem, 

növényápolás költségei 19%-kal (alig lemaradva a betakarítás, szállítás költségei mögött), 

amit a tápanyag-gazdálkodás munkaművelet követ 16%-kal.  

A talajművelés munkaműveletbe a tartozik az őszi középmély szántás, amit a szántás 

elmunkálása (láncboronával és simítóval) követ. A szántás elmunkálására minden évben nagy 

hangsúlyt fektetnek, mert a korai vetés miatt a tavaszi elmunkálás a vetést hátráltatja. A 

magágykészítést márciusban végzik kompaktorral, nagy hangsúlyt fektetnek az egyenletes 

vetésmélységre, mely előfeltétele a veszteségmentes betakarításnak. A munkaművelet magába 

foglalja még az őszi tarlóhántást. Az összes termelési költség 14 %-át adja a talajművelés.  

A tápanyag-gazdálkodás, úgy mint a csemegekukorica esetében, szintén csak 

műtrágyázást foglal magába. A műtrágyázás intenzív technológiában történik, az 

alaptrágyázás szeptemberben kezdődik. Ősszel 200 kg komplex NPK (8:21:21) kerül 

kijuttatásra, amit a vetést megelőzően 300 kg 34%-os ammónium-nitrát követ. A borsó 

nitrogéngyűjtő képessége és rövid tenyészidejénél fogva fejtrágyázást nem igényel. 
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A vetésre március első felében kerül sor, mert a talaj hőmérséklete a vetés 

mélységében ekkora éri el a 3-4 °C fokot. A vetés az összes közvetlen termelési költség 12%-

át teszi ki, melynek jelentős részét a vetőmag anyagköltsége adja. 

A növényvédelem és a növényápolás az összes termelési költség mintegy egy ötödét 

teszi ki. A növényvédelem márciusban talajfertőtlenítéssel kezdődik, amikor a vetéssel 

egyidejűleg 6,5 kg Force 1,5 G-t juttatunk ki. A növényvédelem költségének jelentős részét 

teszi ki a gyomirtás, melyre nagy szükség van.  A gyomirtásra a Stomp 330 EC gyomirtó szert 

használják, melyet áprilisban a vetés után, de még a kelés előtt juttatnak ki. A rovarok elleni 

védekezés áprilisban permetezéssel történik, melyre a Karate Zeon 5 CS rovarölő szert 

használják. A borsó kártevői közül a csipkéző bogarak elleni védekezés a legfontosabb, 

jellegzetes kártételük a fiatal növény leveleinek a csipkézése. Majd májusban ismételten 

permetezik az állományt Folpan 50 WP gombaölő szerrel. 

Az állományt áprilisban és májusban öntözik. Az öntözés a termelési költség 12%-át 

adja. 2010 tavaszára elegendő mennyiségű csapadék volt a jellemző. Ennek következtében 

kelesztő öntözést nem kellett alkalmazni.  

A betakarítást Ploeger EPD 530 zöldborsó betakarító kombájnnal végzik, a 

munkaművelet az összes közvetlen termelési költségnek az 5 %-át teszi ki. A termények 

leadására a zöldborsó esetében is előre megkötött szerződések vannak.  

Csakúgy, mint a csemegekukorica esetében, a terményt közvetlenül a 

konzervgyárakba szállítják, így tárolási, tisztítási és szárítási költséggel nem kell számolni.  

Az egyéb közvetlen költség alatt a földbérleti díjat, valamint a közvetlen biztosítási 

költséget értjük, mely a közvetlen költségek 7,5%-os részarányát adja.  

 

76. táblázat: A zöldborsótermelés költségei költségnemenkénti szerkezetben 

Költségnem megnevezése 

 

Költség 

(Ft/ha) 

Költség 

(Ft/t) 

Megoszlás 

(%) 

Anyagjellegű költség 155 663,10 20 755,08 39,30 

Személyi  jellegű költség 390,00 52,00 0,10 

Gép- és épületköltség 191 955,00 25 594,00 48,46 

Egyéb közvetlen költség 28 200,00 3 760,00 7,12 

ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG 376 208,10 50 161,08 94,98 

Általános költség 19 898,00 2 653,07 5,02 

ÖSSZES TERMELÉSI KÖLTSÉG 396 106,10 52 814,15 100,00 

Forrás: Borbély (2011) 

 

A 76. táblázat a zöldborsótermelés költségeinek költségnemenkénti megoszlását 

tartalmazza. A költségek legnagyobb részét, megközelítőleg a felét, a gép- és épületköltségek 

adják, melyen belül a talajművelés és a terményszállítás a legjelentősebb, együttesen a gép- és 

épületköltségnek több mint a 60 %-át adják. Az anyagjellegű költségek a termelési költségek 

39%-os részarányát teszik ki. Ezen belül a növényvédőszerek aránya a legnagyobb, de a 

műtrágya és a vetőmag költség is jelentős. A személyi jellegű költségek (0,1%) minimálisak. 

Az egyéb közvetlen költségen belül a földbérleti díj megemlítendő.  

 

Hozam, árbevétel és termelési érték 

 

A kedvező időjárási körülmények, a jó termőhely, valamint a fejlett technológia esetén 

hektáronkénti 7-8 tonnás hozamot érhetünk el.  Az átlagos értékesítési ár 57 200 Ft/t volt. A 
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zöldborsó termesztése során melléktermék nem keletkezik, így ebből nem származik 

árbevétel.  

  

77. táblázat: A zöldborsótermelés árbevétele és termelési értéke 

Megnevezés 

 
M.e. 

 

Érték 

 

Terméshozam: -főtermék t/ha 7,5 

                         - melléktermék t/ha 0,0 

Értékesítési ár: - főtermék Ft/t 57 200,0 

                         - melléktermék Ft/t 0,0 

Árbevétel:  - főtermék Ft/ha 429 000,0 

                   - melléktermék Ft/ha 0,0 

ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN Ft/ha 429 000,0 

Területalapú támogatás (SAPS) Ft/ha 35 000,0 

Területalapú támogatás (Top up) Ft/ha 7 000,0 

Agrár-körny. gazd. támogatás (szf-i alapszintű) Ft/ha 0,0 

Agrár-körny. gazd. támogatás (szf-i integrált) Ft/ha 0,0 

Egyéb közvetlen támogatás Ft/ha 0,0 

TERMELÉSI ÉRTÉK Ft/ha 471 000,0 

Forrás: Borbély (2011) 

 

A 77. táblázatban a zöldborsó termelés árbevételét és termelési értékét láthatjuk. Az 

57 200 Ft/t-ás értékesítési ár, illetve a 7,5 t/ha-os hozam mellett a zöldborsó 1 hektárra közel 

430 000 Ft-os árbevételt eredményez. Az árbevételt a támogatással kiegészítve kapjuk meg a 

termelési értéket. A 35 000 Ft/ha egyszerűsített területalapú (SAPS) támogatás, valamint 

hektáronkénti 7 000 Ft összegű nemzeti kiegészítő (Top up) támogatás vezet a mintegy 

470 000 Ft-os termelési értékhez. 

 

Jövedelem, jövedelmezőség, hatékonyság 

 

Az alábbi (78. táblázat) a korábbiakban bemutatott költség- és hozamadatokat foglalja 

össze, illetve az ezekből az értékekből számított hatékonysági mutatókat tartalmazza. 

 

78.táblázat: A gazdálkodás eredményessége és hatékonysága a zöldborsó termelésben 

Megnevezés M.e. Érték 

TERMELÉSI ÉRTÉK Ft/ha 471 000,00 

Összes közvetlen költség Ft/ha 376 208,10 

FEDEZETI ÖSSZEG Ft/ha 94 791,90 

Közvetlen önköltség Ft/t 50 161,08 

Közvetlenköltség-arányos jövedelmezőség % 25,20 

Jövedelemszint % 15,90 

Költségszint % 84,10 
Forrás: Borbély (2011) 
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A korábbi táblázatokban már megállapítást nyert, hogy a hektáronkénti termelési érték 

mintegy 470 000 Ft. Az előbbiek alapján a zöldborsó termelés esetében a fedezeti összeg 

majdnem eléri a hektáronkénti 95 000 Ft-ot.  

A 7,5 t/ha-os hozam mellett az egy tonnára jutó közvetlen önköltség 50 161 Ft .A 

közvetlenköltség-arányos jövedelmezőségi mutató 25,2%, melynek értéke sokkal 

alacsonyabb, mint a csemegekukorica esetében. 

A jövedelemszint 15,9%, a költségszint 84,1%, tehát ugyan nem eredményez olyan 

mértékű jövedelmezőséget, mint a csemegekukorica, de eredményesen termeszthető. A rövid 

tenyészideje miatt pedig kiválóan alkalmas a csemegekukorica előveteményének. 

 

5.3.7. A versenyképes zöldség-gyümölcs termelés főbb kritériumai, lehetőségei és korlátai 

 

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,  

 amire van fizetőképes fogyasztói/vevői igény, 

 amit piacra tudunk juttatni, 

 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. 
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79. táblázat: A nyereségesség és gazdaságosság minimumkritériumát jelentő 

terméshozamok (t/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 számítás 

 

A 79. 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. 

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. 

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. 
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 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. 

 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. 
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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. 

 

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.  
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5.4. A főbb állattenyésztési ágazatok ökonómiai és szervezési kérdései 

 

5.4.1. A szarvasmarha ágazat ökonómiai és szervezési kérdései 

 

A magyar mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátásának 9,5%-át teszi ki a szarvasmarha 

és tej ágazat, mely mintegy 206 055 millió forintot tett ki 2011-ben. A teljes bruttó kibocsátás 

tekintetében a szarvasmarha és tej ágazat a második helyet foglalja el a rangsorban a baromfi 

és tojás (12,2%) ágazatok után.  

A nyolcvanas-kilencvenes években ezen ágazatot tekintették, és talán tekintik most is 

az állattenyésztés nehéziparának. A szarvasmarha-ágazat hazánk állattenyésztésében jelenleg 

is az egyik legjelentősebb helyet foglalja el. Mivel az itt előállított termékek egyaránt 

fontosak a belső fogyasztás biztosítása, valamint az exportlehetőségek kihasználása 

szempontjából, joggal nevezhető stratégiai ágazatnak is.  

 

5.4.1.1. Tejhasznú szarvasmarha ágazat 

 

A tejtermelés üzemgazdasági jelentősége –előnyei, hátrányai 

 

„Az európai és hazai mezőgazdasági nagyüzemek szinte elképzelhetetlenek 

szarvasmarhatartás nélkül, mivel a rendelkezésre álló erőforrások és a segítségükkel 

megtermelt „köztes” termékek pl. bizonyos takarmányféleségek komplex hasznosításához 

elengedhetetlen az ágazat működtetése” (Blaskó et. al, 2011). 

Az ágazat legfontosabb üzemgazdasági előnyei a következők: 

 Folyamatos árbevétel és ezen keresztül a stabil likviditási helyzet biztosítása, 

 Kiemelkedő fedezeti összege (rezsibíró képesség), mely kiemelt fontossággal bír a 

vegyes szerkezetű komplex mezőgazdasági vállalkozásokban,  

 A szigorú Európai Uniós szabályozás a többi ágazathoz viszonyítva kötöttségeket, de 

egyben kiszámíthatóságot is jelent a vállalkozóknak, 

  Környezetvédelmi szempontból előnyös, hogy a képződött almos szervestrágya jól 

hasznosítható a növénytermesztésben és, így nem okoz nehézséget annak 

környezetbarát elhelyezése. 

Az ágazat szempontjából üzemgazdasági hátránynak tekinthető: 

 Viszonylag magas az ágazat forgótőke igénye, melyet a kistermelők többsége 

önerőből nem tud finanszírozni, és a feldolgozók nem mindig tudják, illetve akarják 

megoldani az előfinanszírozást, 

 A tejtermelés legnagyobb hátránya az igen magas fajlagos beruházási és 

rekonstrukciós költségekből és a szarvasmarha hosszú generációs intervallumából 

fakad, 

 Az ágazat befektetett eszköz igénye jelentős, ami viszonylag alacsony 

eszközhatékonysággal párosul, 

 Kedvező piaci tendenciák esetén is viszonylag hosszú időre van szükség az állomány 

felfuttatására szemben pl. a sertés ágazattal, 

 Jellemző a hosszú ideig tartó tőkelekötés és a tőke lassú forgási sebessége, 

 Viszonylag nagy részarányt képviselnek a speciális eszközök (fejőház, tejház, stb.) az 

összes gépi eszközökön belül, ami csökkentőleg hat az eszközhasználati mutatókra és 

egyben merevíti a gazdálkodás szerkezetét vállalati szinten (Blaskó et. al, 2011). 
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A tejtermelés termelési alapjai 

 

A tejtermelés jövedelmezőségének fenntartóságát alapvetően két tényező határozza 

meg, a berendezkedés elemei közül, az egyik a takarmánytermő terület, a másik a 

technológiai színvonal és a tárgyieszköz-állomány állapota. Gyakran a tejtermelő tehenészeti 

telepek nem rendelkeznek a takarmánytermeléshez szükséges saját földterülettel. Jobb esetben 

bérelt földön állítják elő a szükséges takarmányokat, rosszabb esetben azonban vásárolt 

takarmányra alapozzák termelésüket, ezáltal még kiszolgáltatottabb helyzetbe hozva 

önmagukat (Blaskó, 2011). A tejhasznú szarvasmarha ágazatban tipikusan a tárgyi eszközök 

közé tartoznak az ingatlanok (pl. fejőház, istállók, ellető, stb.) a műszaki berendezések (pl. 

fejőgép, vákuumszivattyú, hűtőtartályok, stb.), gépek járművek (pl. univerzális rakodó, 

takarmánykiosztó kocsi, stb.), az egyéb berendezések (mosóautomata, tejmérők, telepirányító 

számítógépes rendszer, stb.), felszerelések, tenyészállatok (bikák) és a beruházások. 

 

Üzemméret, szervezeti keretek 

 

A Tej Terméktanács nyilvántartása szerint 100-as tehénlétszámig a családi 

vállalkozások, 100-500 között a szövetkezeti és a gazdasági társasági vállalkozási forma 

dominál. A rendelkezésre álló adatok szerint a 300 fölötti tehénlétszámmal rendelkező 

gazdaságok termelik meg az összes hazai tejnek mintegy 70%-át, és az 1-10 tehenet tartó 

gazdaságok rendkívül nagy számuk ellenére a hazai termelésnek csak mintegy 15%-át adják. 

2012. júniusi adatok szerint a szarvasmarha-állomány 63%-a gazdasági szervezetek, míg az 

állomány 37%-a egyéni gazdaságok kezében volt (KSH, 2012). 

A kisüzemi állattartás kapcsán számos előny és hátrány sorakoztatható fel. A kisüzemi 

állattartás sok vonatkozásban kiküszöbölheti a nagyüzemi állattartás hátrányait, az előnyök 

között a következő szempontokról kell említést tenni:  

 A kisebb állatlétszám mellett kedvezőbbek a feltételek az időszakosan rendelkezésre 

álló olcsóbb takarmányok etetésére, valamint az egyes takarmányfélék tárolási és 

tartósítási költsége is csekélyebb mértékű, 

 A kisebb állománynagyság következtében kisebb a járványveszély is, 

 Az állatok egyedi igénye is jobban kielégíthető a kisebb gazdaságokban, 

 A szervestrágya elhelyezése és kezelése sem jelent gondot, 

 Bizonyos régiókban előnyt jelent, hogy nyáron lehetőség van a legeltetésre. Ez utóbbi 

nemcsak a természetszerűbb tartás hangsúlyozásakor fontos, hanem az állat hasznos 

élettartamára is kedvezőbb befolyással van, 

 A kisgazdaságok általános költségei is alacsonyabbak, mivel az adminisztrációs 

tevékenység lényegesen egyszerűbb. A termelés koncentrációjának növekedése 

következtében járulékos beruházásokra is szükség van (öltöző, mosdó, 

pihenőhelyiség, elkülönítő, szociális épület, stb.). 

„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” (Blaskó et.al, 2011). 

A Kisgazdaságokban hátrányként jelentkezik viszont: 

 Bizonyos korszerű és drága berendezéseket a gazdálkodónak ugyanúgy meg kell 

vásárolnia, mint a nagygazdaságoknak, melyek fajlagos kihasználása alacsonyabb és 

fajlagos tőkelekötése jóval magasabb, mint a nagyobb méretű gazdaságokban. 

A magyar szarvasmarha ágazat mezőgazdaságunk egyik sikerágazata volt a 

rendszerváltás előtti évtizedekben. A politikai rendszerváltás után az ágazat átstrukturálódott, 
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megváltoztak a tulajdonviszonyok, a meglévő telepek egy részén felhagytak a termeléssel és 

sok helyütt alapvető változások következtek be a gazdálkodás mikéntjében is. Ez részben 

köszönhető a bekövetkező szemléletváltásnak és a gyökeresen megváltozott gazdasági 

környezetnek, mely új kihívásokat jelent a termelők számára. A politikai és gazdasági 

rendszerváltást követően a termelő alapok sok helyütt leromlottak, az országos átlaghozamok 

lecsökkentek, a tartalékok felélése folyt, ugyanakkor kiugróan sikeresen gazdálkodókkal is 

találkozhatunk. A szarvasmarha ágazat termelői a következő vállalkozási, illetve szervezeti 

formákba sorolhatók be: Állami tulajdonú Zrt; Zrt., Kft., Bt.; Szövetkezetek; Egyéni 

vállalkozók; Családi gazdaságok, Őstermelők; Mezőgazdasági kistermelők. 

Magyarországon a tejtermelésben meghatározóak a gazdasági társaságok és 

szövetkezetek, melyek szerepe jelentős, mindazonáltal a tejtermelő vállalakozások, mintegy 

egyharmada a családi gazdaságok közül kerül ki, viszont az összes megtermelt és piaci 

forgalomba is bekerülő tejből való részesedésük már jóval kisebb. 

A Kft. és az Zrt, mint vállalkozási formák részaránya az utóbbi tíz évben jelentősen 

megnőtt, a szövetkezeti forma rovására. Az állami tulajdonú részvénytársaságok aránya 

olyannyira lecsökkent, hogy szinte el is tűnt a tejtermelésből. 

A szervezeti kereteknél meg kell még említenünk a Tej Terméktanácsot is. A 

tejtermelő gazdák, a termékpályán működő feldolgozók és kereskedők, oktatási és 

tudományos intézmények, gazdasági társaságok és szövetkezetek, illetve ezek szervezetei - 

önkéntes elhatározásukból - szakmai jellegű társadalmi szervezetet hoztak létre és 

működtetnek, amelynek tevékenysége az Európai Unió gyakorlatában az ún. szakmaközi 

szervezetnek felel meg. A Terméktanácsnak közel 4300 tejtermelő, 60 tejfeldolgozó és 5 

kereskedő tagja van. 

A Tej Terméktanács a demokrácia és a piacgazdaság elveinek érvényesítése, a termelés és a 

piac átláthatósága, a kiegyensúlyozott piaci környezet kialakítása és fenntartása, valamint az 

ágazati fejlődés elősegítése érdekében az alábbi célokat fogalmazza meg: 

1. Alakuljon ki és fenntartható legyen a hazai tejpiaci folyamatokat reprezentáló piaci 

kapcsolatok viszonyrendszerének szabályozottsága. 

2. A szélsőséges piaci helyzetek, érdekkonfliktusok megelőzhetőek, illetve kezelhetőek 

legyenek. 

3. A tej termékpályán a termelők, feldolgozók, kereskedők és fogyasztók közötti, a közös 

érdekek mentén történő konszenzus megteremthető legyen. 

4. A tejágazat piaci szereplői rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel (különösen 

információkkal, adatokkal és előrejelzésekkel), amelyek szükségesek a gazdasági tevékenység 

tervezhetőbbé tételéhez, valamint az eredményes működéshez. 

5. A tej és tejtermékek hazai fogyasztása növekedjen. 

6. A magyar tejágazat társadalmi megítélése javuljon (I1). 

Mindezeken kívül az ágazat egyik fontos szervezete a Magyar Holstein-fríz 

Tenyésztők Szövetsége, és az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. Az ágazatban a 

tejkvóta gazdálkodás és a befejési nyilvántartások kezelése az Állattenyésztési 

Teljesítményvizsgáló Kft- feladatai közé tartozik.  

„A jövőben a tejtermelők versenyképességének egyik fontos tényezője lesz a 

szerveződés (termelői csoport), mivel kellő piaci súlyt csak így tudnak képviselni. A hazai 

tejvertikumban mára kialakult tulajdonosi struktúra miatt a vertikális integráció megvalósítása 

rövidtávon lehetetlen, de a termelők horizontális szerveződése – melyben a tagok megőrzik 

gazdasági önállóságukat, rugalmasságukat, kezdeményezőképességüket – segítheti a hatékony 

gazdálkodás feltételeinek megteremtését”(Blaskó et. al, 2011). 
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Tőkeszükséglet 
 

A tejhasznú szarvasmarha-tenyésztés valamennyi állattenyésztési ágazat közül a 

leginkább eszközigényesnek mondható, ezért ez kiemelt fontosságú bármely telep 

létesítésével, vagy rekonstrukciójával kapcsolatos döntés megalapozásánál. A vágóbaromfi 

előállítás fajlagos eszközlekötésének közel háromszorosát teszi ki, míg a vágósertés 

eszközlekötésénél közel 30%-al nagyobb az ágazat átlagos eszközszükséglete. Ezzel 

indokolható, hogy már a ’70-es és a ’80-as években is jelentős beruházási és üzemviteli állami 

támogatásokkal segítették az ágazat fejlesztését.  

A tehénállomány, mint a termelést alapvetően meghatározó eszköz, a gazdasági 

szervezetek számára nagy értéket képvisel, számottevő tőkebefektetést illetve lekötést jelent. 

Ebből következik, hogy a tejtermelőknek fontos gazdasági érdeke fűződik e nagy értéket 

képviselő eszközállomány hatékony kihasználásához. A tehenek termelésben tartásának ideje 

és ebből adódóan a tehénállomány kor szerinti összetétele befolyásolja az éves és az 

élettartam alatt elérhető tejhozamot, továbbá a szelekciós bázist és a selejtezési veszteséget. A 

tehenek általában a 4-6. laktációjukban érik el a fajtára jellemző potenciális tejtermelő 

képességüket. Ez a 8-10. laktációig egyenletes marad vagy mérsékelten csökken. Selejtezni 

tehát a termelést csökkentő örökletes hibák és a technológiai tűrőképességgel összefüggő, 

továbbá az állat-egészségügyi, főleg szaporodásbiológiai okok kivételével csak a jelentős 

tejhozamcsökkenés bekövetkezésekor indokolt. Abban az esetben, ha nagyarányú a 

tehénselejtezés, a fajtára jellemző genetikai termelőképesség kihasználása romlik, amely a 

tehénállomány laktációk szerinti, szerkezeti összetételével van összefüggésben. Gazdasági 

megközelítésben erre azért is fel kell figyelni, mert a tehén életfenntartó takarmányköltsége 

ökonómiai értelemben állandó költségnek tekinthető, amely fajlagosan nagy termelés mellett 

lesz a legkisebb. A genetikai termelőképesség kihasználása a tehénállomány tekintetében is, 

mint nagy értékű termelőeszköz-állomány, releváns gazdasági, alapvetően hatékonysági 

kérdést vet fel. Megállapítható, hogy minél magasabb a tehénállomány genetikai 

termelőképessége, annál nagyobb tejhozam- és árbevétel-kiesést, ezáltal jövedelemcsökkenést 

okoz a nagyarányú korai selejtezés. A tehénselejtezés költsége abból származik, hogy a 

tenyészüsző felnevelési költsége, vagy beszerzési ára lényegesen nagyobb, mint a selejttehén 

értéke. Minél nagyobb az árkülönbség, annál nagyobb a selejtezési veszteség. Ezt mérsékelni 

lehet a selejtezésre kerülő tehenek értékesítés előtti feljavításával, az élőtömeg növelésével. 

Az éves tejtermelést terhelő selejtezési költség (vagy más néven tenyészállat-értékkülönbözet) 

úgy határozható meg, hogy az előhasi üsző értékéből kivonjuk a selejttehén értékét és a 

különbséget osztjuk a használati évek számával (Blaskó et. al, 2011). 

Az elmúlt időszakban Magyarországon - néhány esettől eltekintve - nem épültek új 

koncentrált nagyüzemi termelést lehetővé tevő telepek, inkább a meglévők felújítása és 

rekonstrukciója valósult meg. Ennek legfőbb oka a jelenlegi potenciálisnál alacsonyabb 

országos férőhely-kihasználás, mely túlkínálatot biztosított a tejtermelő infrastruktúra piacán, 

vagyis figyelembe véve az elmúlt időszak tejárait az alacsonyabb színvonalon termelők rendre 

túl akartak adni a szarvasmarha telepeiken. Számos szakmai befektető, úgy gondolkodott, 

hogy egyszerűbb (pl. szakhatósági engedélyek beszerzése, stb.) és olcsóbb egy meglévőt 

megvásárolni és azt felújítani, mint egy teljesen új telepet kivitelezni. A beruházási költségek 

rendkívül magasak, melyek közül kiemelkedik az épületek költsége (80. táblázat), a 

technológiai berendezések (pl. fejés és tejkezelés gépei) és a megfelelő genetikai háttérrel 

rendelkező egészséges állomány költsége. 
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80. táblázat: Egyes szarvasmarha telepi épületek fajlagos beruházási költsége 

Megnevezés Beruházási költség (ezer Ft/m
2
) 

Termelő istállók 50-60 
Borjúnevelő 50-60 

Elő- és utóvárakozó 100-110 

Ellető 50-70 

Fejőház 150-180 

Állatrakodó 35-40 

Szociális épület 110-180 

Géptároló, műhelyépület 60-70 

Hídmérleg (db) 4 000 – 8 000 
Forrás: Blaskó et al, 2011 

 

A hazai tejtermelő tehenészeti telepek – melyek többsége 20 évnél régebben épült –

eszköz-állományának átlagos összetétele az alábbi: 

 állatállomány értéke:      33-35%, 

 építmény jellegű eszközállomány:    32-33%, 

 a termelést közvetlen szolgáló gépek, berendezések: 18-20%, 

 takarmányalap:      15-20%. 

 

A folyamatos, tervszerű tejtermeléshez nélkülözhetetlen, hogy a befektetett 

eszközállományhoz megfelelő, minden időben rendelkezésre álló forgóeszköz-állományt, 

forgóalapot rendeljünk. A magas színvonalú tejtermelés üzemgazdasági jelentőségét a 

folyamatos (napi) pénzbevételek elérésében kell kiemelni, amely kedvezően befolyásolja a 

vállalatok forgóeszköz-gazdálkodását. 

A tejhasznú szarvasmarha ágazatban az összes eszközállomány mintegy 30-35%-a 

forgóeszköz. Ezen belül is a készletek közel 70-75%-ot, a követelések 10-15%-ot, és a 

pénzeszközök 5-10%-ot képviselnek (Szűcs, 2003). A tejtermelésben tipikusan megjelenő 

forgóeszközök a következők: takarmány, víz, fogyóeszközök, hízlalási alapanyag, 

gyógyszerek, energia. 

 

Munkaerő-gazdálkodás sajátosságai a tejhasznú tehenészetekben 

 

Egy adott szarvasmarhatartó telepen foglalkoztatottak számát valamint a kialakított 

munkaköröket nagymértékben meghatározza az állomány nagysága, a gépesítettség foka 

valamint a munkaszervezés hatékonysága. Természetesen jelentős különbségek mutatkoznak 

kisebb tehénlétszámmal rendelkező (10-50 tehén) családi jellegű gazdaságok valamint a 

nagyüzemek (300 feletti tehénlétszám) munkaerő-gazdálkodásában. Míg az előbbiek esetén 

sok esetben nincs szükség alkalmazottak bevonására, családi segítséggel működtethető a 

gazdaság, addig nagyobb létszám esetén többféle, jól lehatárolt feladatkört különíthetünk el, 

így például: telepvezető, műszakvezető, állatgondozó, takarmányos, állatorvos, inszeminátor, 

fejős, stb. munkakörökről beszélhetünk. 

A tejtermelés munkaerő gazdálkodása több sajátságos tényezővel is jellemezhető: 

 kiöregszik a szakképzett (állattenyésztő szakmunkás) munkaerő állomány; 

 a fiatalok motiválatlanok az ágazatban való munkavállalás tekintetében; 

 részleges időjárási kitettség; 

 és jóval alacsonyabbak kereseti lehetőségek (minimál béren foglalkoztatott a legtöbb 

állatgondozó), mint a nemzetgazdasági átlag; 

 fokozott balesetveszély és megbetegedési kockázat. 
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A gazdasági méret növekedésével szükségszerűen emelkedő alkalmazotti létszám, a 

modern gépi eszközök, a szakértelemmel kidolgozott gazdasági stratégia az állománymérettel 

fokozatosan javuló létszámhatékonyságot eredményeznek. Míg az 1 főre jutó tehénszám az 

1-10 tehenet tartóknál 6 db, 30-100 tehénnél 14 db, addig 500 feletti tehénlétszámnál egyetlen 

ember akár 20 tehén ellátására képes, és így az 1 dolgozóra jutó éves tej mennyisége a 70 ezer 

litert is elérheti, a 100 liter tejre felhasznált munkaóra pedig 2,8-3,0 óra  

(Mile és Lakatos, 2003). 

Vántus (2006) megállapítja, hogy az általa vizsgált tehenészeti telepeken szükség és 

lehetőség van a felhasznált munkaórák csökkentésére, a munkatermelékenységi mutatók 

javítására. Például a munkakörülmények javításával, a dolgozói megelégedettség növelésével, 

vagy az alkalmazott munkamódszerek megváltoztatásával, vagyis a munkaszervezés 

racionalizálásával növelhető a termelés eredményessége. 

 

A tejtermelés hozamai és termelési értéke 

 

Az tejtermelő szarvasmarha-ágazat főterméke a tej, méghozzá jelen piaci körülmények 

között kizárólag az extra minőségű tej. Emellett azonban egyéb értékesíthető termékek is 

keletkeznek, melyek hozzájárulnak a hozamhoz. Ilyen termékek a következők: vágómarha, 

selejt tehén, kényszervágott állat, vágóborjú, tenyészüsző, vemhes üsző, szopós borjú, trágya.  

A friss árutej termelésekor általában a nagy fajlagos tejhozam elérésére kell törekedni, 

mivel a tejtermelésben az állandó költségek magasak, és ennek a fajlagos értéke leginkább így 

csökkenthető. Viszont a legmagasabb fajlagos hozam elérése nem lehet kizárólagos cél, 

hiszen a termelés során nem szabad figyelmen kívül hagynunk a ráfordítás és a hozam 

kapcsolatát. Mindez azt jelenti, hogy a maximális fajlagos hozam elérése, azaz egy csúcsra 

járatott termelés nem feltétlen eredményez megfelelő gazdasági eredményt. Erre a magas 

hozamra a legalkalmasabb fajta Magyarországon az évi 7–9 ezer kg tej (3,5-3,7% 

zsírtartalom, 3,3-3,5% fehérje tartalom) előállítására képes Holstein-fríz fajta. 

Magyarországon a fajlagos tejtermelés mutatói az utóbbi tíz évben folyamatosan 

javultak, mindamellett, hogy az ágazat által termelt tej mennyisége viszont csökkent, ami azt 

mutatja, hogy elsősorban az országos átlagnál alacsonyabb éves tehenenkénti hozammal 

termelő gazdálkodók hagytak fel a tejtermeléssel (53. ábra). 

 

 
53. ábra: A egy tehénre jutó tejtermelés alakulása Magyarországon 

Forrás: KSH, 2012. évi adatai alapján saját szerkesztés 

 

A termelési értékre ható tényezők közül a legfontosabb a mindenkori értékesítési ár 

alakulása. A tej értékesítési ára nagymértékben függ a tej minősítésétől. A nyerstej és 

tejtermékek uniós és világpiaci árai 2007. évben és a 2008. év elején folyamatosan 
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növekedtek. Az árnövekedést a legnagyobb exportáló országok termeléscsökkenése és a 

tejtermékek iránt erősödő kínai és indiai kereslet okozta. A legnagyobb termelők, mint az EU 

és az USA készletei alacsony szintre estek, ami szintén növelte az árakat. Az árfejlődés 

hatására a tejtermékek világpiaci és uniós árai közel azonos szintre kerültek és a nyers tej ára 

valamennyi tejtermelő régióban emelkedett. 

Az uniós nyers tej és tejtermékek árának növekedése hatással volt a hazai tejpiaci 

folyamatokra, így ugyanazon tendencia érvényesült. Ezek a tejpiaci folyamatok a hazai piaci 

szereplők számára is előnyökkel jártak. A folyamatban azonban törés következett be, és mind 

nemzetközi szinten, mind pedig hazánkban a tej felvásárlási árak drasztikusan csökkentek, 

majd 2009-ben elérték a mélypontot. Extra minőségű tej esetén 2008 januárjában még 94,33 

Ft/kg-os termelői átlagárral számolhattunk, ami év végére 71,01 Ft/kg-ra csökkent. De itt még 

nem állt meg a „mélyrepülés”, hazánkban a nyerstej termelői átlagára 2009 júliusában már 

csupán 55,12 Ft/kg volt. Ettől kezdve figyelhető meg növekedés az árak alakulásában, így 

2010 szeptemberére egy kilogramm nyerstej termelői átlagára 75,6 Ft volt és jelenleg ismét 

meghaladja a kilogrammonkénti 80 forintos értéket. 

A magyarországi tejpiacot növekvő alapanyagárak jellemzik. Az 54. ábra is jól 

szemlélteti, hogy a nyerstej ára a 2009. évi mélypontot követően – amikor elérte az 

54-55 Ft/kg értéket – újra a 2008. évi csúcs felé rendeződik – amikor az ár meghaladta a 94 

Ft/kg értéket. A tendencia hátterében alapvetően az európai uniós árak emelkedése és a 

gyengülő forintárfolyam áll. A megmutatkozó árnövekedés mellett azonban jelentősen 

növekedtek az input költségek is, itt elsősorban a takarmányárak magas szintjét valamint a 

makrogazdasági szabályzók előnytelen változását kell megemlíteni. A gázolaj növekvő 

jövedéki adója, az áfa növelés, a termékdíj növelés valamint a munkabér jellegű kiadások 

növekedése kedvezőtlenül hat a magyar tejtermelők helyzetére. Az előbb felsorolt negatív 

tényezők, melyek megnövelik az ágazat költségeit begyűrűzik a termékpálya árképzésébe és 

szűkítik a szereplők mozgásterét az eredményes működésben. 

A feldolgozókat vizsgálva megállapítható, hogy jövedelmezőségük kritikus pontra csökkent, 

hiszen az alapanyag-export jelentősen növekszik, mely azt eredményezi, hogy a 

feldolgozóknak alapanyag hiánnyal kell szembenézniük. Mindezen tényezők, pedig negatívan 

befolyásolják termelési hatékonyságukat. 

 

 
54. ábra: A hazai nyerstej termelői átlagárának alakulása 2007. október és 

2011. október között 
Forrás: AKI-PÁIR alapján saját szerkesztés 
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A tejpiaci válság ugyan enyhült, a magyar tejtermelő tehenészetek azonban továbbra is 

nehezen tudnak nyereséget termelni. Sok gazda hagyott fel a tevékenységgel, vagy 

csökkentette állományának méretét a válság hatására, ám sokan még ma is a tejtermelés 

megszüntetésén gondolkodnak, annak ellenére, hogy fellendülés előtt áll a globális tejipar 

(Szarvas, 2011). 

Tekintettel az elmúlt évek kiszámíthatatlan piacalakulására, felértékelődhet a stabil, 

kiszámítható árszintű, éves szerződésekre alapuló kapcsolat a termelők és a feldolgozók 

között. 

A tejfelvásárlás kapcsán kijelenthetjük, hogy az ágazatban a tejfeldolgozók 

alkupozíciója erősebb, mint a termelőké. A feldolgozók határozzák meg a minőségi 

igényeket, és a felvásárlási árstruktúrán keresztül érvényesítik ezeket. 1994 óta már nálunk is 

az ún. komplex higiénés tejminősítési és ár-meghatározási rendszer van érvényben. A 

korszerű követelményrendszer és az árösztönzés összekapcsolása a nyerstej minőségének 

jelentős javulását eredményezte. A tejfeldolgozók gyakran éveken átnyúló 

keretszerződésekkel biztosítják alapanyag-ellátásukat, de oly módon, hogy az árban és a 

konkrét mennyiségben évente állapodnak meg. A tejfeldolgozók és a kiskereskedők 

kapcsolatában az utóbbiak kedvező pozícióban vannak. A nagy kereskedelmi láncoknak 

történő szállítások terén már sokkal kiegyenlítettebbek az erőviszonyok, egyes esetekben a 

nagy láncok nyomott árakat is tudnak érvényesíteni a feldolgozókkal szemben. 

Egy tehenészet termelésének gazdaságosságát több tényező befolyásolja. Az viszont 

tény, hogy komolyabb nyereségtartalmat csak az extra tej termelése hordoz magában. A 

hozamok értékelésénél azt is el kell mondani, hogy a jövőben csak azok a tejtermelő 

vállalkozások lehetnek versenyképesek és mi több életképesek, amelyek szinte csak extra 

minősítésű tejet állítanak elő. 

Magyarországon (2009) az egy tehénre jutó átlagos termelési érték nagysága 

550-800 ezer Ft/tehén éves átlagban, megoszlását a 81. táblázat szemlélteti. A termelési érték 

mintegy 85-88%-ban a megtermelt tej értékének tudható be a nagyüzemekben, míg a 

kisüzemekben ez az arány kb. 15%-al kevesebb. 

 

81. táblázat: A termelési érték átlagos összetétele nagyüzemekben 

Megnevezés Megoszlás (%) 

Tej 85,0-88,0 
Vágómarha 2,0-3,0 

Selejt tehén 4,0-5,0 

Kényszervágott 0,2-0,6 

Tenyészüsző 0,6-0,8 

Vemhes üsző 1,0-1,2 

Szopós borjú 0,5-1,0 

Választott borjú 0,5-0,7 

Trágya 3,5-4,0 

Támogatás 0,0-5,0 
Forrás: Blaskó et. al (2011) 

 

A tejtermelés ráfordításai és termelési költségei 

 

Az éves termelési költség nagysága, összetétele gazdaságonként eltérő és az évek 

során is ingadozó, mely függ: az alkalmazott technológiától, a termelés színvonalától és 

intenzitásától, a helyi adottságoktól, a gazdaság eszközellátottságától, felszereltségétől, 

munkaerő-ellátottságától, a ráfordítások árától, a humán és egyéb tényezőktől. 
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A termelési költségek vizsgálata során mindenképpen szükséges az állandó és a változó 

költségek elkülönítése, mely sok esetben nem könnyű feladat. Az egységnyi termékre jutó 

állandó költség nagysága a termelés volumenének növelésével csökken. Ennek a 

törvényszerűségnek a figyelembevételére különösen a nagy eszközigénnyel rendelkező 

tejtermelő rendszerekben esetében van szükség, itt ugyanis viszonylag magas az abszolút és 

relatív állandó költség. 

 A hazai tejtermelésben (2008) az éves termelési költség nagysága 600-700 ezer 

forint/tehén. A 82. táblázatban a tejtermelés éves költségszerkezetét tekinthetjük át. 

  

82. táblázat: A tejtermelés átlagos költségszerkezete a társas vállalkozásokban 

MEGNEVEZÉS 
2005-2006-2007 

(évek átlaga) (%) 
2007 

(átlagos értékek) (%) 

Anyag jellegű költség 46,8 45-50 

Személyi jellegű költség 12,1 10-15 

Értékcsökkenési leírás 8,7 6-10 

Fenntartó üzemi költség 0,5 0,5-1,0 

Segédüzemi költség 5,2 5-8 

Egyéb közvetlen költség 12,0 8-14 

Üzemi ált. költség 8,4 7-10 

Gazdasági általános költség 6,3 6-7 

Forrás: AKI 2007.; Kovács, 2007 

 

Anyagköltségek 

 

Más állattenyésztési ágazatokhoz hasonlóan a költségek legnagyobb hányadát itt is az 

anyag jellegű költség teszi ki (45-55%), amelyből a legjelentősebbek a következők: 

takarmány, energia, gyógyszerek, vegyszerek, egyéb anyagok, termékenyítő anyagok. 

A tejtermelésben az egyik legjelentősebb költségtétel a takarmányozás költsége, mely 

az anyag jellegű költségeken belül 80-90%-ot, - az összes költségen belül, 45-50%-ot- tesz ki 

A hazai tejgazdaságokban a tejelő tehenek takarmányozása alapvetően a silókukorica 

szilázson, szénaféléken és a gabonafélék felhasználásán alapul, így ezek mindenkori 

árszínvonala meghatározó a takarmányozási költségek alakulásában. A tömegtakarmányok 

általában saját előállításúak, így azok önköltségi ára az irányadó. 

Ami a takarmányozás jövedelemre gyakorolt hatását illeti, abban a felhasznált 

tömegtakarmányok és tejelő tápok összes mennyisége, illetve azok aránya játssza a fő 

szerepet. Normális körülmények között a tömegtakarmányokból előállított tej olcsóbb, mint 

ha azt tejelő táppal állítanánk elő. Ismert, hogy a magyar tömegtakarmány-felhasználás 

hatékonysága jóval alatta marad a Nyugat-Európainak. Amíg ugyanis Nyugat-Európában a 

3000 literes tejtermelés tömegtakarmányból átlagosnak mondható, addig nálunk az 1500 

literes eredmény már jó teljesítménynek számít (Blaskó et. al, 2011). 

Elvileg a legeltetés az egyik leggazdaságosabb takarmányozási mód. Az lenne az 

ideális, ha a legelő és a legeltetés a szarvasmarha technológia szerves része lenne.  

 

Személyi jellegű költségek 

 

A termelés költségeinek mintegy 10-15%-át teszik ki a személyi jellegű költségek 

(munkabér + egyéb személyi jellegű juttatások + járulékok). Nagyon fontos azonban 

figyelembe venni, hogy ezek a kiadások időben folyamatosan jelentkeznek. A személyi 

jellegű költségek nagy része - kivéve a teljesítményfüggő bérezést - a tejtermelő 
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tehenészetekben állandó jellegű költségként viselkednek. Ezen költségek egy részét azonban a 

legtöbb üzemben nagyobb mértékű gépesítéssel ki lehetne váltani.  

A tejgazdaságok létesítése és felszereltsége, alapvetően meghatározza a szükséges 

dolgozói létszámot, struktúrát és munkaszervezést. Egy-egy munkaművelet végrehajtására 1-4 

fős munkacsoportokat hoznak létre (pl.: 2 vagy 3 fejőmester egy fejőállásban), ezen 

csoportokon belül általában mennyiségi munkamegosztás van (Nagy-Vántus, 2004). A hazai 

tejgazdaságok jóval magasabb fajlagos munkaerő felhasználással üzemelnek, mint például az 

amerikai vagy nyugat-európai társaik (kb. kétszerese). 

 

Speciális tárgyi eszközök költsége 

 

Ide tartoznak a speciális tárgyi eszközökkel kapcsolatos amortizációs és javítási, 

karbantartási, azaz fenntartó üzemi költségek. Speciális tárgyi eszköznek minősülnek azok az 

eszközök, melyeket csak egy adott ágazat használ a termelés érdekében. A gépi berendezések 

és épületek amortizációs költségei a gazdaságok többségében a telepi rekonstrukcióknak és az 

értéknövelő felújításoknak köszönhetően 6-10%-ot tesznek ki jelenleg, de ez előtt tíz évvel, ez 

jóval kevesebb volt, mivel a hazai telepek többsége alacsony nettó értékkel bírt. A jelenlegi 

számviteli szabályok szerint a föld értéke után nem (pl. csatlakozó legelőterület, stb.), csak a 

felépítmény bekerülési értéke után számolhatunk az értékcsökkenési leírás költségével.  

 

Segédüzemi költségek 

 

A felosztott költségek legnagyobb része a segédüzemi szolgáltatással kapcsolatos 

költségek (5-8%), melyek nagyban függenek az adott üzem eszközellátottságától, 

gépesítettségétől. A legjelentősebb költségtételt a szállítással és anyagmozgatással 

kapcsolatos költségek jelentik. Az évközben felmerülő szállítási feladatok elsősorban a 

takarmánnyal, tejjel, élőállattal és a trágyával kapcsolatban jelentkeznek. 

 

Egyéb közvetlen költségek 

 

Közvetlen költségekről beszélünk abban az esetben, ha egyértelműen elkülöníthető, 

hogy konkrétan melyik ágazat, tevékenység érdekében került felhasználásra. Az eddig el nem 

számolt ilyen költségek kerülnek ebbe a kategóriába. Az egyéb közvetlen költségek az összes 

költségen belül kb. 8-14%-ot tesznek ki. Ilyenek például: az állatorvosi szolgáltatás 

igénybevétele, a mesterséges termékenyítések költségének egy része, egyes hitelkamatok, 

különböző rendszertagsági díjak, szakértői-szaktanácsadási díjak, biztosítási díjak, valamint a 

különböző illetékek. 

 

Általános költségek 

 

Az általános költségekhez - melyek közvetett költségek -, tartoznak gazdaság 

irányításával kapcsolatos dologi és személyi jellegű költségek. Ezek részben az üzem 

általános irányításával, részben az üzemeltetéssel kapcsolatosak. A költségszámítás 

gyakorlatában az általános költségek termékek szerinti felosztására többféle eljárást 

alkalmaznak, azonban egyik sem tökéletes. Ismeretes az árbevétel alapján való, továbbá a 

termékeket terhelő közvetlen költségek szerinti, vagy a közvetlen munkabérköltségeknek 

megfelelő elosztás. Bármelyik megoldást választják is, bizonyos torzítással mindegyik 

esetben számolni kell. Az általános költségek nagysága gazdaságonként és szektoronként is 

jelentős szórást mutat. Meg kell jegyezni, hogy sok esetben a családi gazdaságok ezeket a 

költségeket nem különítik el az általános megélhetési költségeiktől. 
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A komplex mezőgazdasági üzemekben a szarvasmarha ágazatnak nagyon nagy a 

rezsibíró képessége (fedezeti összeg), így az általános költségviselő képessége, ezért mindig 

nagy körültekintéssel kell dönteni az ágazat leépítésével kapcsolatosan, még akkor is, ha nem 

produkál túl nagy nyereséget, vagy esetleg nullszaldós. 

 

Állategészségügyi költségek a tejtermelésben 

 

Itt szükséges megjegyezni, az állategészségügyi költségek, mint funkcionális terület 

költségei jelentős tételt képviselhetnek a teljes költségen belül. Különösen nagy veszélyt 

jelent a szemmel látható tünetek megjelenése előtti (szubklinikai) tőgygyulladás kialakulása, 

mely hátrányosan befolyásolja a tejtermelést. A tőgygyulladás miatti éves tehenenkénti 

veszteség Magyarországon kb. 25-70 ezer Ft-ra tehető. Ez 35 ezer Ft-os tehenenkénti 

tőgyegészségügyi veszteséggel számolva - egy 1 000 tehenet tartó telepen évi 35 millió Ft 

kárt jelent, ami a hazai telep árbevételének akár 5-7%-át is jelentheti. 

A másik jelentős állategészségügyi veszélyt a szaporodásbiológiai zavarok okozzák, 

melyek miatt az éves tehenenkénti veszteség Magyarországon kb. 40-80 ezer Ft-ra tehető. Ez 

60 ezer Ft-os tehenenkénti szaporodás-biológiai veszteséggel számolva - egy ezer tehenet 

tartó telepen évi 60 millió Ft kárt jelent, ami a hazai telep árbevételének akár 9-11%-át is 

jelentheti. Magyarországon a szaporodásbiológiai zavarok felelősek a legnagyobb gazdasági 

veszteségekért. 

A harmadik negatív tényező a lábvégbetegségek miatti veszteség, amely éves szinten 

tehenenként Magyarországon kb. 5-30 ezer Ft-os bevételkiesést jelenthet. Ez 15 ezer Ft-os 

tehenenkénti sántaság miatti veszteséggel számolva - egy ezer tehenet tartó telepen évi 15 

millió Ft kárt jelent. Ez egy átlagos hazai telep árbevételének akár 2,5%-át is kiteheti 

(Ózsvári, 2007). 

 

A tejtermelés jövedelmezősége 

 

A nettó jövedelemnek vagyis a profitnak kitüntetet szerepe van, ugyanis mutatja a 

tevékenység eredményességét és ezáltal meghatározza a termelő magatartását. A termelő által 

elvárt nettó jövedelem elérése, vagy annak meghaladása a tevékenység sikerét jelzi vissza és 

többlet munkára vagy fejlesztésre késztet. A nettó jövedelem alacsony színvonala, vagy a 

veszteség a tevékenység kudarcát mutatja és annak visszafejlesztésének leépítésének 

gondolatát veti fel. A végső döntést természetesen más tényezők is befolyásolják, de a tartós 

veszteség mindenképpen kikényszeríti a termelőkből a tevékenység felszámolását. 

A szarvasmarha ágazat jövedelmezőségét nagyon sok tényező egymásra hatása 

alakítja ki. A jövedelem kialakulását a termelési értékre és a termelési költségre ható tényezők 

együttes vizsgálatával célszerű nyomon követni. A jövedelem növelésének két fő oldala 

alapvetően a hozamokkal és ráfordításokkal és az input és output árakkal kapcsolatos. Az 

esetek többségében az ár kialakításába a termelők nem nagyon tudnak beleszólni, mivel a 

gazdaságok többsége árelfogadó magatartást követ mind a hazai, mind a külföldi piacokon. A 

hozamokkal kapcsolatban elsődleges cél azok növelése oly módon, hogy a termelés költségei 

nem, vagy csak szerény mértékben, a hozamok növekedésétől kisebb mértékben 

növekedjenek. A jövedelem növelését a költségek oldaláról is megközelíthetjük, azonban 

ekkor a feladatot úgy kell megfogalmazni, hogy miként csökkenthetjük a költségeket úgy, 

hogy pl. a tejhozamok ne, vagy csak szerény mértékben csökkenjenek. A jelenlegi 

gazdálkodási színvonal mellett például az állandó költségeket általában már nem nagyon 

tudjuk mérsékelni. Abban az esetben, ha ezek túl magasak és nem csökkenthetők abszolút 

értékben, akkor gondoljunk a relatív csökkentés lehetőségére, vagyis arra, hogy a hozamok 

növelésével csökken az egységnyi mennyiségű húsra, vagy tejre jutó állandó költség. 
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Ha a jövedelmi értéket tej literre vetítjük, akkor ez az érték -10-10 Ft/liter. Az egy 

tehénre jutó éves nettó jövedelem -60-120 ezer Ft/tehén, míg a költségarányos 

jövedelmezőség -10-15% között alakul. 

 

5.4.1.2. Húshasznú szarvasmarha ágazat 

 

Tárgyi eszközök és szerepük a húsmarha előállításban 

 

Az 55. ábra a hazai tehénállomány megoszlását szemlélteti hasznosítási irányok 

szerint. 2012. júniusban a húshasznú tehénlétszám a teljes tehénállomány közel 23%-át adta, 

azaz 76 ezer darab húshasznú tehenet számoltak Magyarországon. 

 
55. ábra: A hazai tehénállomány megoszlása hasznosítási irányonként 

Forrás: KSH, 2012 adatai alapján saját szerkesztés 

 

A húsmarhatartás és ezen túlmenően a szarvasmarha hízlalás is jelentős 

tömegtakarmány termő területeket, ezen belül is gyepterületet igényel. A hazai gyepterület 

20-30%-a nem tekinthető minőségi takarmányforrásnak, 60-70%-án az adott feltételek 

kihasználásával csak juhászati tevékenység folytatható (KSH, 2010). A fennmaradó 

maximum 15% alkalmas esetlegesen hús- és tejhasznú szarvasmarha különböző 

korcsoportjainak tartására. A hazai viszonyok között egy húshasznú tehén és szaporulata 

tartásához szükséges gyepterület nagysága 1,5 – 2,0 ha. Ezen felül számolnunk kell mintegy 

0,5 ha szántóföldi takarmánytermőterület-igénnyel. Összesen tehát a húshasznú tehenenkénti 

takarmánytermőterület-lekötés 2,0 – 2,5 ha (Blaskó et. al, 2011). 

 

Munkaerő-gazdálkodás sajátosságai a húsmarha tartásban 

 

A szükséges foglalkoztatottak létszámát az alkalmazott technológia és a szervezés 

színvonala, a szervezettség mértéke határozza meg. A termék-előállítás munkaerő szükséglete 

csak akkor csökkenthető, ha a sajátos tartástechnológiát kiszolgáló műszaki feltételeket is 

megteremtik. 

A húsmarhatartás munkaerő gazdálkodásának sajátosságait Felföldi és Lapis (2005) 

foglalták össze: 

 a munkavégzés során rendszeresen változó feladatok, 
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 természethez kötött, térben kiterjedt, időjárásnak kitett, 

 az év egyes időszakaiban eltérő a munkaerő igény; 

 fokozott a balesetveszély, 

 fokozott egészségkárosodás az idő előrehaladtával, 

 a gulyásnak egyben vagyonőrként is kell tevékenykedni, mivel erre az ágazatra 

jellemzőek a vagyonvédelmi problémák. 

 

Az ágazat hozamai és termelési értéke 

 

A húsmarha-tenyésztésben ha a technológia teljes körfolyamatát tekintjük, akkor technológiai 

egységenként a következőkből származhat a hozam (Blaskó et. al, 2011): 

 A tehéntartás és borjúnevelés, (amit gulyatartásnak is neveznek): választott borjú, selejt 

tehén, bika eladásra, és trágya. 

 A növendéküsző-nevelés: a saját gulyában tehénné vált (megellett) üsző, eladásra 

tenyészüsző, selejt üsző, és trágya. 

 A tenyészbika nevelés: tenyésztésre beállítandó bika, bika eladásra, selejt bika, trágya. 

A hétköznapi gazdálkodás során, azonban csupán választott borjakkal (bika és üsző), 

vemhesüszőkkel, selejtüszőkkel és selejttehenekkel számol hozamként. 

 

83. táblázat: Húsmarhák átlagos teljesítményének alakulása legelőn 

Megnevezés Me. 
Hústehén 

(500 kg/egyed) 
Hústehén 

(600 kg/egyed) 

1 ha legelőn tartható anyaállat db 1-1,2 0,8-1 
Választott utódok aránya % 85-90 75-85 

Választáskori testtömeg kg/egyed 160-180 190-220 

1 ha-ra jutó élőtömeg-termelés kg 140-160 170-190 

100 kg anyai élőtömegre jutó 

választási tömeg 

kg 32-36 31,6-36,6 
Forrás: STEFLER-MAKRAY, 2004. 

 

A marhahízlalás nettó hozama a beállított hízóalapanyag tömege és a hízlalás 

befejezésekor a hízott állat tömege közötti különbség. Az tény, hogy általában hozamként 

elsősorban a választott borjak együttes tömegét vesszük számításba. Ez a tömeg a választott 

borjak létszámától és egyedenkénti tömegétől függ. Fajtától függően márciusi ellés és 

októberi választás esetén akár 180-220 kg-os, vagy akár 280 kg-os választási tömeggel 

számolhatunk (83. táblázat). 

A termelési értéket meghatározó tényezőket a tejtermelés termelési értékét 

meghatározó tényezők ismertetésénél bemutatottakhoz hasonlóan három csoportba soroljuk. 

Ezek a hozamot, az értékesítési árakat, és a termelési értéket növelő egyéb tényezők csoportja. 

A vágótehén és a vágóüsző termelői ára 2010 szeptemberében és októberében nőtt, 

meghaladva az elmúlt két év hasonló időszakának árszintjét. A vágótehén termelői ára 

jelenleg 490 Ft/kg, a vágóüsző termelői ára pedig 500 Ft/kg értéken alakul. A fiatal bika 

termelői ára hasított meleg súlyban 660 Ft/kg. 

A tejhasznú fajták hízlalása során előállított végtermék minősége elmarad a húshasznú 

fajtákétól, ebből következően az értékesítési ára is alacsonyabb, sőt gyakoriak az értékesítési 

nehézségek is. A tejtermelő tehenészetek árbevételében az előállított marhahús mintegy 

5-12%-ot tesz ki. Ez magába foglalja a selejttehén értékesítéséből származó árbevételt is, ami 

jelenleg 200-250 Ft/kg árat jelent. Az árbevételhez történő kismértékű hozzájárulása miatt, 

illetve munkaszervezési, elhelyezési okokra hivatkozva a tejtermelő tehenészetek kis hányada 
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foglalkozik marhahízlalással. A képződött hízlalási alapanyagot általában szopósborjú korban 

értékesítik, ami jelenleg 500-600 Ft/kg áron történik. 

 

Termelési költség alakulása a húsmarha ágazatban 

 

Az éves termelési költség nagysága, összetétele gazdaságonként eltérő és az évek 

során is ingadozó, mely függ: az alkalmazott technológiától, a termelés színvonalától és 

intenzitásától, a helyi adottságoktól, a gazdaság eszközellátottságától, felszereltségétől, 

munkaerő-ellátottságától, a ráfordítások árától, a humán és egyéb tényezőktől. 

 

84. táblázat: A bikahízlalás átlagos (3 év) költségszerkezete társas vállalkozásokban 

MEGNEVEZÉS % 

Anyag jellegű költség 79,2 

Személyi jellegű költség 5,2 

Értékcsökkenési leírás 1,8 

FENNTARTÓ ÜZEMI KÖLTSÉG 0,1 

Segédüzemi költség 3,5 

Egyéb közvetlen költség 2,5 

Üzemi általános költség 3,9 

Gazdasági általános költség 3,9 
Forrás: AKI 2007. évi adatok alapján saját számítás 

 

Anyagköltség 

 

A tejtermeléshez hasonlóan a húsmarhatartásban és marhahízlalásban a költségek 

legnagyobb hányadát (84. táblázat) az anyagköltségek teszik ki (65-85%). Az anyagköltség a 

termelés során felhasznált alap– és segédanyagok, valamint a felhasznált energia árának 

összege. Ide tartozik a takarmány, a takarmány-kiegészítők, a hízlalási alapanyag, az alom, az 

állatgyógyszerek és egyéb anyagok költsége. 

 

Személyi jellegű költségek 

 

A termelés költségeinek mintegy 5-15 %-át teszik ki a személyi jellegű költségek (84. 

táblázat). Fontos megjegyezni, hogy ezek a költségek folyamatosan jelentkeznek, miközben 

az ágazat bevételei és egyéb jelentősebb költségei időszakosak. A személyi jellegű költségek 

csökkentése a munkatermelékenység növelésével érhető el.  

A személyi jellegű költségeket jelentősen befolyásolja a munkabér nagysága, ezért 

különösen indokolt annak mérséklése. Abban az esetben, ha a gazdaságnak van lehetősége 

legeltetni az állományát, számottevően csökkenhet a munkaóra-ráfordítás. Ekkor ugyanis 

Topa és Vántus (2007) szerint 1 tonna hús megtermeléséhez extenzív gyepgazdálkodásnál, 

hagyományos legeltetési mód esetén 1,75 óra, míg intenzív gyepgazdálkodás mellett, 

szakaszos legeltetéssel 0,81 óra szükséges. Ezzel ellentétben intezív technológia mellett a 

marhahizlaló telepeken egy gondozóra 65-70 egyed jut. Ezeken a telepeken 100 kg élőtömeg 

termeléséhez 10-11 munkaórát használnak fel (Felföldi és Lapis, 2005). 

 

Felosztott költségek 

 

A segédüzemági szolgáltatások (gépüzemeltetés) költsége mintegy 5-10%-ot tesz ki és 

nagymértékben függ a gazdaság eszközellátottságától, gépesítettségétől. Jelentősebb 

költségtételt a szállítással, anyagmozgatással a tömegtakarmányok betakarításával esetleg 
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tartósításával kapcsolatos költségek jelentenek. A felmerülő szállítási feladatok: a 

takarmányok és a trágya szállítása, illetve az értékesítéshez kapcsolódó állatmozgatások, 

amennyiben azt a termelő végzi (Felföldi és Lapis, 2005). 

 

Amortizáció és a fenntartás költségei 

 

Az amortizációs költségek nem képviselnek jelentős részt az ágazat 

költségszerkezetében. Az összes költség 0,5-2,5%-át teszik ki. A fenntartási költségek 

alacsony szintjének (0,5-2%) elsősorban az az oka, hogy a fenntartási, javítási munkák 

jelentős részét nem végzik el (Felföldi és Lapis, 2005). 

 

Egyéb közvetlen költségek 

 

Az egyéb közvetlen költségek az összes költségen belül nem jelentősek (2-5%). Ide 

tartoznak a hitelkamatok, a különböző tagsági díjak, a szakértői szaktanácsadási díjak, a 

biztosítási díjak, állatorvosi költségek, valamint a különböző illetékek. A kamatterhek a 

folyamatos kamatcsökkenés és kamattámogatások következtében csökkenő terhet jelentenek a 

gazdálkodóknak.  

 

A húsmarhatartás költség és jövedelem viszonyai 

 

A szarvasmarha ágazat jövedelmezőségét nagyon sok tényező egymásra hatása 

alakítja ki. A jövedelem kialakulását a termelési értékre és a termelési költségre ható tényezők 

együttes vizsgálatával célszerű nyomon követni. Nyilvánvalóan a gazdálkodóknak alapvető 

érdekük a nettó jövedelem maximalizálása, de nem minden áron. A termelést lehetőleg a 

környezet károsítása nélkül kell folytatni, abban a szellemben, hogy az elkövetkező években 

se romoljanak a gazdálkodás ökológiai feltételei (Blaskó et. al, 2011). 

A húsmarhatartás költség és jövedelemviszonyainak alakulását mutatja be a 

85. táblázat.  

 

85. táblázat: A húsmarhatartás költség és jövedelem viszonyai 

Megnevezés Mértékegység 2003 2004 2005 

Termelési érték Ft/kg 245,63 335,46 409,90 
Termelési költség Ft/kg 297,61 364,55 367,40 

Jövedelem Ft/kg -51,98 -29,08 42,50 
Forrás: AKI 2007. évi adatok alapján saját számítás 

 

 

Ellenőrző kérdések 

1. Sorolja fel a tejhasznú/húshasznú szarvasmarha ágazat néhány üzemgazdasági előnyét 

és hátrányát! 

2. Milyen szervezeti keretek között működnek a hazai tejtermelő/húshasznú tehenészeti 

telepek? 

3. Milyen átlagos eszközösszetétel jellemzi a hazai tejtermelő/húshasznú tehenészeti 

telepeket? 

4. Melyek a legfontosabb munkakörök egy tejtermelő/húshasznú tehenészeti telepen? 

Milyen munkaszervezés jellemzi, ezekez a telepeket? 

5. Hogyan jellemezné a tejtermelő/húshasznú tehenészeti telepek Termelési Értékének, 

Termelési Költségének összetételét valamint Jövedelmi viszonyait? 
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5.4.2. A sertéságazat ökonómiai és szervezési kérdései 

5.4.2.1. A sertéshústermelés vállalatgazdasági előnyei-hátrányai 

 

A sertéstartás-, tenyésztés vállalkozási, vállalatgazdaságtani szempontból bizonyos 

előnyökkel és hátrányokkal bír, melyeket érdemes mérlegelni mielőtt az adott vállalkozásba 

belefognánk. A legfontosabb előnyöket és hátrányokat az alábbiakban foglaltuk össze: 
 

Előnyök 
 

A sertés kiváló genetikai alapokkal és kedvező szaporodásbiológiai tulajdonságokkal 

rendelkezik, mely lehetővé teszi a gyors fajtaváltást, az állomány viszonylag gyors 

felfejlesztését, így a termelő viszonylag rövid idő alatt képes igazodni az állandóan változó 

piaci viszonyokhoz. 

Kiforrott, konszolidált technológia, valamint fejlett integrációs lehetőségek állnak a 

termelők rendelkezésére. Az integrátor esetenként megelőlegezi a hízlalási alapanyag és a 

takarmánytáp költségeinek egy részét, átadja az általa képviselt technológiát. Folyamatos 

konzultációs és szaktanácsadási lehetőséget biztosít. A végtermékből történő elszámolás, 

megkíméli a termelőket a rövidlejáratú forgóeszközhitelek felvételétől. A szerződéses 

értékesítés egyben biztos felvevő piacot jelent, bár ez az utóbbi években esetenként hátrányt is 

jelentett az előre leszerződött árak miatt. 

A legtöbb hazánkban elterjedt nagyüzemi technológia jól gépesített, így viszonylag 

kicsi az ágazat élőmunka szükséglete. A sertéstartás egész évben folyamatos foglalkoztatást 

biztosít. 

A sertéshízlalás kisüzemi formája jól hasznosítja az ún. „falusi szórványmunkaidőt”, 

valamint a családi kiegészítő gazdaságokban megtermelődő melléktermékeket, maradékokat. 

A „háztáji gazdaságokban” a múltban is és a jelenben is kiemelt szerep jutott, illetve jut a 

sertéshízlalásnak. Elterjedt falusi gyakorlat a nagyüzemi átlagtól gyengébb minőségű sertések 

ún. „házi vágása” és ismerősi körben történő értékesítése, mely számottevő kiegészítő jellegű 

bevételhez juttatja a kistermelőket. 

Az egész évben viszonylag rendszeresen jelentkező készpénzbevétel, csökkenti a más 

ágazatokban oly gyakran jelentkező likviditási gondokat. 

A befektetett forgótőke megtérülése más állattenyésztési ágazatokhoz képest 

viszonylag kedvező, csak a baromfihús-termelés esetében beszélhetünk jobb arányokról. 

Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a sertéshústermelés jelenleg is stratégiai 

jelentőségű nemzetgazdasági szempontból, így az állami támogatások valamilyen formáját 

jóformán mindig „élvezi” az ágazat. 

 

Hátrányok 
 

A korszerű fajták/hibridek igényesebbek a takarmánnyal, technológiával, stb. szemben, ami 

nagyobb ráfordítási szintet is követel. Az állatállomány nagy koncentrációja és egyéb, a 

továbbiakban megemlítendő problémák miatt a sertéshízlalás kockázatosabb a legtöbb 

állattenyésztési ágazatnál. 

A termelés során komoly gondot kell fordítani a preventív jellegű állategészségügyre 

(hármas mentesség), mely számottevő többlet-ráfordításokat jelent a termelőknek. Az 

időnként járványszerűen fellángoló vírusos száj és körömfájás betegség súlyos piaci zavarokat 

indukál. 

A hazánkban alkalmazott nagyüzemi technológiák többségénél komoly gondot jelent a 

sertés hígtrágya környezetbarát elhelyezése. A megnyugtató megoldások olyan ún. 
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improduktív beruházásokat követelnek meg a vállalkozóktól, melyek jelentősen rontják a 

befektetett tőke egyébként is rossz megtérülését. 

A vállalkozásszerűen, főtevékenységként végzett sertéstartás magasszintű szakmai 

(technológiai és gazdasági ismeretek) felkészültséget és „jó kapcsolatokat” kíván meg a 

termelőktől. A jelenlegi gazdasági körülmények között csak a legjobbak tudnak stabilan a 

piacon maradni. 

Az egyik legfontosabb ráfordítás a takarmány, mely alapvetően a gabonaféléket 

jelenti, így viszonylag nagy mértékű függőség alakult ki a gabonapiac vonatkozásában. 

A mindenkori felvásárlási árak egy éven belül is rendkívül ingadozóak 

(„kiszámíthatatlan piac”), így az elérhető jövedelem és a kamatok törlesztése nehezen 

tervezhető, ezért a bankok nem szívesen adnak hitelt a termelőknek. Az ún. piaci 

elégtelenségek rendszeresen sújtják a sertéshús piacát. 

A sertéstenyésztés, sertéshús előállítás profittermelő képessége átlagos viszonyokat 

alapul véve nagyságrenddel alacsonyabb, mint a jelenlegi kamatterhek. Az árutermelő 

gazdaságok, szövetkezetek, magán- és kistermelők általában nem rendelkeznek elegendő 

működő tőkével és rövidlejáratú hitelekhez csak magas kamatok mellett juthatnak. 

Az ágazatnak viszonylag nagy a forgótőke igénye, melyet a kistermelők többsége 

önerőből nem tud finanszírozni. A feldolgozók nem mindig tudták (tudják, akarják) 

megoldani az előfinanszírozásokat. 

A termelők általános tőkehiányát jelenlegi megítélésünk szerint csak a termelő-

finanszírozó integrátorok képesek áthidalni. Igen hosszú folyamatnak ítélhető az a változás, 

amely végül a magántermelőknél is felhalmozást eredményez és gyarapodásukhoz vezet. 

 

Hazánkban a sertéshús-előállítás kis és nagyüzemekben egyaránt folyik. Mind a kisüzemek, 

mind a nagyüzemek rendelkeznek bizonyos előnyökkel egymással szemben. Tekintsük át 

ezeket a 86. táblázatban. 

 

86. táblázat: A kis és nagyüzemi sertéstartás összehasonlító értékelése 

KISÜZEM – HÁZTÁJI GAZDASÁG KÖZÉP- ÉS NAGYÜZEMEK 

- nincs hígtrágya gond 

- olcsóbb technológia 

- alacsonyabb beruházási költségek 

- melléktermékek fokozottabb felhasz-

nálása 

- a termelés könnyebb áttekinthetősége 

- „szórványmunkaidő” felhasználása 

- kisebb egészségügyi kockázat 

- rugalmasabb reagálás a megváltozott 

körülményekre (pl. árak, értékesítési 

gondok) 

- általában gyengébb húskihozatal 

- alacsonyabb értékesítési árak 

- a végtermék egyöntetűbb 

- jobb minőségű végtermék kibocsátás 

- magasabb értékesítési árak 

- alacsonyabb input beszerzési árak 

- alacsonyabb fajlagos költségek 

- nagybani beszerzésekből adódóan 

alacsonyabb árak 

- minőségi takarmányozás 

- tervszerűbb, átgondoltabb gazdálkodás 

- jobb genetikai háttér 

- integrátori előnyök kihasználása 

 

5.4.2.2. Üzemméret alakulása Magyarországon 

 

A 87. táblázat a hazai sertéstartás koncentráltságát szemlélteti. Az 5000-es állatállomány 

feletti telepek rendelkeznek a hazai sertés állomány 62,3%-val, azonban az üzemekből való 

részesedésük elhanyagolható, mindössze 0,1%. 
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87. táblázat: A sertésállomány és a sertés tartó üzemek megoszlás megoszlása 

üzemnagyság kategóriánként 2010-ben 
 

Üzemméret 

(állatok száma) 
Részesedés az állomány 

(%) 
Részesedés az üzemekből 

(%) 

1-2 5,4 55,4 

3-9 9,3 35,2 

10-49 8,9 8,6 

50-99 1,7 0,4 

100-199 1,3 0,2 

200-399 1,0 0,1 

400-999 1,6 0,0 

1000-1999 2,2 0,0 

2000-4999 6,3 0,2 

5000- 62,3 0,1 

Forrás: KSH, 2011 

 

Az 1 és 2 állattal rendelkező „üzemek” az állomány 5,4%-át birtokolják, azonban az 

üzemekből való részesedésük ennek ellenére igen magas, mintegy 55,4%-át adják a hazai 

sertéstartással foglalkozó gazdaságoknak. A 3 és 9 állattal rendelkező üzemek az állomány 

9,3%-kával bírnak, míg üzemekből való részesedésük 35,2%. 

 

Összességében véve elmondhatjuk, hogy a termelés üzemek száma alapján ugyan elaprózott, 

de az állomány túlnyomó többsége nagy üzemméretű gazdaságoknál található és állomány 

megoszlás alapján a hazai sertéshús előállítás koncentráltnak mondható. 

 

5.4.2.3. A hazai sertéshústermelés hatékonysága 

 

A 88. táblázat a magyar sertéstelepek termelésének jelenlegi naturális hatékonysági szintjét és 

a genetikailag elérhető szintet mutatja be. Elmaradásunk az egyes mutatók vonatkozásában 

jelentős, mértéke 15-50% között változik. „Ekkora ráfordítás különbségeket a világon 

egyetlen piac sem képes tudomásul venni/elismerni.” (SZABÓ et al., 2009) 

 

88. táblázat: Termelési szint a hazai sertéstelepeken 

Megnevezés Mértékegység 
Jelenlegi 

(közepes szint) 
Genetikailag 

elérhető szint 

Elmaradás  

(%) 

Szaporaság db/fialás 10 12-13 15-20 

Elhullás % 15-20 6-10 40-50 

Testtömeg-

gyarapodás 
g/nap 600-650 800-850 20-25 

Takarmány-

értékesülés 
kg/kg 3,5-4,0 2,5-2,8 25-30 

1 koca után 

értékesítés 
db/év 16-18 22-26 25-30 

Forrás: SZABÓ et al., 2009 
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„A vágósertés előállítás hatékonyságát a genetikai háttér mellett számos tényező befolyásolja. 

A korszerűtlen és elhasználódott tartástechnológia, a sok esetben hiányos beltartalmú 

takarmány, az állatok közel sem optimális elhelyezése, a rossz higiéniás viszonyok, a 

fertőzési lánc megszakításának elmaradása, a nem megfelelő istállóklíma, a tenyésztés- és 

termelés-szervezés anomáliái, a munkaerő nem megfelelő képzettsége és munkafegyelme, 

valamint a vagyonvédelem fogyatékosságai mind olyan terhek, amelyek nap, mint nap a 

termelésirányító vezetőkre hárulnak.” (SZABÓ et al., 2009) 
 

Korszerűtlen és felújításra szoruló technológiai, egyéb környezeti, valamint higiéniai- és 

állategészségügyi hiányosságok igen komoly mértékben rontják a sertések reprodukciós, 

felnevelési és hizlalási teljesítményét. Ha ezen hibák előfordulnak, akkor az 20-30%-os 

többlet takarmány-felhasználást eredményez, a jövedelmezőséget pedig 10-20%-kal 

csökkentik. (SZABÓ et al., 2009) 

 

5.4.2.4. A hazai sertéshús termelés ráfordítás és költség viszonyai 

 

Az éves termelési költség nagysága, összetétele gazdaságonként eltérő és az évek során is 

ingadozó, mely függ: az alkalmazott technológiától, a termelés színvonalától és intenzitásától, 

a helyi adottságoktól, a gazdaság eszközellátottságától, felszereltségétől, munkaerő-

ellátottságától, a ráfordítások, inputok árától, a humán és egyéb tényezőktől. A termelési 

költség összetevőit szintén három oldalról célszerű megközelíteni. Az egyik a naturális 

ráfordításokkal összefüggésben, a másik ezen ráfordítások egységárainak viszonylatában, a 

harmadik pedig a termelési költséget növelő egyéb kiadások oldaláról (ezek olyan kiadások, 

amelyek csak pénzben kifejezhetők és nincs naturális ráfordítás tartalmuk) való megközelítés.  

SERTÉSTARTÁS

TERMELÉSI

KÖLTSÉGE

RÁFORDÍTÁSOK
TK-et NÖVELÕ

EGYÉB KIADÁSOK

A RÁFORDÍTÁSOK

EGYSÉGÁRA
.  

- anyagok 

- energia (villamos, gáz, 

   üzemanyag) 

- munkaidő 

- gépi üzem 

- fogyóeszközök 

- általános költséget   

  terhelő ráfordítások 

- egyéb 

 - saját előállítású ráfordítások 

  (pl. saját takarmány) 

árszínvonala 

- vásárolt ráfordítások (pl.  

  vásárolt takarmány, energia, 

stb.) árszínvonala 

 - kamatok 

- pénzügyi műveletek  

  költségei 

- rendszertagsági díjak 

- szakértői díjak 

- biztosítási díjak 

- illetékek, egyéb kiadások 

56. ábra: A sertéstartás termelési költségeit befolyásoló tényezők 

 

A termelési költségek vizsgálata során mindenképpen szükséges az állandó és a változó 

költségek elkülönítése, mely sok esetben nem könnyű feladat. Az egységnyi termékre jutó 

állandó költségek nagysága, a termelés volumenének növelésével csökken. A termékegységre 

jutó változó és állandó költségek összege az önköltség, mely egyben az egységnyi termékre 

jutó összes költség. A termékek önköltsége alapvető fontosságú az ágazati, illetve az üzemi 

eredményt illetően. Az önköltség jellemzi a különböző termékekre fordított élő és tárgyiasult 

munka költségeinek együttes nagyságát. 
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A hazai sertéshústermelés költségnemenkénti szerkezetében uralkodó költségtétel az 

anyagköltség, melynek a részesedése 70-80% közötti. A második legjelentősebb tétel az 

általános költség és a munkabér. 
 

Hasonlóan más állattenyésztési ágazatokhoz a költségek legnagyobb hányadát az 

anyagköltség teszi ki (75-80 %). Az anyagköltség a termelésben felhasznált alap- és 

segédanyagok, valamint a felhasznált energia árának összege. Ide tartozik a takarmány, a 

takarmány-kiegészítők, az alom, az állatgyógyszerek, stb. költsége. A vágósertés-termelésben 

felhasznált anyagok részben vásárolt, részben pedig a gazdaságban termelt termékek. A 

vásárolt termékeket a költségszámításban beszerzési áron értékelik, a saját termelésű 

termékek elszámolásakor azonban már nem ilyen egyszerű a helyzet. A szakirodalom ezeknek 

a termékeknek az állami felvásárlási áron, valamint az önköltségen való elszámolásával 

egyaránt foglalkozik. Tulajdonképpen mindkét számítási módnak lehet létjogosultsága. 

Indokolt lehet, hogy olyan esetekben, amikor a gazdaság a takarmányainak döntő részét saját 

felhasználásra termeli, megvizsgálja, hogy a termelt takarmányok önköltsége miként 

befolyásolja az állati termék költségalakulását. Tekintettel azonban arra, hogy a vágósertés-

előállításban felhasznált takarmányok áruként is értékelhetők, a gazdaságnak, mint vállalatnak 

elsősorban arra kell választ kapnia, hogy miként érdemes értékesítenie a megtermelt 

abraktakarmányt: közvetlenül a piacon, vagy sertésekkel feletetve. Ezt pedig csak akkor tudja 

meg, ha a saját termelésű abraktakarmányokat is felvásárlási, azaz piaci áron számolja el a 

vágósertés-előállítás költségei között. A sertés hazai takarmánybázisának ismerete, 

jellegzetességeinek szem előtt tartása nemcsak általános gazdaságpolitikai igény, hanem 

üzemgazdasági, közvetlen ökonómiai nézőpontból is fontos. A hazai sertés állomány 

takarmányozása a hazai termesztésű gabonaféléken (főleg kukorica) alapul. Sajnos a 

fehérjetakarmányok hazai termelésének, illetve előállításának volumene korántsem nőtt együtt 

a gabonatermesztés fellendülésével. A hiányzó fehérjét külföldön kell megvásárolnunk. 

Elgondolkoztató, hogy ahányszor 5 tonnával nő a megtermelt gabona hazánkban, annyi 

tonnával kell megnövelnünk a fehérjetakarmány-importunkat. Napjainkban ott tartunk, hogy a 

sertés abrakkeverékében szereplő fehérjetakarmányok 70%-át importáljuk. Fontos feladatnak 

kell tehát tekinteni a hazai fehérjeforrások mielőbbi maradéktalan kihasználását és számottevő 

bővítését. Számításba jön itt „fehérjehordozó” takarmánynövények termesztése, 

takarmányozásra felhasználható fehérjék ipari, mikrobiológiai, stb. előállítása, valamint a 

legkülönbözőbb melléktermékek hasznosítása. Elsőrendű szempont itt is - mint mindenütt - a 

gazdaságosság, de ha ez teljesül, utána célszerű betartani azt a szükség diktálta igényt, hogy 

nem létezik elhanyagolható fehérjeforrás. 

 

Végül a gazdaságosság növelése céljából általában javítani kell a sertések 

takarmányértékesítését. Ez ugyan elsősorban takarmányozási kérdés, de nagyon káros volna, 

ha alábecsülnénk a tenyésztési és a tartási problémák jelentőségét. Úgy ítéljük meg, hogy 

napjainkban országosan a tartási körülmények „limitálják” a sertések teljesítményét. A 

nagyüzemi, de még inkább az iparszerű állattartás életre hívott egy új ipart, a takarmányipart. 

Ezt mélyreható gazdasági és ökológiai változások tették szükségessé, amelynek legfontosabb 

elemei a következők: 
 

- Az ún. szakosított telepek a sertés számára természetszerűtlen környezetet jelentenek. 

A szabad levegőn, napfényben való mozgatás, legeltetés nyújtotta, biológiailag 

kedvező hatások itt elmaradnak. 

- A koncentrált (egy helyen igen sok állat) sertéstartás hazai rendszere úgy alakult ki, 

hogy a takarmányozás kizárólag abrakra alapozott. 

- Építészeti, gépesítési okokból - a telepek túlnyomó többségében - az abrakot száraz 

dara formájában etetik. 
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- Ilyen körülmények között az abrakkeveréknek kell tartalmaznia minden olyan tápláló- 

és biológiailag aktív anyagot, ami az állatok növekedéséhez, szaporodásához, 

egészségének fennmaradásához, egyszóval a gazdaságos termeléshez szükséges. 

- Az abrakkeverék iránti követelményeket növeli, hogy - a szisztematikus 

tenyésztőmunka nyomán - napjaink sertése a korábbiakhoz képest lényegesen 

gyorsabb növekedésű, nagyobb szaporaságú, és mindez gyengébb konstitúcióval 

párosul. 

- Az ilyen, rendkívül sokirányú igénynek eleget tevő, korszerű abrakkeverék 

összeállításához olyan mélyreható szakmai felkészültség szükséges, amelynek 

megszerzésére magának a mezőgazdasági üzemnek a szakembere aligha vállalkozhat - 

annál kevésbé, mert más irányú igénybevétele, lekötöttsége a gazdálkodás 

feltételeinek nehezülésével gyors ütemben nő, ugyanakkor a takarmányozási ismeretek 

is napról napra jelentősen bővülnek, amivel lépést tartani még a takarmánygyár 

kifejezetten ezzel foglalkozó szakgárdájának sem könnyű feladat. 

- Nehezíti a munkát, hogy a takarmánykeverékek komponensei maguk is állandóan 

változnak. E körbe tartozik, hogy a takarmánynövények terméseredményének 

ugrásszerű növekedésével azok összetétele is módosul, hatóanyagtartalma csökken, 

valamint hogy a nagy adagú műtrágyázás hatására a növények mikroelemekben 

szegényednek. 

- Az abrakkeverékek minőségi javulásával nő a bennük lévő makro- és 

mikrokomponensek száma. Az így szükségessé váló igen sok takarmány és kiegészítő 

anyag beszerzése, nemegyszer a mezőgazdasági üzem lehetőségeit még akkor is 

meghaladná, ha rendelkezne korszerű receptúrával. 

- A takarmány tárolásához, előkészítéséhez, az igényelt homogenitást biztosító 

összekeveréséhez, szakszerű expediálásához szükséges épületeknek, gépi 

berendezéseknek gazdaságos üzemben tartására általában nem elég egy vagy néhány 

gazdaság abrakigénye. 

- Ugyanez vonatkozik az abrakkeverék-gyártásnak lehetőleg minden munkafolyamatát 

követő takarmányvizsgáló laboratórium kapacitásának gazdaságos kihasználására is. 

 

A takarmányipar tehát jórészt átvállalja a mezőgazdasági üzemeknek azt a gondját, amivel az 

abrakkeverékek szakszerű készítése jár, és - ma már - meglehetősen bőséges választékot kínál 

számukra. 

A termelés költségeinek mintegy 3-4%-át teszik ki a személyi jellegű költségek. 

Nagyon fontos azonban figyelembe venni, hogy ezek a kiadások időben viszonylag 

folyamatosan jelentkeznek. A személyi jellegű költségek a beállt vállalkozásokban állandó 

jellegű költségként viselkednek. A sertéstelepek építési módja, technológiája, alapvetően 

meghatározza a szükséges dolgozói létszámot, struktúrát és munkaszervezést. 

A segédüzemi szolgáltatással kapcsolatos költségek (1-2%) nagyban függenek az adott 

üzem eszközellátottságától, gépesítettségétől. Jelentősebb költségtételt a szállítással és 

anyagmozgatással kapcsolatos költségek jelentenek. Az évközben felmerülő szállítási 

feladatok elsősorban a takarmánnyal és a trágyával kapcsolatban jelentkeznek. 

Az amortizációs költségek – köszönhetően a hazai telepek rendkívüli avultságának - 

nem túl jelentősek (1-5%), viszont ennek a költségnemnek az aránya új telepek esetében akár 

a 10%-ot is meghaladhatja. A fenntartási költségeknek is jelentősebbeknek kellene lenniük, 

de a gyakorlatban ezen munkálatok több évtizedre visszamenően elmaradtak, így ezek 

nagysága mindössze 0,5-1%. Természetesen e munkálatok egy részét csak bizonyos években 

kell elvégezni, ezért folyamatosan érdemes erre tartalékokat képezni. 
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Az egyéb közvetlen költségek az összes költségen belül nem jelentősek. Ilyenek 

például: hitelkamatok, különböző rendszertagsági díjak, szakértői-szaktanácsadási díjak, 

biztosítási díjak, valamint a különböző illetékek. 

Az általános költségekhez tartoznak az üzem irányításával kapcsolatos dologi és 

személyi jellegű költségek. Ezek részben a vállalat általános irányításával, részben pedig az 

ágazatok üzemeltetésével kapcsolatosak. A költségszámítás gyakorlatában az általános 

költségek termékek szerinti felosztására többféle eljárást alkalmaznak, ám egyik sem 

tökéletes. Ismeretes az árbevétel alapján történő, továbbá a termékeket terhelő közvetlen 

költségek szerinti, vagy a közvetlen munkabérköltségnek megfelelő elosztás. Bármelyik 

megoldást alkalmazzák, bizonyos mértékű torzítással feltétlenül számolni kell. A torzítás 

leginkább azzal mérsékelhető, ha a költségeket - amennyire lehetséges - közvetlen költségként 

számolják el. 

Fontos még egyszer kiemelni, hogy az egész ágazatban a meghatározó költségelem az 

anyag, és ami nem látszik ezen belül, pedig a takarmány a meghatározó, következésképp a 

legnagyobb tartalék is itt lehetséges. Ezen tanulmányban is felhívjuk a tisztelt olvasó, a 

szakember figyelmét a következőre: ne a 4-7%-os nagyságrendet kitevő munkabér 

megtakarításával próbálja eredményessé tenni az ágazatot, ne elbocsátáson, hanem sokkal 

inkább megfelelő szakember felvételén gondolkozzon. Olyan szakembert vegyen fel, aki 70-

80%-os takarmányozási költséget 10%-al csökkenti, a minőséget növeli, a szaporulati-

reprodukciós lehetőségeket ki tudja használni. Higgyék el nekünk: ez a legnagyobb tartalék a 

sertéstenyésztésben. 

Mivel lehet az elmondottakat még alátámasztani? Csupán a hozam vizsgálatánál 

bemutatott lehetőségek továbbgondolásával. A napi tömeggyarapodás, továbbá az egy kg 

élőtömegre felhasznált takarmány mutatói azt jelzik, hogy a hízósertések átlagos elkészülési 

ideje jelentősen eltér. A kisebb tömeggyarapodást egyben a hosszabb elkészülési idő is 

jellemzi, ami nemcsak többlet takarmány-felhasználással, hanem többlet energiával, 

munkabérrel, szolgáltatási költséggel stb. párosul. A 20-25 nappal hosszabb elkészülési idő 

az önköltséget 5-10%-al is megnövelheti. A telepi fajlagos takarmány-felhasználás 

mutatószáma - mint azt korábban bemutattuk - kilogrammos eltéréseket mutat hazánkban. 

Nem nehéz kiszámítani mit jelenthet pl. egy 10.000 hízósertést kibocsátó telep esetében az 

egy kg differencia. Eléri a 40 millió Ft-ot. Csupán azzal, hogy pazarlásmentes takarmányozást 

tudunk kialakítani valószínű kisebb beruházási költséggel, mint a várható megtakarítás 

számunkra nem kérdéses hogy érdemes befektetni, a „legjobb gyakorlat” adta lehetőségeket 

adaptálni. A tanulmány terjedelmi keretei miatt nem kívánunk a költségelemekkel részletesen 

foglalkozni, csupán azt jegyezzük meg, hogy itt is fel lehet mutatni hasonló nagyságrendű 

tartalékokat, mint azt az árak, vagy a hozam bemutatásánál megtettük. 

A nettó jövedelemnek, azaz a profitnak kitüntetett szerepe van, ugyanis mutatja a 

tevékenység eredményességét és ezáltal meghatározza a termelő magatartását. A termelő által 

elvárt nettó jövedelem elérése, vagy annak meghaladása a tevékenység sikerét jelzi és 

többletmunkára, vagy fejlesztésre késztet. A nettó jövedelem alacsony színvonala, vagy a 

veszteség a tevékenység kudarcát mutatja és annak visszafejlesztésének, leépítésének 

gondolatát veti fel. A végső döntést természetesen más tényezők is befolyásolják, de a tartós 

veszteség mindenképpen kikényszeríti a termelőkből a tevékenység felszámolását. 

Magyarországon az elmúlt évben tovább romlott az ágazat jövedelmezősége, 

jelentősen csökkent a termelés támogatása, amit csak részben kompenzálnak a pályázati úton 

elnyerhető támogatások. A hazai vágósertés piaca keresleti jellegű, ami azonban az uniós árak 

alakulásához képest nem eredményezett nagyobb áremelkedést. A hazai tenyészállomány 

világszínvonalat képvisel, de a tartástechnológia elmaradott az uniós versenytársakhoz képest. 

A sertéstelepek 80%-át kellene felújítani. 
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5.4.2.5. A hazai sertéshús termelés hozam és termelési érték viszonyai 

 

A termelési érték vizsgálatát három oldalról célszerű megközelíteni. Az egyik a hozamokkal 

összefüggésben, a másik a hozamtartalommal nem bíró egyéb termelési érték növelő 

bevételek (állami támogatás, biztosítási visszatérítés, stb.) viszonylatában és nem 

utolsósorban az értékesítési árak felől történik. A sertéstartás és hízlalás termelési értékét 

befolyásoló tényezők rendszere az 57. ábrán látható. 

SERTÉSTARTÁS

TERMELÉSI

ÉRTÉKE

HOZAMOK
EGYÉB BEVÉTELEKA TERMÉKEK

EGYSÉGÁRA  
 

- tartástechnológia 

- takarmányozás 

- genetikai alapok 

- állategészségügy, elhullás,  

   stressz 

- humán tényezők 

- hasznosítási irány 

- technológiai elemek  

   összhangja 

- ráfordítások minősége 

 

- fajta, hibrid 

- a termék jellege (pl. 

pecsenye malac, stb.) 

- korcsoport 

- minőség (EUROP) 

- piac általános értékítélete 

- testtömeg, egyöntetűség 

- értékesítés ideje (ciklus) 

- kapcsolatok 

 

- állami támogatás 

- biztosítási vissza- 

térítés 

- pénzügyi műveletek 

eredménye 

- egyéb bevételek 

- nyújtott nem anyagi  

jellegű szolgáltatások 

(pl. szaktanácsadás) 

57. ábra: A sertéstartás termelési értékét befolyásoló tényezők 

 

A termelési érték az esetek többségében megegyezik az árbevétellel, ami az értékesített 

termék hozama szorozva a termék egységárával. A hozamokkal már foglalkoztunk az 

előzőekben, az árakkal viszont még csak érintőlegesen. A termelési értékre ható tényezők 

közül talán a legfontosabb a mindenkori értékesítési ár alakulása. A sertéshús ára ingadozik a 

kereslet-kínálat függvényében és szezonálisan, valamint területenként is nagy szórást mutat. 

 

A termelőnek alapvető érdeke a minél magasabb értékesítési ár elérése, viszont a feldolgozói 

érdek ennek éppen az ellenkezője. A vágósertés a termelő szférában végtermékként, míg a 

feldolgozó szférában alapanyagként jelenik meg. A vágósertésre vonatkozóan a feldolgozó 

iparnak kereslete van, míg a termelőket kínálatukkal tudjuk jellemezni. Amennyiben az 

áralakulásokat több évre vonatkozóan megvizsgáljuk, bizonyos törvényszerűségeket 

fedezhetünk fel. A vágósertések felvásárlási árai a nyári időszakban mindig kisebbek, a téli 

időszakban pedig magasabbak, s a havonkénti átmenet folyamatosan történik. 
 

A világon 2010-ben a sertéshúspiacot kínálati oldalon mérsékelten ugyan, de növekedés 

jellemezte. Ehhez társult a világkereskedelem élénkülése is. Az élénkülés ellenére sem érte el 

a globális sertéshús-export és –import a gazdasági válság előtti szintet. A sertések árai a 

tengerentúlon (USA-ban és Brazíliában is) rekord magasságokat értek el. Ezzel szemben az 

EU-ban a sertések ára kismértékben, de csökkentek. Ezzel összefüggésben kijelenthető, hogy 

az uniós sertéshús versenyképessége javult. Ehhez az euró gyengülése is hozzájárult. 

(MÓDOS, 2011) 
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58. ábra: A hazai termelésből származó vágósertés havi termelői ára hasított meleg 

súlyban 
Forrás: AKI PÁIR, 2011 

 

A 58. ábra a hazai termelésből származó vágósertés 2010. évi havi termelői árait szemlélteti 

különböző minőségi osztályba sorolás alapján. A sertés hús minősítéséről részletesebben a 

későbbiekben szólunk. Az egyes minőségi osztályok között komoly árkülönbségeket 

láthatunk. A nem minősített hús ára az R osztályba sorolt húsok áraihoz hasonló mértéket 

követ kisebb-nagyobb eltérésekkel. 

 

5.4.2.6. A hazai sertéshús termelés jövedelem viszonyai 

 

A 89. táblázatban az AKI tesztüzemi rendszerének adatai alapján számított sertéshízlalásra 

jellemző költség-jövedelem viszonyokat láthatjuk. A meghatározó árutermelő gazdaságok 

adatai alapján vizsgálható a 2008-as termelési évhez 2009-re beállott változások. 2008-ban 

73 870 forint termelési költség jutott egy darab állatra, míg ez a szám 2009-ben már 83 713 

forint. Egy egyedre jutó termelési költség növekedés ellenére a sertéshízlalás önköltsége 

csökkenést mutat 2008-hoz képest. 
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89. táblázat: A sertéshízlalás ökonómiai jellemzői 

Megnevezés Me. 

Meghatározó 

árutermelő 

gazdaságok átlaga 

Termelési költség 

2009 

2008 2009 
Centrumtól 

jobbak 

Termelési 

költség 

centrum 

(átlag±10%) 

Centrumtól 

rosszabbak 

Termelési költség Ft/egyed 73 870 83 713 56 175 78 962 104 704 

Önköltség Ft/kg 295,82 288,25 239,9 288,24 337,04 

Értékesítési ára Ft/kg 292,76 309,79 358,64 310,12 267,84 

Fajlagos jöv. 

tám.-ok nélkül 
Ft/kg -3,06 21,54 n.a. n.a. n.a. 

Ágazati eredmény 

tám.-kal 
Ft/egyed -687 5 448 11 605 5 933 -4 817 

 

Forrás: AKI, 2010 

 

Az önköltség csökkenés mellett 2009-re az értékesítési árak növekedése is bekövetkezett. 

Ezen változások együttes hatásának következtében 2009-ben a meghatározó árutermelő 

gazdaságok átlagos adatai alapján elmondhatjuk, hogy az ágazat nyereséges volt, szemben a 

veszteséges 2008-as évvel. 2008-ban az egy egyedre jutó támogatásokkal együttesen kalkulált 

ágazati eredmény -687 forint volt. 2009-ben azonban ez a szám már jócskán pozitív, értéke 

5 448 Ft/egyed. Az egy kilogramm élőhúsra vetített fajlagos jövedelem 2008-ban negatív, 

értéke -3,06 forint volt, míg 2009-ben 21,54 forint. 

 

A 2009-es termelési költség megoszlása alapján a gazdaságok három kategóriába vannak 

sorolva. Ez alapján beszélhetünk termelési költség centrumról, valamint ettől rosszabbak és 

jobbak csoportjáról. A centrumtól jobbaknál az egy egyedre jutó termelési költség 56 175 

forint, míg a centrumban elhelyezkedő gazdaságoknál már 78 962 forint, a centrumtól 

rosszabbak esetében pedig 104 704 forint volt. Az önköltség ennek megfelelően alakult a 

különböző kategóriákban 239,9-288,24-337,04 Ft/kg körül. Az egyedre jutó támogatásokkal 

kalkulált ágazati eredmény kizárólag az önköltség centrumtól rosszabbak csoportjában volt 

negatív az adott termelési évben. A veszteség mértéke ebben a csoportban 4 817 forint volt 

egy egyedre vetítve. A veszteség nemcsak a magasabb önköltségből adódott, hanem a többi 

csoporthoz viszonyított alacsonyabb értékesítési ár is komoly szerepet játszott a negatív 

eredmény kialakulásában. A termelési költség centrumban az ágazati eredmény 5 933 

Ft/egyed, míg a centrumtól jobbak csoportjában 11 605 Ft/egyed volt. 
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5.4.3. A baromfiágazat ökonómiai és szervezési kérdései 

 

A baromfiágazatok eltérő faji és termék-előállítási sajátosságaiból adódik, hogy 

létesítésük, fejlesztésük, hasznosítási irányuk megválasztása körültekintő munkát igényel. A 

baromfiágazatok az egyes szárnyas háziállatfajok (tyúk, pulyka, lúd, kacsa) tenyésztését, 

tartását, és a velük folytatott termelést (hús, tojás, máj, toll) jelentik. A fejezet két 

alfejezetében egyrészt a brojler csirke hízlalás, másrészt az étkezési tojástermelés ökonómiai 

és szervezési kérdéseivel foglalkozunk kizárólag üzemgazdasági vonatkozásokat érintve. 

 

5.4.3.1. A brojler csirke hízlalás ökonómiai és szervezési kérdései 

 

A brojler csirke hízlalás üzemgazdasági jellemzői 

 

A baromfiágazatok, ezen belül a brojler csirke hízlalást a tevékenység üzemgazdasági 

előnyei és hátrányai alapján jellemezhetjük. Az előnyök az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

 A legkedvezőbb szaporodásbiológiai adottságok jellemzik, mely kedvez a piaci 

igényekhez történő rugalmas alkalmazkodásnak; 

 A legjobb fehérje transzformáció jellemzi, mely takarmány előállítás szempontjából 

aránylag kisebb termőföld lekötést jelent; 

 Viszonylag alacsony eszközigény más állattenyésztési ágazathoz viszonyítva; 

 Legnagyobb az egységnyi férőhelyen előállított hús mennyisége, kiváló 

istállókihasználtság jellemzi, magas produkciós és reprodukciós képesség; 

 Magas technikai és gazdasági hatékonyság; 

 Ebben az ágazatban van a legnagyobb élőmunka hatékonyság, legkisebb élőmunka 

igény, jól szervezhető munkarend; 

 Konszolidált és korszerű technológia, iparszerű termelés lehetősége; 

 Gyors fizikai és ökonómiai megtérülés, a befektetett tőke gyors mozgása, melyből 

likviditási előnyök származnak; 

 Az integráció előnyeinek kihasználása. 

 

Az üzemi előnyök miatt a baromfitenyésztés különösen kedvező a kezdő, tőkeszegény 

vállalkozók, vállalkozások számára. A gazdasági előnyök mellett természetesen nem szabad 

megfeledkeznünk a hátrányokról sem, melyek szintén a baromfiágazatok jellemzői. Az 

üzemgazdasági hátrányok a következőkben foglalhatók össze: 

 Alacsony jövedelemtermelő képesség, magas rekonstrukciós igény; 

 Jelentős import fehérje felhasználás; 

 Feldolgozók előfinanszírozási nehézségei miatt a tőkeszegény vállalkozások nem 

tudnak fejlődni; 

 A termelők sok esetben nem rendelkeznek elég működő tőkével; 

 Zárt technológia, szigorú fegyelem és hozzáértés igény; 

 Az állomány nagyfokú telepi koncentrációja növelheti a fertőzésveszélyt; 

 Szalmonellamentesítés és ezzel együtt járó többlet költségek; 

 A takarmánnyal és technológiával szemben támasztott magas elvárások; 

 Esetenként élőmunka csúcsok (vakcinázás, rakodás, stb.) jelentkezhetnek. 

 

Az ágazat üzemgazdasági jellemzőin túl a vágócsirke vertikumot nemzetgazdasági 

szinten számos – üzemi és makrogazdasági – tényezőre visszavezethető versenyképességi 

hátrányok jellemzik. Az alapanyag-termelésben a legnagyobb probléma, hogy a genetika tíz 
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évvel a hazai átlagos tartástechnológia előtt halad és komoly állategészségügyi problémát 

jelent a hazai állomány kirívó szalmonella-fertőzöttsége. Az 1990-es évek elejét jellemző 

termeléscsökkenéssel párhuzamosan drasztikusan lecsökkent az új beruházások száma. Ennek 

a ténynek köszönhető, hogy napjainkban a telepek műszaki állapota sok esetben nem 

megfelelő. A 20-30 éves, elavult, elhasználódott tartás- és takarmányozástechnológiai 

berendezések nem teszik lehetővé az egyébként világszínvonalú hibridekkel történő 

gazdaságos termelést. Jelenleg a férőhelyek közel 30-40%-a nem felel meg a versenyképes 

termelés feltételeinek. Ugyan a kapacitások 20-25%-a kellő átalakítással alkalmassá tehető az 

EU követelményeket is kielégítő termelésre, de a fennmaradó 10-15% felújítása nem 

lehetséges vagy nem célszerű. Az elavult, a versenyképes termelés követelményeinek 

megfelelni nem tudó épületek illetve berendezések a költségek további emelkedését, ezen 

keresztül a jövedelem csökkenését, sok esetben veszteséges termelést eredményez. 

További probléma az általános gazdasági helyzettel összefüggő hitelfelvételi nehézség 

és az idegen tőke magas (12-15%) kamata. Meg kell említenünk az ágazatban jelenlévő 

feketegazdaságot (illegális húskereskedelem) is, amely a baromfiipar közel 20%-át érinti 

valamilyen formában. A feketegazdaság magas aránya egyrészt veszteséget okoz a 

társadalomnak, másrészt hátráltatja a koncentrációs folyamatot, sőt tovább nehezíti a legális 

feldolgozók helyzetét. Említést érdemel még a viszonylag magas hatósági díjak (állatorvos, 

húsvizsgálat, stb.) alkalmazása és a növekvő vagyonvédelmi költség. Az elaprózódott 

feldolgozóipari struktúra, az elavult technológia és az alacsony kapacitás-kihasználtság 

hátráltatja a versenyképes feldolgozást. A párhuzamosan működő szakmai érdekképviseleti 

rendszer (terméktanács, szövetségek) pedig alkalmatlan a hatékony szakmai 

érdekképviseletre. 

A baromfiágazat mára a világ legtöbb országában teljes termékpályát átfogó, erősen 

koncentrált iparszerű tevékenységgé vált. A termelés és kereskedelem vertikális integrációja 

egyre nagyobb vállalatcsoportok kialakulásához vezet, különösen a fejlett országokban, ahol a 

terméklánc legtöbb elemét felölelő baromfiipari integrációk a mezőgazdasági és az 

élelmiszeripari tevékenységeket ötvözve tartják kezükben a piacok döntő részét. Ugyan a 

vertikális integrációk az élelmiszergazdaság számos területén jelen vannak, viszont az egyes 

ágazatok között jelentős különbségek tapasztalhatók. A baromfiiparban az erőteljes 

koncentrációs folyamatok mellett a vertikális integrációk jelenléte meghatározó, melyben 

egymásra épülő lépcsőfokokként hangolják össze az ágazat mezőgazdasági szakaszát jelentő 

tenyésztési, nevelési és hízlalási tevékenységeket, a szakosodott feldolgozó és 

továbbfeldolgozó üzemeket, valamint a kereskedelmet. Az integrációkhoz a legtöbb esetben 

egyéb elemek (pl.: szántóföldi növénytermesztés, takarmánygyártás) is kapcsolódnak és zárt 

rendszerként termelik meg a baromfiipar inputanyagainak nagy részét. A vázolt sémától 

természetesen jelentős eltéréseket mutathatnak a kialakult rendszerek, az egyes vállalatok 

olykor eltérő struktúrában a termékpálya más-más elemének összehangolásával működnek. 

 

Berendezkedés, termelési alapok 

 

a.) Üzemméret 

 

A hazai üzemek szétaprózottságát mutatja, hogy az üzemek közel 72%-a 1 000 

csirkénél kevesebbet nevel, de a brojler állomány csupán 0,7%-a tartozik ebbe a kategóriába. 

Az üzemek közel 16%-a nevel 10 000-nél több csirkét, ami az összes előállított brojlercsirke 

96%-a. Ez viszont az ágazatban tapasztalható koncentrációra hívja fel a figyelmet. Sajnos a 

nagynak számító és talán életképesnek nevezhető üzemek száma (>50 000) csupán 6% 

tulajdonát képezi (KSH, 2010). 
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Az elaprózott üzemméret kedvezőtlen a gazdaságos termelés szempontjából, mivel a 

kis állományméret gazdaságtalan a modern technológiai berendezések alkalmazásához. A 

nem megfelelő technológia pedig előidézője a rosszabb hizlalási paramétereknek (hosszabb 

hizlalási idő, alacsonyabb értékesítési átlagsúly, fajlagos takarmány-felhasználás), hiszen 

napjainkban a hízóalapanyagok környezettel, illetve technológiával szembeni elvárásai mind 

magasabbak, a technika legkisebb hiánya is jelentős hozamcsökkenést idézhet elő (KESZI, 

2004; POPP, 2007). 

 

b.) Genetikai háttér 

 

A hazai baromfitenyésztés – a világ más országaihoz hasonlóan – a ’70-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 (SZALAY, 1997). 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 (LÁSZLÓ L-NÉ, 1986; ERDÉSZ F-NÉ et al., 2004; HORN, 2005). 

A hazai hústermelésben két hibridnek jut jelentős szerep, a ROSS 308 és a COBB 500. 

A madarak genetikai potenciáljának maximális kihasználása függ a madár számára 

szükséges környezeti feltételek megteremtésétől, a megfelelő beltartalmú takarmányok 

használatától, illetve a hatékony járványvédelem és betegség kontrolltól. Ha akár egy az 

említettek közül nem teljesül, akkor a teljesítmény biztosan elmarad a várttól (AVIEGEN, 

2009). 

 

c.) Berendezkedési kérdések 

 

A nagyüzemi csirkehízlalás jellegéből adódóan a termelés szervezése során az első 

fontos feltétel, hogy a gazdálkodó érvényes, megbízható szerződéssel rendelkezzen, ugyanis e 

nélkül nem szabad elkezdeni a termelést. Fontos kiemelni az integrációs kapcsolatokban rejlő 

előnyök kihasználását, mely biztos alapot adhat a gazdálkodás viteléhez. 

Magyarországon a brojler ágazaton belül az egyedüli teljes, vertikális integráció a 

Master Good cégcsoport, melynek tevékenysége a takarmány alapanyag előállításától és 

takarmánykeveréstől a brojler szülőpár tartásán, a keltetésen, brojlercsirke nevelésen át a 

vágásig, illetve a feldolgozásig tart. 

Új telepek létesítésekor az óriástelepek kialakítása helyett törekedni kell a 

teleprendszerek kialakítására. Az egymástól meghatározott izolációs távolságra elhelyezett 

telepek biztosíthatják a biológiai kockázatok csökkentését. 

Az állattartó telepek fontos, a termelés leginkább stabil, hosszú távon meghatározó 

elemeit az istállók jelentik, amelyek kora, szerkezete, állaga és elrendezése tartósan 

befolyásolja a telep jellegét, hasznosíthatóságát és fejleszthetőségét. A telepeken található 

épületek méretezésénél meghatározó szempont az üzemi adottság, a be- és kitelepítés 

időszükséglete, az alkalmazott technológia és természetesen a pénzügyi lehetőségek. 

Hazánkban optimális méretűnek tekinthető a körülbelül 1 000-1 500 m
2
 alapterületű istálló. A 

jelenlegi piaci árakat figyelembe véve egy brojler hizlaló istálló bekerülési értéke szerkezettől 

és kivitelezéstől függően 30 000 – 40 000 Ft/m
2
, melyhez kapcsolódnak a belső technológiai 

(fűtés, önetető, önitató, stb.) elemek. Ez utóbbi 10 000 – 15 000 Ft/m
2
 beruházási költséget 

jelent. 
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Az állományváltás, rotációk számának megállapítása biológiai, szervezési és 

ökonómiai kérdés. A jelenleg használt genetikai háttérrel 37-42 nap alatt 2,3-2,7 kilógramm 

vágáskori tömeg érhető el, melyhez 1,6-1,8 kg/kg fajlagos takarmány-felhasználás társul. A 

hizlalási időszak és az egyes turnusok között lévő szervizperiódus (takarítás, fertőtlenítés, 

istálló előkészítése a napos fogadására) hosszának (7-14 nap) függvényében az évenkénti 

teljesíthető turnusok száma elvileg 5-7 között változhat. A befektetett eszközök minél jobb 

kihasználása értelemszerűen ösztönöz a minél több rotáció elérésére, viszont a gyakorlatban 

munkaszervezési, ökonómiai, biológiai, illetve egyéb termeléstől független tényezők 

befolyásolhatják a megvalósítható turnusok számát. 

Egy telepen egykorú állománynak kell lennie, erre vonatkozik az ʻall-in, all-outʼ 

szabály, ami „egyszerre történő be- és kitelepítés”-t jelent. A vakcinázási és takarítási 

programok sokkal bonyolultabbak és kevésbé hatékonyak a vegyeskorú telepeken. Továbbá 

megfigyelhető a gyakoribb egészségügyi probléma és a vártnál alacsonyabb teljesítmény is 

(AVIAGEN, 2009). 

A naposcsibék szakszerű (megfelelő hőmérséklet, páratartalom, alom) fogadása 

szervezési kérdés, melynek kivitelezésében az állatok igénye a döntő. A telepítési sűrűség 

megállapításakor a biológiai igények és az ökonómiai megfontolások játszanak szerepet. Az 

eszközkihasználás szempontjából az adott területegységről minél nagyobb élőtömeg 

kibocsátása a cél, ezzel szemben az állatoknak szükség van a megfelelő élettér biztosítására is. 

A telepítési sűrűség a gazdaságosság egyik legfontosabb összetevője, de az elérhető bevétel 

nem nő arányosan a telepítési sűrűség növelésével, hiszen a túlzott telepítési sűrűség esetén 

csökken a növekedési erély, romlik az állomány egyöntetűsége, növekszik az elhullás. Az 

optimális telepítési sűrűség 15-18 db/m
2
 között alakul. 

Az ivóvízellátás, a világítás, a szellőztetés és a hőszabályozás technikai és 

technológiai kérdés, melyet az állatok igénye határoz meg. Mindezek optimális biztosítása 

nélkülözhetetlen a megfelelő tömeggyarapodás, takarmány-felhasználás és elhullás 

eléréséhez, azaz ezen naturális hatékonysági mutatókon keresztül a jövedelmező gazdálkodás 

biztosításához. 

A tartástechnológiai oldaláról célként kell megfogalmaznunk egy olyan környezet 

biztosítását a madarak számára, amelyben elérik a várt teljesítményt a növekedési ütem, 

állomány egyöntetűség, fajlagos takarmányértékesítés és húskihozatal terén, miközben a 

madarak jóléte és egészsége nem sérül. Az élőtömeg és a termelés egyöntetűségének nyomon 

követése megköveteli, hogy folyamatosan összehasonlítsuk az állomány teljesítményét a 

termelési célokkal, valamint biztosítsuk a meghatározott végtermék specifikációk elérését 

(AVIAGEN, 2009). 

A jelenlegi telepek műszaki állapota sok esetben gátja a hatékony, versenyképes 

termelésnek. Ezen a téren jelentős változásokra lenne szükség. Az ágazat gyenge 

jövedelmezősége azonban nem teszi lehetővé minden esetben a legkorszerűbb technika 

alkalmazását, a technológia hiánya pedig az eredmény csökkenését idézi elő.  

Az állategészségügy és járványvédelem célja: maximalizálni az állomány 

teljesítményét a baromfibetegségek – főleg a humán-egészségügyi szempontból fontos 

fertőzések – megelőzésével vagy minimalizálásával, a megfelelő gondozás, járványvédelem 

kialakításával és az állatok jólétének biztosításával (AVIAGEN, 2009). 

A hízlalási folyamat végén a brojlereket optimális kondícióban kell a vágóhídra 

szállítani, biztosítani kell a feldolgozó igényeit, valamint teljesíteni kell az állatjóléti 

előírásokat (AVIAGEN, 2009). 
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d.) Takarmányozástechnológia 

 

A takarmányozás kulcsfontosságú kérdés a gazdálkodás költségeinek és jövedelmének 

alakulásában. Fiatal korban nagyobb az állatok növekedési erélye, jobb a takarmányértékesítő 

képessége. Ebből adódóan a csibeneveléskor elsődleges célunk a takarmány- és vízfogyasztás 

növelése a megcélzott testtömeg elérése érdekében a maximális egyöntetűség megtartása 

mellet, az állatjóléti előírások figyelembevételével (AVIAGEN, 2009). 

Az egyes hibrideknek eltérő a takarmány beltartalmi paramétereivel kapcsolatos 

igénye, következésképpen a takarmányok összetételét minden esetben az adott genetikai 

háttérhez kell igazítani. Meg kell azt jegyezni, hogy a takarmányozás nemcsak a fajlagos 

takarmány-felhasználáson keresztül befolyásolja a jövedelmezőséget, hanem hatással van a 

vágóbaromfi elkészülési idejére, az általa szolgáltatott húsformára, az értékesebb (mell, comb) 

húsrészek arányára, a hús színére és ízére, konzisztenciájára, s ezáltal a piaci 

versenyképességre egyaránt. 

Takarmányozás oldaláról célként fogalmazható meg egy olyan takarmányozási 

program összeállítása, amellyel a brojlerek növekedésének minden szakaszában biztosítható a 

kielégítő és kiegyensúlyozott tápanyagszükséglet, és amellyel a jövedelmezőség úgy 

optimalizálható, hogy közben az állatjóléti és környezeti szempontok nem szorulnak háttérbe. 

Az alkalmazott itató és etetőrendszerek, valamint kezelésük befolyásolja a takarmány- és 

ivóvízfelvételt, és ezáltal a madarak teljesítményét illetve a hatékonyságot is (AVIAGEN, 

2009). 

 

A tevékenységet jellemző termelési érték-, költség- és jövedelemviszonyok 

 

A brojlertartó célja, hogy az állomány elérje az elvárt eredményeket a testtömeg, a 

takarmányértékesítés, az egyöntetűség és a húskihozatal tekintetében. A brojler termelés és 

minőség limitáló tényezői: takarmányellátás, takarmány beltartalma, hőmérséklet, ivóvíz 

ellátás, fény, szellőztetés, állománysűrűség, egészség és vakcinázási státusz (AVIAGEN, 

2009). Ezen tényezők tehát alapvetően meghatározzák a hozamok és a ráfordítások alakulását, 

ezen keresztül pedig a termelési értéket és termelési költséget. 

A 90. táblázatban a brojler hízlalás költség-jövedelem viszonyai figyelhetők meg, 

mely a 2009-2010. évi állapotokat tükrözi. Az adatok átlagos értékek, nyilván vannak ennél 

drágábban, illetve valamivel olcsóbban termelők is. 

A 90. táblázat adatait kiegészítve a következőkben számba vesszük azokat a 

tényezőket, amelyek leginkább meghatározzák a tevékenység termelési költségét és termelési 

értékét. 

Elsőként nézzük a termelési költséget befolyásoló legfontosabb tényezőket. A 

takarmányköltség meghatározó jelentőségű, melyet az állomány felneveléséhez szükséges 

takarmány mennyisége és a takarmány ára határoz meg. A takarmány-felhasználás 

hatékonyságát a fajlagos takarmány-felhasználás mutatóval fejezzük ki, amely egy kilogramm 

élősúly előállításához felhasznált takarmány mennyiségét fejezi ki. Ennek értéke 

Magyarországon átlagosan 1,8-1,9 kg/kg körül alakul. 

A takarmányárak erőteljes ingadozása, emelkedése volt tapasztalható az elmúlt évek 

során. Mivel az ágazatra a vásárolt takarmányok a jellemzőek, ezért várható, hogy a termelők 

kiszolgáltatottsága a takarmányforgalmazók irányába a későbbiekben is megmarad. A 

baromfiágazatban felhasznált takarmányok árát nagymértékben befolyásolja, hogy fehérjéből 

(szója) Magyarország kiszolgáltatott helyzetben van. Mindezt súlyosbítja bizonyos években 

tapasztalható időjárási anomáliák (aszály) által bekövetkező kínálat csökkenés is, ami 

egyértelműen mutatja az időjárás és ezen keresztül a klímaváltozás árak alakulására gyakorolt 

hatását. Ezen túl a takarmányárak alakulását nagymértékben befolyásolják a világpiaci 
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hatások is. A világpiaci változások hatására a takarmányárak drágulását alapvetően három 

tényező befolyásolja. Egyrészt a nagy termelői körzetekben termés csökkenés tapasztalható, 

másrész Kína, és India egyre növekvő takarmányigénye (bővülő állattenyésztés) figyelhető 

meg, aminek velejárója a növekvő hústermelés és a belső húsfogyasztás emelkedése. 

Harmadik okként megemlíthető a bioetanol gyártás kiterjedése. 

Míg a 2010. évi átlagár 72 Ft/kg, volt, addig a 2011. évi érték 89 Ft/kg-ra emelkedett, 

amely 2012-ben tovább növekedett, az első 10 hónap átlagértéke 94 Ft/kg (AKI PÁIR, 2012). 

 

90. táblázat: A csirkehízlalás (élősúly) költsége és jövedelme 2009-2010 évben 

Mértékegység: Ft/kg 

Megnevezés 
Meghatározó árutermelő gazdaságok átlaga 

2009 2010 

Értékesítési átlagár 219,09 245,15 

Termelési érték 222,67 249,80 

Termelési költség 213,17 242,68 

Ebből: Alapanyag költség 39,93 44,25 

            Takarmányköltség 143,06 160,30 

Ágazati eredmény 9,50 7,12 

Az élősúly önköltsége 213,17 242,68 

Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások, In.: 

BÉLÁDI és KERTÉSZ, 2012 

 

A 90. táblázat adatai alapján egy kilogramm élősúlyra vetítve mintegy 150-160 forint 

körül alakul a takarmányköltség (azon belül is meghatározó a vásárolt takarmányok aránya), 

amely a költségek mintegy 65-67%-át teszi ki. Ez a 2012. évi 94 Ft/kg-os átlagos 

takarmányárral kalkulálva megközelíti a 180 forintot. Összegezve tehát a csirkehízlalás esetén 

legkiemelkedőbb költségelem a takarmány, melynek megfelelő szinten való tartása 

alapvetően meghatározza a tevékenység jövedelmi helyzetét is. 

A költségszerkezet alapján a második kiemelkedő tétel a naposcsibe költsége 18-19%-

os aránnyal, értékben kifejezve élősúly kilógrammra vetítve közel 40-45 forint. Ennek 

fajlagos értéke függ a naposcsibe beszerzési árától (2011-ben 90 Ft/db), az elhullástól, illetve 

a vágáskori testtömegtől. 

A takarmány és a naposcsibe költsége együttesen a költségek mintegy 85%-át teszik 

ki. A harmadik legmeghatározóbb költségtétel az energia, a maga 6-7%-os részesedésével az 

összes költségből. A többi költségtétel (személyi jellegű költségek, értékcsökkenési leírás, 

szolgáltatások) kevesebb jelentőséggel bír a vágócsirke hízlalás termelési költségének 

alakulásában. 

A brojlercsirke hízlalás teljes önköltsége a vizsgált években (90. táblázat) 215-245 

Ft/kg körüli értéket mutat. Az önköltség alakulásában két tényező játszik meghatározó 

szerepet: egyrészt az összes termelési költség, másrészt a vele előállított hozam. A költségek 

ingadozásának függvényében az önköltség is változott az egyes évek között. 

A baromfitartók egyes csoportjai között még mindig kimutatható a technikai 

felszereltségben, a szakmai munka színvonalában, a hatékonysági mutatókban, 

következésképpen az önköltségben és a jövedelmezőségben létező eltérés. A 2010. évi 

tesztüzemi adatok elemzése alapján megállapítható, hogy a legrosszabb mutatókkal dolgozó 

vállalkozások rendre kiszorulnak a termelésből. Az élősúly önköltséget tekintve az átlagos 

szinten (az önköltség ±10%-os környezetében) termelő üzemeknél 250 forintba kerül egy 

kilogramm élőcsirke előállítása. Az ennél jobbaknál ez az érték 202 forint kilógrammonként, 
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a rosszabbaknál viszont meghaladja a 270 forintot is. Az is nyilvánvaló, hogy ezzel 

összefüggésben 2010-ben csak a legjobbak értek el nyereséget, a többiek pedig veszteséggel 

zárták az évet. A tesztüzemi adatok alapján az állatok többsége (63%) az önköltség 

centrumhoz, míg 22%-uk a centrumtól jobbakhoz tartozó üzemekben található (BÉLÁDI és 

KERTÉSZ, 2012). 

A termelési költséget meghatározó tényezők után nézzük a termelési értéket 

befolyásolókat. A termelési értékre ható tényezők közül az egyik legfontosabb a mindenkori 

felvásárlási ár alakulása. A csirkehús árát az EU-ban elsősorban a világpiaci árak és trendek 

alakulása határozta meg. Magyarországon az EU-csatlakozást követően a feldolgozói 

értékesítési árak növekedtek, ezzel párhuzamosan a termelői árak csökkentek. A baromfihús 

ára erősen ingadozik a kereslet-kínálat függvényében. A termelők alapvető érdeke, hogy 

minél magasabb értékesítési árat érjenek el, viszont a feldolgozók érdeke ezzel éppen 

ellentétes, hiszen a vágócsirke a termelőszférában végtermék, míg a feldolgozószférában 

alapanyagként jelenik meg. Ugyanakkor az árak változására a nemzetközi trendek, valamint a 

sertéshús árváltozása is erőteljes hatással van. 

A felvásárlási árak tendenciája a takarmányárak alakulásához hasonlóan alakul. A 

felvásárlási árak kis késéssel követik a takarmányárakat. Míg a 2010. évi átlagár 214 Ft/kg, 

addig a 2011. évi érték 249 Ft/kg-ra emelkedett, amely 2012-ben tovább nőtt, az első 10 

hónap átlagértéke 264 Ft/kg (AKI PÁIR, 2012). 

Üzemi szinten cél a rendelkezésre álló erőforrásokkal minél nagyobb termelési érték 

előállítása, amelyet a hozam oldaláról nézve alapvetően befolyásol a telepítési sűrűség, a 

vágáskori testtömeg, e kettő eredőjeként fajlagosan az egy m
2
 istállófelületen előállított 

élőtömeg, valamint az egy év alatt megvalósítható rotációk száma. Ez utóbbit meghatározza a 

hízlalási idő és a szervizperiódus hossza. Természetesen a hízlalási idő és a vágáskori 

testtömeg a napi testtömeg-gyarapodáson keresztül szoros összefüggésben vagy egymással. 

A jövedelemnek, azaz a profitnak minden gazdasági tevékenységben kitüntetett 

szerepe van, ugyanis megmutatja a tevékenység eredményességét. A 90. táblázat adatai 

alapján a csirkehizlalás ágazati szintű eredménye fajlagosan 7-9 Ft/kg között alakul, amely 

2,9-4,4%-os költségarányos jövedelmezőséget mutat. Ez az érték igen alacsonynak tekinthető, 

amely nem elegendő a rendszeres fejlesztések, korszerűsítések végrehajtásához. 

A 2011. évi adatok (takarmány ára átlagosan: 89 Ft/kg, napos csibe ára: 90 Ft/db, 

vágócsirke értékesítési ára 249 Ft/kg) mentén vizsgálva azon vállalkozások költség-jövedelem 

viszonyait, amelyek hazai szinten a legjobb hatékonysági mutatókkal termelő üzemek közé 

tartoznak (hízlalási végtömeg 2,5 kg, telepi szintű fajlagos takarmány-felhasználás 1,84 

kg/kg, elhullás 3,97%), a 91. táblázatban feltüntetett ökonómiai mutatókat kapjuk. Látható, 

hogy a 2011. évi gazdasági környezetben a legjobb üzemek is nulla, vagy minimális 

jövedelmet értek el. 

A táblázat (91. táblázat) tartalmazza az egységnyi termelőkapacitásra, azaz egy m
2
 

istállófelületre jutó értékeket is. Az értékek 16 db/m
2
, 38,5 kg/m

2
 telepítési sűrűség mellett 

értendőek. Ez alapján a termelési érték mintegy 9 500 Ft/m
2
/rotáció, a termelési költség pedig 

9 400 Ft/m
2
/rotáció. 
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91. táblázat: A brojler-hízlalás költség-jövedelem helyzete Magyarországon magasabb 

termelési színvonallal rendelkező üzemek esetében (2011) 

Megnevezés 
Érték 

(Ft/m
2
/rotáció) 

Érték 

(Ft/kg) 
Megoszlás 

(%) 

 Anyagjellegű költségek  8 475 222,3 90,13 

       Ebből: Takarmány  6 212 162,9 66,06 

                   Napos állat  1 440 37,8 15,31 

 Személyi jellegű költségek  321 8,4 3,42 

 Értékcsökkenési leírás  109 2,9 1,16 

 Egyéb közvetlen költségek 304 8,0 3,23 

 Általános költségek  193 5,1 2,06 

 Termelési költség összesen  9 403 246,6 100,00 

 Termelési érték  9 514 249,5  

 Fedezeti összeg  305 8,0  

 Nettó jövedelem  112 2,9  

 Költségarányos jövedelmezőség 1,19%  

 Jövedelemszint 1,17%  

 Költségszint 98,83%  

Forrás: saját kalkuláció üzemsoros adatok alapján 

 

A jövedelem növelésének lehetőségei 

 

Az utóbbi évek során romlott a magyar baromfiágazat nemzetközi versenyképessége, 

mely csak részben vezethető vissza hazai hibákra, hiányosságokra, noha szerepük továbbra 

sem lebecsülendő. A jövő esélyeit mindinkább objektív versenyhátrányok árnyékolják be. A 

baromfitartók különböző csoportjai között még mindig kimutatható a technikai 

felszereltségben, a szakmai munka színvonalában, hatékonysági mutatókban, 

következésképpen az önköltségben és a jövedelmezőségben létező különbség. 

Nincs érdemi közeledés az olyan hatékonysági mutatókban sem, amelyek részben a 

vállalkozásokon, a szakemberek képzettségén, másrészt a berendezések, a technológiai 

elemek korszerűségén múlik. Ez utóbbi is vállalkozói képességtől, döntéstől függ, noha az 

ágazat általános közgazdasági környezete, sőt az irányítási, szabályozási közeg is hatást 

gyakorolhat rá. A hazai vágócsirke termelésben a mérvadó európai versenytársakhoz képest 

átlagosan magas az elhullási arány, s továbbra is legalább 0,1-0,15 kg/kg-mal magasabb a 

takarmány-felhasználás. Meg kell azt említeni, hogy a relatív magasabb takarmány-

felhasználásban sok esetben a takarmányok beltartalmi hiányosságai is szerepet játszanak. 

Az eddigiekben ismertetett nem túl vonzó helyzeten és a várható jövőn javíthat az 

olcsóbb alternatív fehérjeforrások (bioetanol-gyártás melléktermékei), a technológiai 

lemaradást behozó fejlesztések megvalósítása, illetve a fogyasztók bizalmát megőrző, az 

eddigieknél lényegesen intenzívebb, állandó marketinghadjárat, valamint a termékpálya 

egészének szervezettebb, innovatív együttműködése. 
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5.4.3.2. Az étkezésitojás-termelés ökonómiai és szervezési kérdései 

 

Az étkezési tojástermelés üzemgazdasági jellemzői 

 

A tojástermelésnek számos előnye van üzemi szinten. Az egyik és egyben 

legfontosabb előnye a tojástermelésnek, hogy a tevékenység során folyamatosan jelentkezik 

árbevétel. Ez vállalati szempontból azért is nagyon fontos, mert ennek segítségével 

csökkenthető a forgóeszközök forgási sebessége és ezen keresztül biztosítható a folyamatos 

likviditás. 

A tojástermelést alapozhatjuk kizárólag vásárolt takarmányra is. Ez olyan szempontból 

jelenthet előnyt a vállalat számára, hogy nem kell berendezkedjen a szántóföldi 

növénytermesztésre, nincs szükség földterületre és gépparkra, azaz nincs tőke lekötés. 

Ugyanakkor a piacról vásárolt takarmány ára a vállalkozástól függetlenül változhat, amely 

kiszolgáltatottá teheti a vállalkozást, hiszen nem tudja ezen költségtételeit befolyásolni. 

Abban az esetben, ha saját takarmányra alapozzuk termelést, a takarmányköltség bizonyos 

határok között csökkenthető, így a jövedelem mértéke nagyobb lehet. 

Fontos kiemelni a környezeti terhelés mértékét is. A baromfihús- és tojástermelés az 

erőforrások termékegységre eső felhasználása és a környezetet terhelő hatásokat figyelembe 

véve a leghatékonyabb ágazatoknak tekinthető. Napjainkban, amikor a környezeti 

erőforrásaink felértékelődőben vannak, egyre jobban előtérbe kerülhetnek olyan ágazatok, 

melyek ezeket az erőforrásokat a legkevésbé terhelik meg. 

Korszerű, automatizált technológia áll az ágazat rendelkezésére, amelynek 

segítségével folyamatosan figyelemmel kísérhetjük a termelést, szükség esetén 

beavatkozhatunk. Ebből kifolyólag a precíz technológiai fegyelem betartása könnyebbé válik. 

A tojástermelés kapcsán további előnyként kell megemlíteni a többirányú hasznosítást. 

A tevékenység végzése során árbevétel jelentkezik az árutojás eladásából, valamint miután a 

termelési folyamat végére értünk, a selejt tyúkok értékesítéséből. Természetesen 

technológiától és genetikai háttértől függően lehetőségünk van keltető tojás előállítására is. 

Továbbá szintén technológiától függő az is, hogy tudunk-e adott istállóban előnevelést 

végezni vagy sem. 

Ugyanakkor fontos megemlítenünk, hogy a baromfifaj gyorsan és jól szaporodó 

állatfaj. A korszerű technológiának köszönhetően a tojástermelés élőmunka kihasználása 

hatékonynak mondható. 

A tevékenység üzemgazdasági előnyeivel szemben azonban számos hátrányt is 

említhetünk. A korábban előnyként említett korszerű technológia és igényesebb infrastruktúra 

sok pozitívummal jár, azonban mindemellett hátrányként jelentkezik a magasabb lekötött 

eszközérték. Ez nehezebbé teszi az ágazatba való belépést, hosszabb megtérülési idővel kell 

számolni, s ez által kockázatosabbá teszi a tevékenységet. 

Az élőmunka ugyan korszerű, de igen tőkeigényes technológiával csökkenthető, egy 

része pedig kiváltható. Azonban a baromfihízlaláshoz képest viszonylag nagyobb élőmunka 

igény jelentkezik, amely a tojáskezeléssel és manipulációval van összefüggésben. Ezen túl 

intenzív termelésről lévén szó, komoly technológiai fegyelem és hozzáértés (megfelelő 

szakértelem) szükséges. Mindazonáltal a komoly állategészségügyi elvárásoknak való 

megfelelés szintén összefüggésben van a szakértelemigénnyel. 

A tevékenységet viszonylag magas energia- (fűtési/hűtési költségek) és fehérjeigény 

(szója, mint takarmány alapanyag) jellemzi. Ezen meghatározó költségtételek tekintetében 

Magyarország – és ezen keresztül az egyes vállalkozások – kiszolgáltatott helyzetben van, 

jelentős mennyiségű importra szorul. 
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A baromfiágazatra általában jellemző fizetési nehézségek a tojástermelési ágazatban is 

megfigyelhetők. A tojástermelésre jellemző a közvetlen értékesítés. Ugyanakkor a tojás 

felvásárlói oldalán több mint 50%-ot tesznek ki a nagyobb kereskedelmi láncok. Ebből 

kifolyólag komoly hátrányként jelentkezik a termelőknek a kereskedelmi láncokkal szembeni 

kiszolgáltatottsága. 

Végül, de nem utolsó sorban ki kell emeljük a különböző állatvédő szervezetek 

tevékenységét, amely az ágazat kapcsán a ketreces tartástechnológia ellen irányul. Az 

állatvédők kampányaikkal korábban a fogyasztókat célozták, hogy ne vegyenek olyan 

termékeket, amelyeket a ketreces tartástechnológiában állítottak elő. 

 

Berendezkedés, termelési alapok 

 

a.) Üzemméret 

 

Az ágazatra – leszámítva az egyéni gazdaságokat – a nagyfokú koncentráció jellemző, 

hiszen a gazdasági szervezetnék lévő állomány több mint 55%-a legalább 100 000 tyúk/üzem, 

s több mint 95%-a minimum 10 000 tyúk/üzem üzemmérettel rendelkező gazdaság 

tulajdonában van. A gazdaságok számát tekintve közel azonos arányban fordulnak elő az 

egyes üzemméretű vállalkozások, a leggyakoribb (30%) a 10 000 – 49 999 tyúk/üzem 

üzemméret. 

A KSH 2007-es Gazdaságszerkezeti Összeírása alapján a gazdasági szervezetek 

tulajdonában mintegy 4,5 millió tyúk volt (az összes tojólétszám 35%-a), ezzel szemben az 

egyéni gazdaságok tulajdonában ennek majd kétszerese, megközelítőleg 8,2 millió darab 

(65%) volt. Ez utóbbi 86%-át az egyéni gazdaságok 99%-át kitevő 100 tyúk/üzem 

üzemmérettel rendelkező vállalkozásokban találhattuk (KSH, 2010). Így az ágazatban 

működő összes gazdaságot és az összes tojólétszámot is figyelembe véve a termelés 

elaprózottsága emelhető ki. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy ez utóbbi üzemekben 

nagy valószínűséggel háztáji termelésről beszélhetünk. 

A tojástermelés gyakorlati kérdései kapcsán szembe kell állítanunk egymással a 

háztáji kistermelést és a modern nagyüzemi iparszerű tojás előállítást. A kistermelők előtt 

2010. szeptember 1-től komoly helyi piacok nyíltak meg, mikor a 4/2010. (VII. 5.) VM 

rendelet engedélyezte számukra a helyi konyhákra közbeszerzési pályáztatás nélkül történő 

beszállítást. Kistermelő heti 500 darab, de legfeljebb évente 20 000 darab tojást értékesíthet. 

Azon kívül, hogy a kistermelőknek nincs közbeszerzési pályáztatási kötelezettségük a helyi 

konyhákra, számos más előnnyel is jár számukra ez a működési forma. Azok a kistermelők, 

akik gazdaságukban legfeljebb 50 tojótyúkot tartanak, az általuk termelt végső fogyasztó 

számára értékesített tojásokon való termelőt megkülönböztető kódszám feltüntetése alól 

mentesül. Feltéve, hogy az értékesítés helyén feltünteti nevét és címét. Abban az esetben, ha 

50 tojótyúktól többet tart a kistermelő, akkor a megtermelt és értékesíteni kívánt tojásait 

csomagolóközpontban kell csomagoltatnia. A 2003-ban életbelépett EU-s szabályozás a 

tojótyúk tartást szabályozza, ezen szabályok betartása alól mentesülnek azon termelők, akik 

350 tyúknál kevesebbet tartanak. A kisüzemi termeléssel szemben a nagyüzemi körülmények 

között előállított tojás mellett szól a pontosabb nyomonkövethetőség, a nagyüzemi állományt 

vakcinázása, valamint a szalmonellamentesítésben való részvétel. 

 

b.) Tojástermelés a baromfi fajok és hasznosítási irányok függvényében 

 

Az egyes baromfifajok fajlagos tojástermelése mennyiségi és méretbeli különbséget 

mutat. A tyúkfélék tekintetében különbséget kell tenni hasznosítási irány alapján is, 

megkülönböztetünk hús- és tojó típusúakat. A hús típusú esetében a szülőpárok 
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tojástermeléséről beszélünk, amely tojásból keltetést követően állítják elő azt a naposcsibét, 

amelyet 6-7 hét alatt 2,2-2,4 kilógrammra hizlalnak, majd levágnak (broilercsirke). Ezzel 

szemben a tojó típusú állomány termeli azt a tojást, amelyet étkezési célra használunk fel. 

Szembetűnő a különbség a tyúkfélék hasznosítási irányai között fajlagos éves hozam alapján. 

A hús típusú évi 130-180 tojás, míg a tojó típusú évi 270-300 darab tojás termelésére képes. 

Az egyes baromfifajokat összevetve a fajlagos hozam alapján a legkevesebb tojást a 

lúd adja, 35-60 darabot évente. A pulyka és a gyöngytyúk közel azonos teljesítményt 

mutatnak, 70-100 darab az éves tojástermelésük. A kacsa tojástermelése meghaladja a 

tyúkfélék keltetőtojás (hús típusú) termelését, s alig marad el a tojóhibridek tojástermelésétől. 

Meg kell azt jegyezni, hogy a pulyka, kacsa, lúd és gyöngytyúk tojástermelését elsősorban 

szaporítási céllal végezzük. 

A tojás tömegét tekintve a tyúkfélékre 57-62 gramm közötti tojások a jellemzők. 

Ennél valamivel kisebb tojásokat termel a gyöngyös. A legnagyobb tömegű tojás a lúdtojás, 

melynek tömege 160-200 gramm körül alakul. A kacsa- és pulykatojás közel azonos – előbbi 

valamivel nagyobb – tömegű. 

A továbbiakban a tojóhibridek (tojó típusú tyúkféle) által előállított tojás (étkezési- 

vagy árutojás) termeléséről fogunk beszélni. 

 

c.) Genetikai háttér 

 

A nagyüzemi tojástermelés kapcsán kardinális kérdés, hogy milyen genetikájú 

tojóállománnyal történjen a termelés. Célunk a minél nagyobb naturális hatékonyság elérése a 

termelés során, ugyanis szoros összefüggés van a naturális hatékonyság és az ökonómiai 

hatékonyság között. Ezen kívül nem mellékes a genetikai háttérrel szorosan összefüggő 

tojáshéj színe sem, amelyet a mindenkori piaci igények határoznak meg. Magyarországon a 

fogyasztók elsősorban a barnahéjú tojásokat keresik. 

A mai tojóhibridek – függően az egyes vonalaktól – 16-18. hetesen ivaréretté válnak 

(korábban ez 20 hét volt), csúcstermelésüket a tojástermelés megkezdése után 4–6 héttel érik 

el (korábban ehhez 7-8 hétre volt szükség). A tojókkal szemben elvárás az évi 290-310 

darabos tojástermelés mellett a 60-63 gramm körüli tojástömeg és a 2,1-2,3 kg/kg takarmány-

felhasználás. A tojótyúk-tenyésztést a világon három nagy tenyésztővállalat uralja (Lohmann, 

ISA, Hendrix), amelyek hibridjei elérhetőek hazánkban is (POPP és mtsai, 2009). 

A termelők kiszélesedett választási lehetősége ellenére a nemzetközileg elterjedt 40-45 

tojóhibrid közül három fajtának jut kiemelkedő szerep a hazai termelésben. 2012. első fél 

évében a telepített tojóhibridek 45%-át a Bábolna Tetra SL, 34%-át a Lohmann Brown 

Classic, míg 21%-át a Hy-line Brown tette ki (BTT, 2012 In.: GÖNCZI, 2012).  

A következőkben a három legnépszerűbb hibrid fontosabb naturális jellemzőit 

ismertetjük GÖNCZI (2012) alapján: 

 Bábolna Tetra SL: A 72 élethétig 325-330 darab tojást tojik, 90% feletti termelését 25 

héten át tartja, tojásai nagyok, átlag 63 gramm, a termelt tojások színe egyenletes 

sötétbarna. Naponta felhasznált takarmány mennyisége 107-113 gramm/tyúk. 

 Hy-line Brown: A Tetra paramétereihez nagyon közel álló amerikai hibrid. A tyúk 

testtömege szűk 2 kg, 60 hetes koráig mintegy 259 darab, 60 gramm feletti tojást tojik, 

80 hét alatt pedig eléri a 371 darabot is. A termelést 140 napos korban kezdi. Fajlagos 

takarmány felhasználása napi 107 gramm/tyúk. Kiváló alkalmazkodó képességéből 

adódóan ketreces, mélyalmos és alternatív tartásban is használható. 

 Lohmann Classic Brown: Négy héten át 97% fölötti és 32 héten át 90% fölötti 

teljesítmény produkál. Az éves periódus alatt 340-345 darab tojást tojik, tojásonként 

135 gramm takarmány felhasználásával. 72 hetes korig 316 darab tojás várható tőle. A 
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napi takarmány fogyasztás 117 gramm/tyúk. Tojása 60-65 gramm, egyenletes barna 

héjú. 

 

d.) Tartástechnológia 

 

A genetikai háttér bemutatását követőem áttérve a tartástechnológiára, kijelenthető, 

hogy a tojóhibrid-tartást két szakaszra lehet osztani. A megfelelő szervezeti szilárdság és jó 

lábszerkezet kialakítása érdekében a jércenevelés négy hónapos mélyalmos tartással indul. Ezt 

követően a magyarországi gyakorlatban a ketreces tartás dominál. 

A különböző tartástechnológiák tekintetében megoszlanak a vélemények. Az 

állatvédők a mélyalmos tartás, szabadtartás, illetve ketreces tartásban az alacsonyabb 

állománylétszámért küzdenek. Az EU új szabályozásának megfelelően ez utóbbinál 2012. 

január 1. óta hazánkban is kötelezően be kell tartani a ketrec méretére és az állatlétszámra 

vonatkozó szabályokat. Ennek értelmében a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie a 

ketreceknek (berendezett ketrec). 

 750 cm
2
/tojóférőhely, beleértve a tojófészket, illetve 600 cm

2
/tojó hasznos felület, 

 egy rekesz (ketrec) minimum 2 000 cm
2
 alapterület, 

 fenékrács lejtése maximum 14%, 

 ketrecsorok között legalább 90 cm folyosó, 

 a ketrec alsó sora és a talaj között legalább 35 cm távolság legyen, 

 ketrecben kötelező felszerelések: ülőrúd, körömkoptató, homokágy, tojófészek, 

 etetőhossz: 12 cm/tyúk minimum. 

 

A tartástechnológia megválasztása kapcsán figyelembe kell vennünk, hogy egyes 

tartásmódok esetén milyen önköltséggel tudjuk a tojásokat előállítani. Az egyes 

tartástechnológiákat összehasonlítva, a hagyományos ketreces tartáshoz viszonyítva 

szembetűnő, hogy a többi tartástechnológiák alkalmazása mellett lényegesen rosszabb 

naturális hatékonyságról beszélhetünk. A berendezett ketrec 8%-kal, a mélyalmos 21%-kal, a 

szabadtartás 50%-kal, a biotartás 100%-kal növeli az önköltséget a hagyományos ketreces 

tartáshoz képest (CWF In.: GERVAI és GÖNCZI, 2011).  

Másik fontos kérdés, hogy a hagyományos ketreces tartástechnológiától eltérő, 

állatbarát tartásmódok mellett jelentkező többletköltség érvényesíthető-e a piacon. A 

fogyasztók hajlandóak-e megfizetni a ketrecestől eltérő tartástechnológia segítségével 

előállított termékeket? A magasabb előállítási költségeket részben fedezi a nem ketreces 

tartástechnológiából származó tojás magasabb eladási ára. hogy a hagyományos ketreces 

tartástechnológiától eltérő, állatbarát tartásmódok mellett jelentkező többletköltség 

érvényesíthető-e a piacon. A fogyasztók hajlandóak-e megfizetni a ketrecestől eltérő 

tartástechnológiával előállított termékeket? A fogyasztói igények kielégítése oldaláról ki kell 

emeljük, hogy a tojást illetően objektív méréseken alapuló minőségbeli különbség nem 

mutatható ki az intenzív és extenzív tartástechnológia között (POPP és BÁRÁNY, 2010). 

Ugyanakkor az alternatív tartásmódokból származó tojások értékesítési ára magasabb, mint a 

ketreces technológiában előállítottaké. Ennek ellenére a kereslet folyamatosan nő, elsősorban 

Nyugat-Európában. Magyarországon – és egyben a világon is – a fogyasztók árérzékenysége 

miatt ez csak egy szűk piaci szegmenset érint. Ennek megfelelően a hazai termelők elsősorban 

a bővített ketreces tartásmódot, illetve részben a mélyalmost részesítik előnyben (THURY, 

2011). Mindez hosszabb távon előrevetíti, hogy az alternatív tojástermelési technológiák 

nagyobb mértékű elterjedése nem várható Magyarországon, hiszen az úgynevezett 

természetes tartásmódban a költségek oly mértékben megnövekednek, hogy a jelenlegi 

jövedelmek mellett a lakosság nagy része nem képes megfizetni (POPP és BÁRÁNY, 2010; 

SUMNER és mtsai, 2011). 
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e.) Takarmányozástechnológia 

 

Takarmányozás szempontjából két lehetőségünk van, saját vagy vásárolt takarmányra 

alapozzuk a termelésünket. Kétség nem férhet hozzá, hogy saját takarmánnyal történő tojás 

előállítás esetén az egy tojásra jutó termelési költség alacsonyabb lesz, mint vásárolt 

takarmány esetén. A jelentősebb magyarországi tojástermelők nagy része saját takarmányt 

használ (önköltségen elszámolva), mert véleményük szerint a vásárolt takarmányból nem 

lehet versenyképes áron tojást előállítani. Egy tojás előállításához mintegy 150 gramm 

takarmány szükséges, ennek mennyiségét a genetika, a technológia (pl. hőmérséklet, 

szelőztetés) mellett nagyban meghatározza annak összetétele. A takarmány gyártására is 

szakosodott tojástermelők nagy része saját fejlesztésű termékeket előállító keverőüzemmel 

rendelkezik és az előállított takarmány 70-80%-át felhasználja (20-30%-át értékesíti). 

 

f.) Berendezkedési költségek 

 

Az ágazat befektetett és tartósan lekötött forgóeszköz szükségletét nagymértékben 

befolyásolja az előző alfejezetben ismertetett, takarmány-alapanyag előállítással kapcsolatos 

kérdéskör – saját takarmányra alapozott termelés. Az állományi létszám – állományváltozás – 

és a fajlagos takarmány-felhasználás összefüggésben meghatározható, hogy adott üzemméret 

mellett egy évre vonatkoztatva, mekkora takarmányigény jelentkezik. A takarmány 

előállításához szükséges földterület nagyságát a takarmányok receptúrájának ismeretében és a 

növénytermesztésben realizálható fajlagos hozamok figyelembevételével határozhatjuk meg. 

A földterületen túl figyelembe kell venni a szükséges erő- és munkagépek értékét is. 

A tojástermelés szempontjából a befektetett eszközök esetén az építészeti költségek 

40-50 ezer Ft/m
2
 körül alakulhatnak. Ide tartoznak a következők: felépítmény, alapozás, víz- 

és szennyvízelvezetés, falépítés, ventillátorok, nyílászárók, légbeejtők, elválasztók, 

tetőszerkezet, vakolás, festés. Szintén a befektetett eszközök között mutatjuk ki a különböző 

technológia berendezéseket, melyek költsége 10-15 ezer Ft/m
2
 körül alakulhatnak. Ilyen 

például ketreces tartás esetén a ketrec, a fűtési rendszer, az önetető, önitató, a 

riasztórendszerek, a számítástechnikai rendszerek, a tojásgyűjtés és manipulálást szolgáló 

berendezések stb. Befektetett eszközök között találhatjuk még azon gépeket (erő- és 

munkagépek, szállítójárművek), melyeket kizárólag az adott állattenyésztési ágazatban 

használunk. 

A befektetett eszközök mellett számolnunk kell a tevékenység tartós forgóeszköz 

lekötésével is. Tojástermelés kapcsán ilyenek például a takarmány, a gyógyszer, az energia, a 

személyi jellegű kiadások, a bérleti díj, a takarítás stb. 

A tojástermelés humánerőforrás szükségletét számos tényező befolyásolja, amelyek 

közül mindenképpen kiemelendő a tevékenység jellege, valamint az alkalmazott technológia. 

Szülőpár, valamint jérce előnevelés esetén az egy főre jutó állatlétszám 5 000 darab madár. 

Áru- és keltetőtojás termelés esetében ez – tartástechnológiától függően – 2 500 és 20 000 

tyúk között változhat. Előbbi mélyalmos és kevésbé gépesített technológia, míg utóbbi 

ketreces tartástechnológia mellett értendő. A tevékenység során bizonyos időszakokban 

különféle speciális munkák merülhetnek fel, úgy mint csőrkurtítás, taraj- és sarokvágás, 

vakcinázás, naposállat fogadása, tojásszedés és manipulálás, kitojt (leselejtezett) tyúkok 

rakodása stb. 
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5.4.3.2.3. A tevékenységet jellemző termelési érték-, költség- és jövedelemviszonyok 

 

A 92. táblázatban az étkezési tojás termelés költség-jövedelem viszonyai figyelhetők 

meg, mely a 2009-2010. évi állapotokat tükrözi. Az adatok átlagos értékek, amelynél vannak 

kedvezőbb és kedvezetlenebb mutatókkal rendelkező üzemek is. 

 

92. táblázat: Az étkezési tyúktojás termelés költsége és jövedelme 2009-2010. évben 

Megnevezés 
Meghatározó árutermelő gazdaságok átlaga 

2009 2010 

Értékesítési átlagár (Ft/db) 18,78 16,75 

Termelési érték (Ft/tojó) 5 675 5 039 

Termelési költség (Ft/tojó) 5 585 5 401 

Ebből: Tenyészállat ÉCS (Ft/tojó) 1 070 720 

            Takarmányköltség (Ft/tojó) 2 685 2 797 

Ágazati eredmény (Ft/tojó) 90 -363 

Tojás önköltsége (Ft/db) 20,10 19,12 

Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült 

számítások, In.: BÉLÁDI és KERTÉSZ, 2012 

 

A 92. táblázat adatai mentén a következőkben számba vesszük azokat a tényezőket, 

amelyek leginkább meghatározzák a tevékenység termelési költségét és termelési értékét.  

Elsőként nézzük a termelési költséget befolyásoló legfontosabb tényezőket. Az AKI 

tesztüzemi adatai alapján a meghatározó gazdaságok átlagában mintegy 19-20 forint közötti 

önköltséggel volt előállítható egy darab tojás. Vállalati szinten az egy tyúkra jutó termelési 

költség 5 500 forint körül alakult, melyen belül meghatározó költségtétel – 50% körüli 

aránnyal – a takarmányköltség, valamint a tenyészállat (tyúk) után elszámolt értékcsökkenési 

leírás (13-19%). A takarmányköltséget egyik oldalról a felhasznált takarmány mennyisége, 

míg másik oldalról annak beszerzési ára – vagy előállítási költsége – határozza meg. A 

tojótyúkok napi takarmányfelvételének meghatározó tényezője a tojástermelés mértéke, a 

testtömeg, a környezeti hőmérséklet, az állategészségügyi állapot, a különböző stresszhatások, 

a takarmány minősége, az életkor és egyéb tényezők. A takarmány ára a brojler csirkénél 

ismertetettek alapján alakult az elmúlt időszakban. 

A tenyészállat értékcsökkenési leírása a jércenevelés hatékonyságától függ, amelynek 

önköltségét szintén nagymértékben a felhasznált takarmány mennyisége és ára határozza meg. 

A jércenevelés során a legfontosabb célunk az, hogy az adott életkor elérésekor egyöntetű, 

egészséges és ivarérett állományt kapjunk, s mindezt a rendelkezésünkre álló erőforrások 

hatékony felhasználása mellett érjük el. 

Az AKI tesztüzemi adatai alapján az üzemek vagy jó technológiával, jó színvonalon 

termelnek, vagy alapvetően elavult technológiával, gyenge hatékonysági mutatókkal 

jellemezhetők. Előbbi csoportba tartoznak a termelési költség centrumtól jobbak, ahol az 

állatállomány 55%-a található, míg utóbbihoz a centrumtól rosszabbak sorolhatók, 41%-ot 

kitéve az állatállományból. Míg a centrumtól jobban 2010-ben 16,8 Ft/db önköltséggel elő 

tudták állítani az étkezési tojást, addig ez az érték a centrumtól rosszabbak esetében 

meghaladta a 22 forintot is. A különbségek döntően a takarmány- és az alapanyag 

költségekből, valamint a tevékenységre terhelt általános költségek eltéréseiből adódnak 

(BÉLÁDI és KERTÉSZ, 2012). 

A termelési költségek után áttérve a termelési értékre röviden ismertetjük annak 

befolyásoló tényezőit. A ténylegesen elért termelési értéket egyrészt a környezeti tényezők, 
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másrészt a tojás értékesítési ára határozza meg. Az állomány egészségi állapota, környezeti 

hőmérséklet és a tartási mód csupán része a számos egyéb környezeti hatásnak, amelyek 

befolyásolják a tojó hibridek genetikai képességét. A tojástermelés olyan tulajdonság, 

melynek öröklődési esélye rendkívül alacsony, ez azt jelenti, hogy egyes környezeti 

tényezőknek – egészségi állapot, takarmányozás, megvilágítás, hőmérséklet – nagy hatásuk 

van a megtermelt tojások számára. A tojáshozam értékét a megtermelt tojások száma és azok 

tömege együttesen adja meg, amely összefüggést mutat a takarmányfelvétellel. Árutojás 

termelés esetén 50-54 hét körüli a termelési idő. Ennyi idő alatt a tojás hozamunk egy tyúkra 

vetítve 300-320 darab. A tojástermelő képességet többféle mutatóval is jellemezhetjük: egy év 

alatt megtermelt tojások száma, az állomány termelési százaléka, a tojás tömege, illetve a 

termelési görbe (perzisztencia) alakulása. 

Az étkezési tojás árának alakulása függ a tojás méretétől (L, M) és a csomagolástól 

(dobozos, tálcás). Darabonként mintegy 2 forintos különbség van az L és az M méretű tojások 

egységárai között. Hasonló árbeli különbség figyelhető meg a dobozos és a tálcás kiszerelés 

között is. Azonban a hazai piac nem fizeti meg a tojás méretéből adódó többlet költségeket, 

így a vállalkozások körében elsősorban a kis tojást (S, M) adó fajták közkedveltek. 

Az éven belüli ingadozásokkal kapcsolatban ki kell emeljük, hogy húsvét környékén a 

magyar tojásértékesítési árakra számottevő hatást gyakorol a lengyel héjastojás-import. Ebben 

az időszakban Lengyelországból nagy mennyiségű, olcsó tojás érkezik, ami árletörő hatású, 

mivel az alacsonyabb importár miatt az üzletláncok a magyar tojást is csak alacsonyabb áron 

veszik át. 

A tojás értékesítési árai az elmúlt években hektikus ingadozást mutattak a kereslet-

kínálat alakulása függvényében. Míg a 2010. évi átlagár 17,50 Ft/db volt, addig a 2011. évi 

érték 17,02 Ft/db-ra esett, amely a 2012. január 1-én életbe lépő 1999/74/EK rendeletben 

foglalt hagyományos ketreces tartási rendszerek felszámolása következtében 24,20 Ft/db-ra 

emelkedett (2012. 10 hónap átlaga) (AKI PÁIR, 2012). 

A tojás értékesítéséből származó árbevételt egyéb bevétel is növeli. A termelési 

időszak végén a selejt tyúkok szintén értékesítésre kerülnek, ennek értéke nagyságrendileg 

madaranként 500 forint. 

Az AKI adatai alapján (92. táblázat) 2009-ben az egy tojóra jutó termelési érték 5 700 

míg 2010-ben 5 000 forint körül alakult. A termelési érték és a termelési költség 

különbözeteként a tevékenység ágazati eredménye 2009-ben 90 forint, 2010-ben pedig majd 

400 forint veszteség. 

A 2011. évi adatok (takarmány ára átlagosan: 80 Ft/kg, étkezési tojás értékesítési ára 

16,62 Ft/kg) mentén vizsgálva azon vállalkozások költség-jövedelem viszonyait, amelyek 

hazai szinten a legjobb hatékonysági mutatókkal termelő üzemek közé tartoznak (hozam a 70. 

élethétre 316 db/tyúk, takarmány-felhasználás 110 g/tyúk/nap), a 93. táblázatban feltüntetett 

ökonómiai mutatókat kapjuk. Látható, hogy a 2011. évi gazdasági környezetben, az alacsony 

értékesítési ár miatt a legjobb üzemek is veszteségesek voltak. Ugyanakkor az értékesítési ár 

2012. évi növekedése jelentős mértékben javította a tojástermelők jövedelmi helyzetét. 

 

A jövedelem növelésének lehetőségei 

 

A hazai tojástermelés naturális hatékonyságának javítása növelheti tojástermelésünk 

versenyképességét. A nyugat-európai országokhoz viszonyítva a magyar termelés mutatói 

még mindig gyengébbek. Ennek részben oka lehet a feketegazdaság megléte is, melynek 

következtében az árualap egy része nem jelenik meg a statisztikai számításokban. Másik 

oldalon az alacsonyabb tartástechnológiai, szakmai színvonal ad magyarázatot. A naturális 

hatékonyság javításának lehetőségei között meg kell említsük a fajlagos takarmány-

felhasználás javítását, az elhullások csökkentését, a különböző állategészségügyi intézkedések 
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és rendelkezések szigorú és következetes betartását, valamint az istálló üresen állási idejének 

(szervizperiódus) lecsökkentését. 

 

93. táblázat: Az étkezési tojás termelés költség-jövedelem helyzete Magyarországon 

magasabb termelési színvonallal rendelkező üzemek esetében (2011) 

Megnevezés 
Érték 

(Ft/tojó) 
Érték 

(Ft/db) 
Megoszlás 

(%) 

 Anyagjellegű költségek  3 344 11,24 61,3 

       Ebből: Takarmány  3 137 10,55 57,5 

 Személyi jellegű költségek  410 1,38 7,5 

 Értékcsökkenési leírás  1 202 3,63 19,8 

       Ebből: Tenyészállat 1 078 3,62 19,8 

 Egyéb közvetlen költségek 430 1,45 7,9 

 Általános költségek  195 0,66 3,6 

 Termelési költség összesen  5 580 18,35 100,0 

 Termelési érték  5 201 17,49 100,0 

       Ebből étkezési tojás 4 943 16,62 95,0 

 Fedezeti összeg  -184 -0,21  

 Nettó jövedelem  -379 -0,86  

 Költségarányos jövedelmezőség -6,79%  

 Jövedelemszint -7,29%  

 Költségszint 107,29%  

Forrás: saját kalkuláció üzemsoros adatok alapján 
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5.4.4. A juhágazat ökonómiai és szervezési kérdései 

 

A juh a kutya után a másodikként háziasított gazdasági állat, így termékeivel az ember 

legrégebbi szolgálója. A Bibliában több mint 500-szor kerül említésre. A világ minden táján, 

a legszélsőségesebb körülmények között is megtalálható és fajtájától, hasznosítási irányától 

függően húst, tejet, gyapjút és trágyát termel, de egyéb termékeivel: a bőrével és gereznájával, 

szarujával, csontjaival vagy egyéb szerveivel is bevételt produkál gazdájának. Húsának, 

tejének fogyasztását nem tiltja egyetlen vallás, vagy sem. Van ahol a vagyon megtestesítője, 

van ahol a kultúrtáj dísze, vagy értéktelen területek hasznosítója.  Tartása és termékei 

ellentmondást hordoznak. Az extenzív juhtartás a legszegényebb területeken folyik, 

ugyanakkor egyes juhtermékek csak a gazdagabbak számára megfizethető luxustermék 

kategóriába tartoznak. A fentiek is egyértelműsítik, hogy gazdaságilag fontos, 

„multifunkcionális” állatunk a juh, melynek tenyésztése, tartása hazánkban is nagy múltra 

tekint vissza. A nomád őseinktől napjainkig jelentőséggel bír, amit jól mutat, hogy őshonos és 

intenzív árutermelő juhfajtáink is vannak. A következőkben a magyar juhágazat jelenlegi 

gazdasági viszonyai kerülnek bemutatásra, ami az összefüggésit tekintve nem nélkülözheti az 

előzményekre való utalásokat. 

 

Miért tarthatunk juhot?   

Gazdasági okból: a gazdaságok, üzemek alapvetően jövedelemszerzési célból 

foglakoznak juhtartással. Hasznosítás és intenzitás függvényében bevételük fő forrásai 

lehetnek a juhtermékek: juh- és bárányhús, juhtej, gyapjú, gerezna, tenyészállat és a trágya. (A 

termékek részbeni vagy teljes feldolgozásával - hozzáadott érték előállításával – magasabb 

árbevételre tehetnek szert.) A gazdasági célú juhtartást gyakran kiegészítő-, vagy 

részmunkaidős tevékenységként végzik, ami másodlagos bevételeket jelent a gazdaság 

számára. 

Környezeti megfontolásból, azaz táj- és legelőterület védelmi és fenntartási 

célból: bizonyos területeken a természeti táj megőrzésének, fenntartásának egyetlen eszköze a 

juh. A kisebb nyájakban legelő állatok a kedvezőtlen adottságú és vegetációjú területek 

legjobb hasznosítói. A számukra kedvező takarmányt biztosító területeken megakadályozzák a 

gyomosodást, cserjésedést és jelenlétükkel nem okoznak talajtömörödést, eróziót. 

Természetesen az ilyen jellegű hasznosítás is biztosít gazdásági hasznot a juhtermékek 

értékesítése révén, de az intenzitási és fajtahasználati korlátok miatt ez ebben az esetben 

másodlagos. Az EU-ban több támogatási forrás is igénybe vehető a környezeti 

(vidékfejlesztési) célú állattartásra. (KAT, AGK, Natura2000, …) 

Életminőség, létszemlélet: Egyre több ember látja életminőségének javulását abban, 

ha a vidéki életformát választja, melynek részeként a növénytermesztés és az állattenyésztés is 

a mindennapok részévé válik. Ebbe az életformába jól beleillik a kisebb juhállományok 

fenntartása is. Ezzel a tradíciók megőrzéséért, esetleg tájfajták fenntartásáért és a közvetlen 

környezet karbantartásáért is tehetnek. Az EU agrárpolitikájának is fontos része az emberek 

vidéken tartása a mezőgazdaság vidékfejlesztéssel egybe kötött fenntartása, mely a támogatási 

politikának is meghatározó elemévé vált. 

Sajátos igények, életvitel és bio-, öko-élelmiszer előállítás: egyre többen gondolják 

úgy, hogy az egészséges, természet közeli életmód részeként maguk állítják elő az ételeiket 

és más alapanyagokat: ehhez a kisebb juhállományok tarása remek alapot ad, mivel ez a 

többhasznú állat hússal, tejjel, és tejtermékekkel, gyapjúval, bőrrel, szaruval, trágyával és 

egyéb alapanyagokkal látja el gazdáit. A helyi illetve regionális élelmiszerek, kézműves 

termékek értékesítéséhez is forrásul szolgálhat az ilyen jellegű juhtartás. A hasonló törekvések 

segíthetik a tradíciók fenntartását és a génmegőrzést, a kis létszámú fajták fenntartásával. 
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Speciális juhtartási okok, célok: a meglévő feltétlen takarmánytermő területek, legelők 

bérlegeltetése. Saját állománnyal mások akár a védett területek gyepeinek hasznosítása. 

Egyöntetű juhállományokkal népszerű kutatások alanyai is lehetnek bio, funkcionális 

hústermékek és más juhtermék alapú élelmiszerek, vagy termékek előállításánál.  

Törzstenyészetek, hobbi állattartás, állatbemutatók, show-bírálat céljára fenntartott 

tenyészetetek esetében a tenyészállat és küllemi vagy egyéb értékes tulajdonságok érdekében 

történő tenyészállat előállítás gazdasági haszna mellett a juhtenyésztés fejlődésének, 

fenntarthatóságának és a biodiverzitás megőrzésének is fontos része. 

 

A juhtarás gazdasági előnyei: 

 Hasznosítási irány függvényében többféle termék előállítására képes – többszöri, 

szakaszos, vagy folyamatos árbevételt biztosít.        

 A juh és bárányhús fogyasztást nem korlátozzák, illetve tiltják egyik vallási közösség 

előírásai sem, ezért kereskedelme gyakorlatilag korlátlan lehetőségeket kínál.  

 A feltétlen takarmányforrások, melléktermékek és gyenge vegetációjú legelők 

hasznosítására a legalkalmasabb kiskérődző. 

 A kecskétől eltérően nem okoz nagyobb károkat a vegetációban a legeltetése során.  

 Biológiai adottságainak köszönhetően jól alkalmazkodik a kedvezőtlen adottságokhoz 

és a szélsőségekhez így extenzíven is tartható, ugyanakkor intenzív technológiával, jó 

adottságok között magas hozamokra is képes. 

 Legelési készsége és szokásai révén jól társítható más legelő állatokkal (marha és a 

szarvas után is legel, más legelőalkotó növényfajokat is elfogyaszt).  (Intenzív 

legelőhasznosításnál gazdaságos legeltetést és gyomkontrolt tesz lehetővé).    

 Kiváló nyájösztöne révén nagyobb számú állományok is könnyen kezelhetők kis 

munkaerő ráfordítással. 

 Magyarországon is nagy fajtaválaszték áll rendelkezésre, ami lehetővé teszi a 

hasznosítási iránynak és intenzitásnak megfelelő termelő állományok kialakítását. 

 Tőke- és beruházásigénye az alkalmazott technológia és intenzitás függvénye, de föld 

és legelő nélkül az egyéb gazdasági állatfajokénál alacsonyabb. 

 Trágyatermelése és trágyaminősége révén plusz bevételt adhat. 

 Amennyiben rendelkezésre áll szántő és legelőterület, tartása saját takarmánybázisra is 

alapozható. 

 A mezőgazdasági termelők számára rendelkezésre álló vidékfejlesztési 

támogatásokhoz való hozzáférés egyik eszköze a juh, ami kiegészítő forrásokhoz 

(bevételhez) való hozzájutást jelent. 

 A juh alkalmas a bio, ökológiai tartásra, ami a termék előállításban új piaci lehetőséget 

jelent. 

 Magyarország juhtenyésztési, termelési és földrajzi adottságai kiválóak, ami a 

juhágazat gazdasági fejlesztésének szinte korlátlan lehetőségeket jelent.  

 

A juhtartás gazdasági hátrányai 

 Befektetett eszköz- és tőkeigénye intenzitástól és hasznosítási iránytól függő, de a 

megtérülés lassú, így alacsony az eszközhatékonyság. 

 Kedvezőtlen munkakörülmények, a juh és a juhász ki van szolgáltatva a környezeti 

adottságoknak és a termelési-technológiai körülményeknek. 

 Hiányos az alap és középfokú szakemberképzés és a megfelelő szakmai 

gyakorlatbiztosítása. 

 A juhtartók gyakran nem rendelkeznek elegendő saját takarmánytermő-, és legelő 

területtel, ami növeli a költségeket és nehezíti az állomány-, és technológiai fejlesztést. 
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 Jelentősek a vagyonvédelmi problémák és az ebből adódó költségek. 

 Egysíkú az értékesíti csatorna és a termékkínálat: a fő piac (70-75% Olaszország), 

élőállat kivitel (21 kg/bárány átlagsúlyban), minimális belső piac és fogyasztás. 

 A termelők alkupozíciója elégtelen az érdekérvényesítéshez, ezért a manipulált a 

kereskedelem és a piaci árak.  

 A méretgazdaságosság eléréséhez kedvezőtlen az átlagos állománykoncentráció (140 

anyajuh/telep) és nagy a beruházási igény. 

 Szigorodó állatvédelmi, élőállat-szállítási és nyomonkövetési, állatjelölési előírások, 

szabályok drágítják a kereskedelmet és a termelést  

 Elöregedő juhtartók, magas a nyugdíj közeliek aránya, nincs fiatal utánpótlás. 

 A tenyésztés, szaporítás és árutermelés egymásra épülése nem folytonos, nem 

megfelelő ágazati és marketing politika. 

 Hiányzó integráció, ágazati és termelői kapcsolatok. 

 Nehézkes és bonyolult adminisztráció, bizonytalan gazdasági környezet. 

 

A juhtenyésztés helyzete, gazdasági jelentősége 

 

Világszinten a juhállomány gazdasági teljesítménye jóval alatta marad a meghatározó 

hús és tejtermelő ágazatokénak, annak ellenére, hogy minden földrész jelentős állományokkal 

rendelkezik. Bár a juhállomány (1 milliárd körüli) (94. táblázat) létszáma csökken a világban 

nem minden földrészen azonos a tendencia. Afrika és Ázsia juhállományai nőnek, míg az 

Európa, Amerika és Óceánia állományai csökkennek. Az állománycsökkenés tendenciája a 

kibocsátásban és a fogyasztásban is hasonlóan jelenik meg. A világ hústermeléséből a juhhús 

3%-al (8,5 millió tonna) részesedik, a tejtermelésből 1,5%-al (10 millió tonna). A világ 

gyapjútermelése 2 millió tonna és a juhtermékek közül ebben volt legnagyobb visszaesés 

(1/3-ával csökkent) az utóbbi 30 évben. Az EU juhállománya 2011-ben nem éri el 100 millió 

egyedet, anyajuh állománya 66 millió. Ázsiában 455 millió juhot tartanak és a világon 

előállított juhhús több, mint 50%-át is Ázsiában termelik. Az EU-ban előállított juhhús már 

mennyisége már nem éri el a 900 ezer tonnát. (FAO, 2012) Az EU meghatározó juhtartói és 

juhhús termelői az Egyesült Királyság és Spanyolország. Magyarország juhállománya és 

juhhústermelése is 1% körüli van az EU-n belül. Juhtermelésben az EU jeltős 3 millió tonnás 

termelése a belső juhtej alapú termékek (elsősorban sajt) előállítását szolgálja. Olaszország, 

Görögország, Franciaország és Bulgária hagyományosan nagy juhsajt előállítók és 

exportőrök. A juhhús szintén jelen van a világkereskedelemben közel 1 millió tonnával, 

melynek 70%-át Ausztrália és Új-Zéland exportálja főként az EU, Kína, az USA és néhány 

arab ország. Agyapjú fő importőre Kína, exportőre Ausztrália és Új-Zéland. A 

juhhúsfogyasztás más húsfélékhez viszonyítva alacsony és csökkenő tendenciájú mind a 

világban, mind EU-ban 2-2,5 kg/fő/év. Magyarországon 0,2 kg/fő/év az átlagos juh- és 

bárányhús fogyasztás. Az előrejelzések (FAO, DG-AGRI) szerint globálisan a 

juhállomány létszám stagnálása, a termelés és a fogyasztás csökkenése várható, a fejlődő 

országokban a létszám és termelés növekedését a fejlett államokban tapasztalható 

visszaesés kompenzálja.  

A juhágazat hazai jelentőségét már rég nem a mezőgazdaság és az állattenyésztés 

teljesítményéből való részesedése adja, mivel az jelenleg 1 illetve 2% alatt van. A KSH 

adatai szerint a magyar juhállomány 2012. június 1-jén 1,2 millió, az anyajuhok száma 

839 ezer volt. A juhok száma 18 ezerrel, az anyajuhoké 11 ezerrel volt több a 2011. 

júniusinál, de a 80-as évek 3 millió körüli juhállományához viszonyítva a hazai juhlétszám 

jelentősen visszaesett. Az utóbbi években volt néhány növekedéssel jellemezhető év (2005, 

2009), de az input árak növekedése újabb csökkenéseket eredményezett (59. ábra). 
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94. táblázat: A juhlétszám alakulás 2000-2012 

 Világ EU-27 Magyarország 

évek 
juh 

milliárd egyed 

juh 

millió egyed 

juh 

(millió egyed) 

anyajuh 

(millió egyed) 

2000 1,059 102,234 1,234 1,004 

2001 1,038 99,320 1,264 1,068 

2002 1,028 98,964 1,212 1,001 

2003 1,037 98,616 1,296 1,024 

2004 1,067 98,356 1,397 1,218 

2005 1,099 96,387 1,419 1,164 

2006 1,106 95,857 1,329 1,135 

2007 1,109 95,803 1,285 0,977 

2008 1,095 90,907 1,287 0,990 

2009 1,079 88,102 1,292 1,019 

2010 1,077 86,694 1,019 0,990 

2011 na. 85,586 1,150 0,828 

2012 na. na. 1,168 0,839 

Forrás: FAO, DG-AGRI, KSH, 2012 

 

A juhállomány 86 százalékát egyéni gazdaságok, 14 százalékát gazdasági 

szervezetek tartják, amely arány az utóbbi 10 évben nem változott. A juhot tartó gazdasági 

szervezetek és egyéni gazdaságok száma egy év alatt alig változott, számuk 395 darab, illetve 

közel 31,8 ezer volt. Az átlagos juhállomány a gazdasági szervezeteknél 400, míg az 

egyéni gazdaságoknál 32, az összes juhtartó átlagában 140 egyed. A juhtartók 44,1%-a, 

pontosabban 3108 juhtartó 50 anyajuhnál kevesebbet tart, ami a az országos anyajuhlétszám 

7,14%-át teszi ki. A juhtartók csupán 5,3%-a rendelkezik 500 feletti anyalétszámmal, viszont 

ők birtokolják az országos anyajuhlétszám 32,1%-át. Az MJKSZ adatai alapján az átlagos 

telepméret csupán 144 anyajuh/telep, ami igen kedvezőtlennek mondható. A hazai 

juhállomány térségi eloszlására jellemző, hogy a juhállomány döntő része (65%-a), az 

Észak-alföldi és Dél-alföldi régiókban található, ahol a fő takarmányforrást jelentő 

gyepterületek nagyobb részét is találjuk. Napjainkban a juhtenyésztést számos probléma 

jellemzi. Egyik legfontosabb kérdés a tőkehiány, melynek következményeként az elmaradó 

beruházások és az elavult eszközállomány jellemzi a telepek többségét. Az állományfrissítés a 

megfelelő selejtezés elmaradása miatt elöregedett a termelő anyajuhállomány, kedvezőtlenné 

vált a fajtaösszetétel. Alapvetően külföldi piacokra termel az ágazat, és az áru túl sok 

közvetítőn keresztül kereskedők/bárányfelvásárlók- jut el a piacra, ami a visszaélések miatt 

csökkenti a termelők jövedelmét. A vágóbárány piaci kínálatát a nem tercezhető Romániai 

bárány előállítás torzítja, ami a szezonális piac miatt kiszámíthatatlanná teszi az értékesítést. 

Az árutermelésben meghatározó a vágóbárány előállítás, a tej szerepe alig mérhető. A 

gyapjú melléktermékévé vált az ágazatnak, gereznát nem értékesítenek, és megszűnt a 

gyapjú feldolgozása is az országban. A fogyasztói igényeknek az ágazat évek óta nem tud 

megfelelni, mert hiányzik a minimális vágóhídi és feldolgozó kapacitás is. Ennek 

eredményeképpen nem keletkezik hozzáadott érték az ágazatban, az alacsony hazai 

fogyasztást nem lehet növelni, ami a könnyen felhasználható, konyhakész termékek és 

marketing hiányának is betudható. A támogatási rendszer a növénytermesztésnek és a 

földtulajdonosoknak kedvez, nem ösztönzi a juhászatokat a fejlesztésekre. A Juh 
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Terméktanács, valamint a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség nem elég hatékony a 

szakmai érdekképviselet ellátásában.  

 
59. ábra: A magyar juh- és anyajuh állomány 2002-2012 

Forrás: KSH,2012 

 

 

A juhtenyésztés szervezése és ökonómiája 

 

Berendezkedés az állattartásra 

 

Az ágazat berendezkedési költségeinél három tényezőt indokolt figyelembe venni: a föld, 

illetve takarmánytermő terület igényt, a befektetett- és forgótőke igényt, valamint a munkaerő 
szükségletet. (Kukovics et al., 2010) felmérése szerint a juhászatok által használt 

szántóterület 88%-a saját tulajdonú terület és csupán a fennmaradó 12%-a bérelt. A 

gyepterületeknél már nem ilyen kedvező az arány, mivel ott a saját gyepterület 68%-a az  

összes területnek, míg a bérelt területek aránya 28% és 4% az egyéb tulajdonviszonnyal 

jellemezhető terület.  

 

95. táblázat: 1 anya és szaporulatának éves takarmány- és lekötött területigénye 

Takarmányféleség Mennyiség 

(kg) 

Területigény 

(ha) 

Zöldtakarmány  1000-12000 0,2-0,3 

Lédús takarmány  350-400 0,02-0,04 

Széna  150-220 0,02-0,04 

Abraktakarmány  120-200 0,03-0,05 

Takarmányszalma  60-70  

Alomszalma  220-250  

Összesen:  - 0,27-043 
Forrás: Lapis-Nábrádi, 2007 

 

A 95. táblázatban egy anya és szaporulata által igényelt takarmány mennyiséget és az 

átlagtermésből számított termőterület igényt tüntettük fel. Látható, hogy egy állat ellátására 
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0,3- 0,5 hektár területigény szükséges. A területalapú támogatások bevezetését követően, 

mind a föld árak, mind a bérleti díjak jelentősen emelkedtek, így a területigény fölminőségtől 

és elhelyezkedéstől függően jelentős tőkeigényt jelent, melynek további növekedése várható a 

földmoratórium lejárta után. 

Egyéb befektetett eszközök: Kukovics et al., (2010) 85 544 anyajuhra kiterjedő 

felmérésének eredményei szerint a juhászatok többsége rendelkezik az állatok elhelyezéséhez 

szükséges épületekkel, viszont az épületek kihasználtsága csupán 65-75%-os. Új 

férőhelyek létesítésének költsége hasznosítási irány és intenzitás függvénye. A befektetett 

eszköz állományt növeli a tenyészállatok értéke és beszerzése is. 

A forgóeszköz szükségletet leginkább az befolyásolja, hogy a tulajdonos rendelkezik-e saját, 

vagy bérelt föld és legelő területtel, és erre alapozva milyen mértékben képes a saját 

takarmánybázis kialakítására. A vásárolt takarmányok és egyéb input anyagok jelentős forgó 

tőke igényt jelentenek. 

Munkaerő: Az ágazatban jelentős költségtényező a munkaerő is. Az egy fő által 

gondozható állatok számát 96. táblázatban tüntettük fel. Munkaszervezeti formák szerint 

kedvező lenne az egy nyáj, egy juhász (350-400 db felnőtt állat) felosztás, jelenleg azonban az 

ágazati koncentráció még nem érte el ezt a szintet, mivel a legtöbb juhászatban nincs ilyen 

nagyságú állatállomány. A másik munkaerővel kapcsolatos probléma az elhivatott és 

megfelelően képzett munkaerő hiánya, ami főleg a szakosított, intenzív telepeken jelent 

nehézséget. 

 

96. táblázat: Munkaerő és munkaszervezési formák 

Megnevezés Gondozható állatok száma 

Anyajuh 200-500 

Növendék 400-1000 

Anyajuh 200 - 500 500-2000 
Forrás: Lapis - Nábrádi, 2007 

 

Az anyajuhtartás, báránynevelés költsége és jövedelme 

 

Az EU csatlakozásunkat követően volt egy nagyobb létszámnövekedés az ágazatban, 

mivel a támogatások reményében a gazdák fejlesztették juhállományukat. A remélt bevétel és 

jövedelemnövekedés a nem azonos feltételekkel megvalósult tagsági viszony miatt elmaradt, 

így a juhállomány országos szinten csökkenni kezdett. Az ágazat költségei a folyamatos input 

árnövekedés miatt emelkednek, amit a bárány és tej felvásárlási árak nem követnek, így az 

ágazat jövedelmezősége az adottságok, a hasznosítási irány, a méret és az intenzitás 

függvényében változó, de messze elmarad az unió főbb juhtartó államaiban elvárható 

jövedelmezőségi szinttől.  

A jövedelemviszonyok bemutatásához elsősorban az árakról kell tájékozódni. A 

juhászatok fő terméke a vágóbárány, melynek értékesítése külföldre történik ezért az EU 

báránypiaci árai a meghatározóak. A vágóbárányok értékesítési átlagsúlya 21 kg, amit a piaci 

igények alakítottak ki. A KSH adatai szerint az élő bárány kivitele 2011-ben 4,7 százalékkal 

csökkent 2010-hez viszonyítva. Az export értéke forintban kifejezve közel 10 százalékkal 

nőtt. A kivitelből 75%-al részesedő Olaszország irányába 20 százalékkal csökkent 

az élőbárány-export. A Törökországba szállított bárányok mennyisége jelentősen nőtt, az élő 

bárány kivitel 20 százalékát fedte le. Magyarországon a könnyű bárány ára követte az 

uniós trendet és az év eleji árcsökkenés után stagnált a bárány ár (60. ábra). A 2012-es év első 

negyedévében 16 százalékkal (euróban kifejezve 5 százalékkal) magasabb szinten voltak az 

árak, mint egy évvel korábban. A Húsvét előtt élénkülő kereslet hatására a bárány ára tovább 

emelkedhetett. A magyar könnyű bárány árak rendszerint követik az uniós trendet az év során 
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tapasztalható ár mozgások tekintetében, így a karácsonyi árak a legmagasabbak, illetve az 

olasz ünnepekhez igazodva a húsvéti és augusztusi áremelkedés jellemző a báránypiacon (61. 

ábra). Olaszországon kívül tradicionálisan több juhhúst fogyasztó EU tagállamokban a 

nagyobb súlyra hizlalt állatok értékesítése a jellemző. A magasabb bárányárak itt is a két fő 

ünnepkör a húsvéti és karácsonyi ünnepek időszakában jellemzőek 62. ábra). 

 

 

60. ábra: A könnyű bárányok termelői ára Magyarországon 
Forrás: AKI, PÁIR, 2012 

 

 

 
61. ábra: A könnyű bárányok termelői ára az EU-ban 

Forrás: AKI, PÁIR, 2012 

A juhászatokban feltétlen termékként jelenik meg a gyapjú, melynek értékesítési 

árai az utóbbi két évben kedvezően alakultak (63. ábra). Bár jelentősen nem növelik az 

üzemek jövedelmét, az árbevételhez hozzájárulnak és a nyírás költségéi így megtérülhetnek.  

(Átlagosan 4 kg gyapjúval kalkulálhatunk egy kifejlett állat nyírása során). 

A juhtej csak egyes üzemekben jelent bevételi forrást, viszont megfelelő hozamú 

tejelő állománnyal jövedelmező juhtartást folytathat az üzem. A juhtej felvásárlási ára 
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magasabb a tehén és a kecsketej áránál, de ez a termék fajlagosan is kisebb mennyiségben 

állítható elő. 

 

 
 

62. ábra: A nehéz bárányok termelői ára az EU-ban 
Forrás: AKI, PÁIR, 2012 

 
 

63. ábra: A gyapjú felvásárlási árának változása 
Forrás: KSH, 2012 

 

Ahhoz, hogy valós képet kapjunk a juhászati ágazat tényleges üzemgazdasági 

viszonyairól Cehla-Nábrádi, 2009-es üzemi kalkulációja alapján párhuzamosan bemutatásra 

kerül egy tejtermelő és egy árutermelő juhászatot. A két telep naturális mutatói jelentősen 

eltérnek egymástól, valamint az országos átlagtól. A szaporulati mutató alakulása a tejelő 
juhászatban csaknem a duplája az árutermelő juhászaténak. A hazai hasznosult szaporulat 

átlaga 0,6-0,7 bárány/anya/év magyar merinó esetében, így a bemutatandó telepek jó 

színvonalú telepeknek minősülnek (97. táblázat). 
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97. táblázat: Két mintajuhászat naturális és technológiai mutatói 

Megnevezés Me. 
Érték 

Tejtermelő Árutermelő 

Anyalétszám egyed 40 841 

Kos létszám egyed 1 23 

Selejtezés % 10% 16,67% 

Bárány szaporulat db/anya/év 2,75 1,27 

Elhullás (bárány) % 16,50% 7% 

Tejtermelés l/anya/év 155 - 

Hasznosult szaporulat db/anya/év 2,33 1,19 

Értékesítési tömeg bárány kg/egyed 28 22 

Értékesítési tömeg tenyészjerke kg/egyed 52 - 

Értékesítési tömeg tenyészkos kg/egyed 53 - 

Értékesítési tömeg vágójuh kg/egyed 71 65 
 

Forrás: Cehla – Nábrádi, 2009 

 

98. táblázat: Két mintajuhászat költségszerkezetének alakulása 

Megnevezés/Érték 

Ágazati összesen 1 anyára jutó költség Megoszlás 

Tejterm. Áruterm. T Á T Á 

(eFt) (eFt) (%) 

I. Anyag jellegű költség 1988,5 14500,6 49,7 17,2 50,4 74,7 

 - takarmány 1511,6 12456,8 37,8 14,8 38,3 64,2 

 - vásárolt állat 222,0 360,0 5,6 0,4 5,6 1,9 

 - gyógyszer 109,2 214,8 2,7 0,3 2,8 1,1 

 - energia 138,7 160,0 3,5 0,2 3,5 0,8 

 - egyéb anyag 7,1 1309,0 0,2 1,6 0,2 6,7 

II. Személyi jellegű költség 1168,8 2115,3 29,2 2,5 29,6 10,9 

III. Befektetett tárgyi eszközök költsége 90,2 64,4 2,3 0,1 2,3 0,3 

IV. Segédüzemi szolgáltatás költsége 40 370 1,0 0,4 1,0 1,9 

V. Egyéb közvetlen költség 509,3 1442,0 12,7 1,7 12,9 7,4 

 - biztosítási költség 50,0 535,6 1,3 0,6 1,3 2,8 

 - súrlókor vizsgálat 108,0  2,7 0,0 2,7 0,0 

 - törzskönyvi kivonat 114,0  2,9 0,0 2,9 0,0 

 - anya nyilvántartás 24,0  0,6 0,0 0,6 0,0 

 - tenyészetenkénti ktg 60,0  1,5 0,0 1,5 0,0 

 - krotália (jelölés), nyilvántartás 7,7 57,8 0,2 0,1 0,2 0,3 

 - tenyészállat fülszám 6,6 173,5 0,2 0,2 0,2 0,9 

 - nyírási költség 19,0 255,1 0,5 0,3 0,5 1,3 

 - kiállítási részvétel 120,0  3,0 0,0 3 0,0 

 - legelő bérlet  240,0 0,0 0,3 0 1,2 

 - állatorvos  180,0 0,0 0,2 0 0,9 

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 3796,8 18492,3 94,9 22,0 96,2 95,2 

Általános költség 151,9 924,6 3,8 1,1 3,8 4,8 

ÖSSZES KÖLTSÉG 3949 19417 98,7 23,1 100 100 
 

Forrás: Cehla-Nábrádi, 2009 
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Az egyes költségnemek az alábbi költségeket tartalmazzák: 

 

Anyagjellegű költség: Az anyagköltség a termelésben felhasznált alap- és 

segédanyagok, valamint a felhasznált energia árának összege. Hasonlóan más állattenyésztési 

ágazatokhoz, a költségek legnagyobb hányadát az anyagköltség teszi ki (50-70 %).  

Személyi jellegű költségek: A személy jellegű költség bérköltségek, közterhek és 

egyéb személyi juttatások együttese. A termelés költségeinek mintegy 15-18%-át – 

szélsőséges esetekben 20%- át- (társadalombiztosítási járulékkal együtt) képezi. 

Értékcsökkenési leírás: Értékcsökkenési leírásnak nevezzük a tárgyi eszközök 

műszaki, technikai és erkölcsi avulását kopását. A juhászatban az egyes technológiai 

berendezések, épületek után szoktak jellemezően értékcsökkenési leírást elszámolni. 

Segédüzemi szolgáltatás költsége: A segédüzemi szolgáltatás költsége csupán 1,7%- 

tól akár 8%-ig is terjedhet. Ide számolható el a nyírás, kitrágyázás, valamint a 

takarmányszállítással kapcsolatos költségek.  

Egyéb költségek: Az egyéb költségek között olyan tételek számolhatók el, mint 

például a biztosítás, az állatorvosi költség, állomány-nyilvántartási költség, rendszertagsági 

díjak. Továbbá ide számolható el a tenyészállatok vásárlásának értéke, és az egyes felújítási 

költségek is. 

Általános költségek: Az általános költségekhez tartoznak az üzem irányításával 

kapcsolatos dologi-, és személyi jellegű költségek. Ezek részben a vállalkozás általános 

irányításával, részben az üzemeltetésével kapcsolatosak. Például az általános költségek közé 

tartozik a vezetőmunkabére, vagy adminisztratív alkalmazott személyi jellegű költsége is. 

Tipikus általános költségnek minősül a könyvviteli szolgáltatás díja, valamint az irodaszerek 

költsége is. 

A tejtermelő juhászatban az árutermelő juhászathoz képest további bevételi források 

keletkeznek a tenyészállatok értékesítéséből, valamint a tejtermelésből. Fajlagosan nézve a 

két mutató értékét, láthatjuk, hogy az egy anyára jutó termelési érték az árutermelő juhászat 

esetében jelentősen elmarad a tejtermelőjétől, amely esetén az egy anyára jutó érték 122 351 

Ft. A bevételi források áttekintése után nézzük meg miként alakultak a költségek a 

juhászatokban, milyen különbségek és sajátosságok figyelhetők meg (98. táblázat). 

 

99. táblázat: Két mintajuhászat eredményeinek alakulása 

Megnevezés 
Érték eFt Egy anyára jutó érték Ft/anya 

Tejtermelő Árutermelő Tejtermelő Árutermelő 

Árbevétel 4791,8 17 860,3 119 796 21 237 

Támogatás 102,2 2 159,2 2 555 2 567 

Termelési érték 4 894,0 20 019,5 122 351 23 804 

Közvetlen költségek 3 796,8 18 492,3 94 921 21988 

Közvetett költségek 151,9 924,6 3 797 1 099 

Termelési költség 3 948,7 19 416,9 98 718 23 088 

Fedezeti összeg 1 097,2 1 527,2 27 429 1 816 

Nettó jövedelem 945,3 602,6 23 633 717 

Bruttó jövedelem 2 114,1 2 717,9 52 853 3 232 
 

Forrás: Cehla-Nábrádi, 2009 

 

A tejtermelő juhászat költségei jelentősen eltérnek az árutermelőjétől. Az első 

különbség az anyagköltségekben figyelhető meg. Míg az árutermelő juhászatban félintenzív 

legeltetéses technológiát alkalmaznak, addig a tejtermelő esetében intenzív takarmányozás 

mellett és legelő nélkül történik a termelés. Az árutermelő telepen három fő, a tejtermelőnél 
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pedig egy fő személyi jellegű költségei merültek fel. A tenyészállat-előállítás miatt további 

költségek terhelik a tejelő juhászatot. Az utolsó különbség az, hogy az árutermelő esetében az 

állomány méretéből fakadóan szükséges állatorvost fogadnia, aminek rendszeres havi díja 

van, míg a törzstenyészetben csak eseti jelleggel merülnek fel állatorvosi költségek. A  

99. táblázatból egyértelműen látszik, hogy a tejtermelő törzstenyészet majdnem akkora bruttó 

jövedelmet realizál, mint a tőle jóval nagyobb méretű és magasabb tőkeigényű árutermelő 

juhászat. A fajlagos adatok értékeit nézve, jelentős különbség figyelhető meg az egy anyára 

jutó nettó jövedelem értékében. A tejtermelő juhászat stabilan eredményes, az árutermelő 

pedig éppen hogy eléri a pozitív szaldót. 

 

Az ágazat fejlesztési lehetőségei 

 Hozamnövelés: A kiemelt fejlesztési cél a hatékonyság javítása, ami elsősorban az 

egyedszám és a genetikai potenciál kihasználását jelenti. A fajtaszerkezet átalakítása 

révén a legnagyobb tartalék a bárányszaporulat növelésében rejlik. A jelenlegi 

alacsony szaporulati színvonal, amely nem éri el az egy bárány/anya mutatót, messze 

elmarad a hazai állományjelentős részét adó merinó fajta genetikai képességétől és a 

modern nagyobb hozamra képes húsfajtákétól. A megfelelő keresztezés megvalósítása 

a hozamnövelés leggyorsabban eredményre vezető eszköze. Ezzel összefüggésben 

kellene alkalmazni a mesterséges termékenyítést, mely az ivarzási ciklusok 

befolyásolását is jelentené egyben. Az árbevétel növelés egyik tartaléka az aszezonális 

ciklusok kihasználása, mely a külső piacok igényei szerint alakítható. E célokat 

szolgála továbbá az intenzitás és termelési cél szerinti helyes takarmányozás 

megválasztása. 

 Termelésszervezés: Elsősorban a termelők költségeinek csökkentését, információval 

való ellátását szolgálná: érvényesülhetne a nyilvántartás, regisztráció, 

állategészségügy, állati hulla megsemmisítése, érdekvédelem termelői csoportok jobb 

működésének segítésén keresztül is.  

 Kereskedelemfejlesztés, marketing: az értékesítésre kerülő bárány és juhhús 

minőségének javítása elsődleges lenne a magasabb árbevétel elérésében. A magasabb 

bevételt adó értékesítési időkhöz és értékesítési csatornákhoz igazodó termék előállítás 

kialakítása üzemi szinten, mely megfelelő árualapot is biztosítana. Ez jobb 

alkupozícióhoz és magasabb jövedelemhez juttatná a termelőket és a kereskedőket is. 

szerencsés lenne ezt termékpálya szintű együttműködésekkel, eredet megjelöléssel és 

védjegy kialakításával, valamint megfelelő marketing tevékenységgel együtt 

alkalmazni. 

 Hazai vágás, feldolgozás: Az állatjóléti szabályok és főként a piaci és fogyasztói 

igényeknek való megfelelés indukálja a hazai juhvágóhidak fejlesztését és darabolt, 

csomagolt, előkészített valamilyen hozzáadott értékkel bíró termékpaletta kialakítását 

a magyar juhtermékek esetében is. 

 Vagyonvédelem: a lopásból eredő veszteség, az őrzés munkabér többlete, a hatékony 

legelőgazdálkodás kialakításának legfőbb gátló tényezője. 

 Képzések és az innováció alkalmazásának fejlesztése. 
 

A hozamok növelésében megoldás lehetne egy esetleges fajtaváltás, de az hosszú 

folyamat lenne. Fésüs, (2007) is kiemeli, hogy nem fajtaváltásra, hanem helyes 

fajtahasználatra van szükség, ugyanis Jávor, (2007) szerint 10-30%-al javíthatók a termelés 

paraméterei, amennyiben keresztezünk. 

A hozamok növelésének három kulcsfontosságú sarokpontját különítettük el, úgy mint 

a (1) takarmányozás; (2) ivarzási ciklusok legjobb kihasználása és a (3) keresztezések. 
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Takarmányhasznosítás, takarmányozás: 
 

A hozamnövelés tekintetében fontos sarokpont a takarmányozás. Külön kell választani 

az anyák, valamint a bárányok takarmányozását. A bárányok takarmányozásában a 

legfontosabb a táp megválasztása. A bárányok fajlagos tápfelhasználását nagymértékben 

befolyásolja a genotípus, ezért javasolt terminál kosok alkalmazása, mivel a világfajtáknál 

kedvezőbben alakulnak a takarmányértékesítés mutatói. A fajlagos tápfelhasználás 

csökkenése jelentős költségcsökkenéssel jár bárányonként. Az anyák esetében a 

takarmányozásnál javasolt mindig a termelési ciklushoz illeszkedő takarmányadag 

kialakítása. Ezzel kiküszöbölhetőek az indokolatlan ráfordítások és párhuzamosan javulnak az 

anyák termelési paraméterei. 

A naturális paramétereket befolyásoló következő tényező a fajlagos tápfogyasztás 

értéke. A fajlagos tápfogyasztás nem csupán hozamnövelő tényező, amely befolyásolja a napi 

testtömeg-gyarapodást, hanem a költségek oldaláról nézve is fontos szerepet tölt be. 

Véleményem szerint nem mindegy, hogy egy telepen mennyi a fajlagos báránytáp-

felhasználás, mivel jelenlegi takarmányárak esetében 1 kilogramm táp ára 56-100 Ft között 

változik, amely egy 60 napos hízlalásban 0,21 kg/nap testtömeg-gyarapodással számolva 60 

nap*0,21 kg/nap/bárány*70 Ft/kg*1,1kg
1
 = 970 Ft/bárány. Ennyi költséget meg lehetne 

takarítani. 

A bárányok takarmányozásán kívül az anyák takarmányozása is befolyásolja a 

naturális hozamok alakulását, mégpedig a kondíciójukon keresztül. Az ivarzás idejére javuló 

kondíció, valamint a vemhesség 85 napjától történő abraktakarmány etetése javítja a 

termékenyülést és a magzat fejlődését (HEROLD- JÁVOR, 1984). Ezáltal a bárányok 

születést követő néhány napon belüli elhullásának valószínűsége csökken. A gyakorlat azt 

mutatja, hogy a gyenge bárányok az ellést követő egy-két napon belül elhullnak. Szoptatás 

idején a kiváló kondíció megfelelő tejtermelést biztosít, melynek eredményeképp javul a 

bárányok napi tejfelvétele és ezen keresztül a testtömeg-gyarapodásuk is. 

 

Ivarzási ciklusok: 

 

A juhok ivarzásának a főszezonja az őszi szezon (szeptember- november), ugyanis 

ilyenkor az anyajuhok rendszeresen ivarzanak. A hazai árutermelő juhászatok többségénél 

sűrített elletést alkalmaznak. A sűrített elletésnél az anyák évente többször ellenek, pontosan 

kétévente háromszor. A sűrített elletésnél három termékenyítési időszakot különböztetnek 

meg, melyek a következők: (1) december- január; (2) április- május; (3) augusztus- 

szeptember. A megnevezett termékenyítési időszakok közül az április- májusi aszezonális 

ciklusnak minősül, amelynek eredményeképpen ebből a termékenyítésből születik a 

legkevesebb bárány. Ennek köszönhetjük a már több éve kialakult magas karácsonyi 

felvásárlási árakat kontinensünkön. A hazai árutermelő juhászatok az aszezonális ciklusok 

kihasználásával növelhetnék árbevételüket. 

A termelőknek a saját termelési adottságaihoz illeszkedően kell kihasználniuk az 

ivarzási ciklusokat. Szakirodalmi adatok és saját vizsgálataink is megerősítik, hogy a nagyobb 

árutermelő juhászatok számára a mesterséges ivarzás - indukálás jelentheti a megoldást a 

hozamok növelésében. Amennyiben a piac keresletéhez igazodnak, abban az esetben biztosan 

értékesíteni tudják bárányaikat, viszont nem mindegy, milyen áron. Az április- májusi 

aszezonális ciklus nagyobb mértékű kihasználása ivarzás - indukálással lehetséges, ami 

természetesen többletköltséggel jár. A biotechnológiai módszereken túl az ivarzás - indukálás 

megvalósítható néhány takarmány kedvező élettani serkentő hatásával. NANCSEV (1959) 

                                                 
1 MADAI, (2007) szerint a magyarországi telepi átlag 4,5-5 kg/kg, ha lecsökkentjük a fajlagos báránytáp-

felhasználást 3,4 kg/kg, ami kb 1,1 kg különbözetet jelent és többletkiadásként jelenik meg. 
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szerint a rozs 3-5%-al javítja a termékenyülés arányát, míg a szaporulatnövekedéshez 25-

30%-al járul hozzá. A termékenyülésre kedvezőbben hat a tritikálé, amely 5-10%-al növeli 

arányát, míg a szaporulatnövekedéshez 21-27%-al járul hozzá (ERDŐ, 1978). 
 

Keresztezés: 
 

A keresztezés nem jár számottevő többletköltségekkel, mivel a törzskönyvezett kosok 

alkalmazása a kialakult támogatási rendszer miatt kötelező. Tapasztalataink alapján az egyes 

fajtákat képviselő törzskönyvezett kosokat azonos árszínvonalon szerezhetik be a termelők, 

így mindegy, hogy merinóval esetleg texel, vagy lacaune kosokkal űzetnek. 

 

B. Hatékonyságnövelés árbevételi oldalról 

Minőségi követelmények: 
 

A minőség általános megfogalmazása szerint „igényeknek való megfelelést jelenti”. A 

meghatározás kifejezi a minőség lényegét, hogy megpróbálják megérteni a vevői elvárások 

teljes körét, miközben a cég/termelő saját szervezetét úgy irányítja, hogy mindezen 

elvárásoknak megfeleljen. 

A magyar bárány Olaszország juhhúsfogyasztásának kevesebb, mint 2%-át teszi ki. Az 

élőbárány értékesítés célországa az esetek 80%-ban Olaszország, Görögország piaci 

részesedése az elmúlt években növekedett, de értékesítettünk még Ausztriába, Hollandiába, 

Bosznia-Herzegovinába és Lengyelországba is. 2003–ban vágott testként Olaszországba, 

valamint Németországba exportáltunk juhhúst, ennek 94%-a Olaszországba, a fennmaradó 6 

% Németországba került (CEHLA et. al. 2007). Az értékesített egyedek részben tejes, 

zömében választott kategóriában kerülnek a piacra, ezért a „Közös Piacra” eladott vágójuhok 

átlag súlya már évek óta 19-22 kg közé esik (a 16-20, illetve 20-24 kg közötti kategória). 

Értékelve a magyar juhászati ágazat értékesítési jellemzőit megállapítható, hogy a 

juhászok számára az olasz vevő igényeihez történő megfelelés az „életbennmaradás” 

lehetősége. Be kell látni mindenkinek, hogy az olasz piacra történő értékesítés a jellemző a 

magyarországi juhászatra. Megerősíti mindezt az is, hogy az élőállat-felvásárlás során nem 

igazán közismert olasz kategóriákat alkalmaznak az importőreink. Eszerint öt minőségi 

csoportot különböztetnek meg: (1) Special; (2) Belli; (3) Boni; (4) Cosi-Cosi és a (5) Merda. 

A termelőknek az első két kategóriához kellene igazodniuk, ugyanis a minőséget a vásárlók 

hajlandóak megfizetni. Ezzel ellentétben a hazai gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon kevesen 

tudnak jó minőségű bárányt előállítani. Az ágazatban tevékenykedők motiváltsága 

folyamatosan csökken, és sokan úgy gondolják, hogy feleslegesen állítanak elő minőséget, ha 

a másik termelő „gyengébb” báránya miatt az övét is olcsóbban veszik meg. A gyakorlatban 

viszont a korrekt felvásárlók elismerik a minőséget és hajlandóak akár 20-30 Ft-al magasabb 

árral elismerni. 
 

A közbülső kereskedelmi szintek tartalékai: 
 

A gyakorlati életből merített információ alapján összeállítottuk a hazai felvásárlói 

szinteket, amelyek egymástól az árrésben és az értékesítés volumenében különböznek (64. 

ábra). 
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64.  ábra: Kereskedői szintek a juhászatban 

Forrás: CEHLA, 2008 

 

Általános eset, amikor a termelő a harmadik szintnek, azaz a közvetítőnek értékesíti 

bárányait. Legrosszabb esetben csupán 90%-át kapja meg az olasz által fizetett árnak. Ha a 

második szintnek értékesít, akkor az olasz ár 93-98%-át kaphatja meg. A legkedvezőbb az 

lenne a magyar termelők számára, ha az első szintnek értékesítenék bárányaikat, mert ebben 

az esetben akár 100%-ban hozzájuthatnak az olasz árhoz. A nagyobb termelők, akik már 

szállításonként akár egy kamiont is értékesítenek, közvetlenül az olasznak, vagy az első 

szintnek értékesítik bárányaikat. Ők ugyanis a nagyobb kínálattal alkuképesebbek, mint a 

kistermelők, akik csupán néhány bárányt értékesítenek. Ezért hátrányos az országban 

kialakult állománykoncentráció, amely szerint a tenyészetenkénti átlaglétszám 151 egyed 

(CEHLA et al., 2007). 

A gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon kevesen tudják az első szintnek értékesíteni 

bárányaikat, így az eredmény egy része elvész a szintek közötti „útvesztőben”. Becsléseink 

szerint az átlagos termelő a szintek között elveszve mintegy 500 Ft-tal kevesebb árat tud 

elérni bárányonként. 

A csúcsidőszakok közötti árkülönbségek: 
 

A magyar juhászati ágazat bevételeinek legnagyobb részét már évek óta az élőállat 

értékesítésből származó bevétel teszi ki. Az ágazat döntően exportorientált, mivel 

főtermékére, a bárányhúsra a hazai kereslet minimális, 20-30 dkg/fő/év. A piaci kereslet 

koncentrációja szerint három értékesítési csúcsot különböztetünk meg: húsvét, augusztus és 

karácsony. Az árak éven belüli eloszlását a 65. ábrán szemléltetjük. 

 

 
65. ábra: Éven belüli árváltozás 2000-2007 között 

Forrás: CEHLA, 2010: Juh Terméktanács adatai alapján 

 

Az éven belüli változás meghatározása a 2000-2007 évek aktuális időszakában 

érvényes felvásárlási árak alapján történt. Erre azért volt szükség, mivel nem minden évben 

érvényesülnek a piac hagyományos törvényszerűségei, miszerint éven belül januártól 
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decemberig növekednek, és decemberben a legmagasabbak a felvásárlási árak. Kivételnek 

tekinthető például a 2006-os év, amikor a karácsonyi árak tizenkét éve nem látott szintre 

csökkentek. 

A termelők többsége hagyományosan űzet (augusztus vége-szeptember) és ebből 

kifolyólag húsvétkor jelenik meg a legnagyobb kínálat a piacon. A túlkínálat 

következményeként éven belül a három időszak közül a húsvéti árak a legkedvezőtlenebbek a 

termelők számára. A juhok ivarzása szempontjából az előzőleg említett őszi hónapok 

tekinthetők fő ivarzási szezonnak, és pótszezonnak számít a január-március. A sűrített elletést 

alkalmazó juhászatokban előbbi két űzetési időszakon kívül áprilisban szintén űzetik az 

anyákat, viszont április aszezonális űzetési időszak a juhok ivarzása szempontjából, így ennek 

az űzetésnek a legkisebb az eredményessége. Ez azért kedvezőtlen, mert karácsonykor a 

legmagasabbak az élőállat felvásárlási árak. A karácsonyi báránypiac keresleti piacnak 

minősül, mivel az alacsony kínálat miatt megnő a kereslet és ebből kifolyólag a felvásárlási 

árak is. 

 

5.4.5. A takarmánygazdálkodás ökonómiai és szervezési kérdései 

 

A napjainkban tapasztalható klimatikus, politikai, gazdasági, és népesedési változások 

a társadalom és a gazdaság minden területén kifejtik hatásukat. Így a mezőgazdasági 

vállalkozások működtetésében is igazodni kell a globális átalakulásokhoz. A 

takarmánygazdálkodás első megközelítésben gazdasági állataink takarmányokkal való 

ellátását, az állattartás alapvető elemét jelenti, rendszerbe illesztve azonban ennél sokkal 

összetettebb feladat. A takarmánygazdálkodást biológiai és gazdasági oldalról is vizsgálni 

kell, illetve a két területen belül globális, nemzetgazdasági és a vállalatgazdasági szinten is 

értékelni kell.  

Biológiai oldalról a szükségletek kielégítésének módját, gazdasági oldalról a beszerzés 

és értékesítés lehetőségeit kell áttekinteni. Mindezt az erőforrásokért és a javakért folytatott 

versenyben kell megtenni, ami már nem szűkíthető le egy vállalkozás működési gazdálkodási 

területére, sokkal inkább világgazdasági kérdés. A takarmánygazdálkodás globális szintű 

elemzésénél a keveréktakarmány előállítást és kereskedelmet értjük illetve az ehhez 

felhasznált gabona, olaj és fehérnövények rendelkezésre állását. Természetesen nemzeti szintű 

vizsgálatoknál a tömegtakarmány bázist és melléktermék felhasználást is áttekintjük, de a 

világgazdasági és EU-szintű jelentőségénél a tömegtakarmányok mennyisége, kereskedelme 

jelentéktelen és adatbázis híján nem vizsgálható. Bármely szinten vizsgáljuk is a 

takarmánygazdálkodást az minden esetben az állattenyésztés meghatározó költségtényezője 

lesz. 

A 66. ábrán nyomon követhetők a takarmánygyártás és az élelmiszerlánc szoros, 

egymástól elválaszthatatlan folyamatai és kulcsszereplői. Az ábra nem teljes (bioüzemanyag 

előállítás), de jól szemlélteti a takarmánygazdálkodást, mint egy rendszer részét, azon belül a 

kapcsolódási pontokat az élelmiszertermeléssel, az élelmiszer-feldolgozással, és az azokhoz 

kapcsolódó iparágakkal. 
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66. ábra: Az élelmiszer és a takarmány lánc összefüggései 

Forrás: FEFAC, 2009 alapján saját feldolgozás 

 

 

1. A takarmány gazdálkodás fogalma, jellemzői, céljai  

 

A takarmánygazdálkodás fogalma 

A takarmánygazdálkodást vállalati szinten a következők szerint definiálhatjuk: 

Hagyományos értelemben: a növénytermesztést és az állattenyésztést összekapcsoló 

tevékenységet, továbbá a takarmányok ésszerű hasznosítását jelenti a jövedelem növelése 

érdekében. Vegyes gazdálkodást folytató mezőgazdasági vállalkozásoknál az 

takarmánygazdálkodás jelenti az állattenyésztés és a növénytermesztés közötti határterületet 

és a vállalkozás gazdálkodásában e két ágazat ütközési pontját is az erőforrások és inputok 

korlátozott rendelkezésre állása miatt, melyekért más ágazatok is versenyeznek. 

 

A takarmánygazdálkodás jellemzői 

Biológiai oldalról: a növényi tápanyagok transzformációját jelenti egyéb, elsősorban 

állati termékké, (újabban energiává). A takarmányok egy része közvetlenül is alkalmas emberi 

fogyasztásra – hüvelyesek, gabonafélék, így az közvetlenül hasznosul. Van, ami csak az 

állattenyésztésen, vagy bioenergetikai úton keresztül hasznosulhat (pl.: gyep, 

melléktermékek).  

Gazdasági oldalról: az erőforrások felhasználása révén, a ráfordítások és költségek 

hozammá, termelési értékké alakulnak. Cél a gazdasági hatékonyság növelése, ami ebben az 
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esetben elsősorban a hozzáadott érték növelését jelenti azaz, hogy az alapanyagokat 

feldolgozott termékként tudjuk értékesíteni. (Bőrben adni el a gabonát.) 

Egyéb gazdasági vonatkozások: a takarmányok egy része könnyen alakítható 

élelmiszerré, élvezeti cikké (alkohol izocukor), vagy közvetlenül fogyasztható (müzli). A 

takarmány alapanyagok alternatív energiaforrást jelentenek: biomasszaként, mint tüzelőanyag, 

biogáz, bio-üzemanyagként, mint biodízel, vagy bioetanol. 

 

A takarmánygazdálkodás céljai: 

 A takarmánybázis előállítása, és/vagy beszerzése és a takarmány készletek hatékony 

felhasználása. 

 Egységnyi állati termék előállítására minél kevesebb takarmány és/vagy minél kisebb 

termőterület felhasználásával. 

A takarmányok előállítása során folyamatosan verseny folyik élelmiszer, az áru- és 

energianövények előállítása miatt a földért, az egyéb erőforrásokért és a ráfordításokért. 

 

Ezért a gazdálkodási folyamat során két törekvés érvényesül: 

• Maximumra törekvés, azaz az eredménykategóriák, a hozam a termelési érték, az 

árbevétel és a jövedelem maximalizálása. 

• Minimumra törekvés: azaz a ráfordítás kategóriák, az erőforrások, az eszközök – az 

élőmunka és a költségek minimális szintű felhasználása. 

Mindkét törekvésnél a felsorolt kategóriák és hatékonyságuk mérésénél vonatkoztathatunk: 

egységnyi takarmányra, tápanyagra, takarmánytermő területre. A folyamat során nem 

hagyható figyelmen kívül, hogy a takarmánygazdálkodás folyamatossága jelentős szerepet 

játszik a vállalat likviditásában és a készpénzforgalom alakulásában. 

 

2.  A globális takarmányigényre és felhasználásra ható tényezők 
 

A takarmány-igény elsősorban az állati termék előállítástól, a lakosság szám és 

fogyasztás növekedésétől függ, melyben multiplikatív hatás érvényesül. A növekvő 

lakosságszám és a fejlett országok GDP növekedése növekvő húsfogyasztást idéz elő, ami 

egyre több gabona, keveréktakarmány és takarmány kiegészítő felhasználását jelenti. A hatás 

további elemeként nő a műtrágya, víz és növényvédőszer felhasználás, nem szólva az 

erőforrás-igény növekedéséről. (A növényvédőszerek nélkül a termesztett kultúrák akár 70%-

át elveszíthetnénk, használatukkal ez évente 30% körül van).  

A fejlett országokban jelentkező nagyobb vásárló erő a globális állati termék kereslet 

növekedését is jelenti, ezáltal a világ, és ezen belül az EU állati termék előállítása 

folyamatosan nő (évi 3-6%-al).  

A reprodukció sebessége miatt az hústermelés növekedése főként a sertés és baromfi 

ágazatban jelentkezik, s mint abrakfogyasztók, azaz gabona (és fehérje) alapú ágazatok ezek 

az indukálják elsősorban a növekvő gabona és keverék-takarmány igényt. Befolyásolja tehát a 

globális takarmány igényt az állatfaj és annak fajlagos takarmány igénye, illetve takarmány 

hasznosítása: (sertésnél hozzávetőlegesen kétszer annyi abraktakarmányt kell felhasználni 1 

kg hús előállításához, mint a baromfinál, így például az EU kétszer annyi serhúst állít elő, 

mint baromfit, amihez összességében négyszer annyi abraktakarmányt használ fel a 

sertéságazatban, mint a baromfiágazatban). 

A takarmányok árát és ezzel együtt a felhasználásukat a fehérje és energia tartalom is 

befolyásolja, így a gabona, az olaj és fehérjenövények világpiaci ára, valamint ezen növények 

helyettesíthetősége is befolyásoló tényező a globális takarmány felhasználásban. 

A gabona ágazat és az olajnövények által biztosított alapanyagok esetében, a takarmány-

előállítás versenytársa korábban alapvetően a humán élelmezés volt (Afrikában a gabona 
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80%-át ma is humán élelmezésre használják fel), de az utóbbi években már az etanol és a 

biodízel előállítás alapanyag-igényével is komolyan számolni kell, mely az utóbbi évtizedben 

megsokszorozódott.       

Az egészség és élelmiszerbiztonság szigorítása szintén hatással van a takarmány-

gyártásra, a felhasznált alapanyagok minőségére, eredetére és nyomonkövethetőségére. 

A GMO kérdései, az állatjólét és a környezetvédelem több oldalról is befolyásolják a 

takarmányozás, a takarmánygazdálkodás és az állati termék előállítás kérdéskörét. A jelentős 

vízfelhasználás, az üvegházhatás okozó gázok és a metán kibocsátása többek között az állati 

termék előállítás kedvezőtlen hatásaiként jelentkeznek. 

 

2. 1. A takarmánytermelés világgazdasági jelentősége 
 

A világ jelenlegi népessége elérte a 7 milliárd főt, a FAO becslései szerint 2050-re 9,3 

milliárdra nő. Ezzel a világ népességének élelmiszerszükséglete 2050-re megduplázódhat. A 

változás érdekessége, hogy míg a fejlett országokban, ahol az élelmiszertermelés 

koncentrálódik alig, addig a fejlődő országokban nagyságrendekkel nő a népesség. A 

húsfogyasztás viszont a fejlett országokban jelentős, akár 10-szerese a fejlődőkének. Kína 

lakossága jelenleg 1,5 Mrd fő, ha 100 kg/fő húsfogyasztással kalkulálunk, ami a jelenlegi 

fejlődési ütemből becsülhető, az 150 millió tonna húsfogyasztást jelent évente. 10 kg/fő 

húsfogyasztás-növekedés 1Mrd főnél 10 millió tonna hústöbbletet, 40 millió tonna plusz 

takarmány igényt jelent. Kína hús és tejtermék fogyasztása jelentős mértékben nőtt és 

gazdasági növekedése révén további állatitermék-fogyasztás növekedése prognosztizálható. 

  A világ összes hústermelése 2010-ben 280 millió tonnára volt, melynek több mint 

70%-a sertés és baromfihús. A takarmánytermelés világgazdasági szintű vizsgálatánál főleg a 

gabona alapú keverék takarmányok előállítását és kereskedelmét értjük, melyet a fő 

hústermelő ágazatok a sertés és baromfi ágazat használ fel. A gabona termelés korlátai, a 

kereslet és a felhasználás növekedése időszakos hiányt idézhet elő a gabonapiacon pl.: 2006-

07 évben. Természetesen az abrakfogyasztók igénye mellett a kérődzők takarmány 

felhasználása sem mellékes, de az itt felhasznált abrak mellett a tömegtakarmány termelést 

nemzeti szinten a kérődzők szükségleteinek kielégítés kapcsán vizsgáljuk, csakúgy, mint 

melléktermékek takarmánycélú felhasználását.  

A keverék takarmányokat ott állítják elő legnagyobb mennyiségben ahol a legtöbb 

alapanyag áll rendelkezésre, és ahol a legnagyobb az egy főre eső húsfogyasztás. Ezért a 

takarmány export töredéke a gyártásnak. Ezért globális szinten a keveréktakarmány 

előállításban az USA és az EU a meghatározó, de nem az alapanyag-előállítás bázisaként a 

Brazíliát sem lehet figyelmen kívül hagyni. A másik oka annak, hogy a takarmánygyártás 

viszonylag kevés szereplő versenye a takarmánygyártás globalizálódása. A világ 

népességének 80%-a az EU-n és Amerikán kívül él. A gabona és más élelmiszer növények 

közvetlen élelmezésre történő felhasználása ezért nagyrészt ott jelentkezik, így a gabona 

takarmányként való felhasználása ezekben a régiókban korlátozott, ahogy az abrakfogyasztók 

tenyésztése is (utóbbinak vallási okai is vannak). 

A gabona és ipari növény-termesztés klimatikus és erőforrás korlátai miatt, valamint a bio-

üzemanyag előállítás növekvő alapanyagigénye miatt a takarmány-ellátásban válság alakulhat 

ki. Korlátozott azon országok száma és termelési területe, ahol nőhet a gabonatermelés 

(pl.:Ukrajna, Brazília, Argentína, de ott etilalkohol program is van. 

Az alapanyag/népesség/takarmány egyensúlya a multiplikatív hatás és az eltérő növekedési 

ütem miatt évről-évre teljesen más képet mutat.                         

A fenti adatok és tények alapján a világ takarmánygazdálkodását a következő tényezők 

alakítják: 
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- mezőgazdasági termékek piaca: (kereslet-kínálat-készletek, időjárás és termelési 

feltételek),  

- a világpiaci folyamatok: (nyersolaj ára, a bio-üzemanyag előállítás, a valutaárfolyamok 

alakulása, nemzetközi befektetők és tőzsdék, szállítási költségek), 

 -  makrogazdasági tényezők: a világgazdaság és a GDP növekedése, valamint 

- politikai tényezők: piaci szabályozók, bio-üzemanyag előállítás támogatása, 

fenntarthatóság biztosításának igazolásai, élelmiszer-üzemanyag vita alakulása, GMO.  

A világ élelmezésének kérdése központi probléma lett, a becslések szerint 2050-re a népesség 

és a GDP növekedés függvényében 70%-al kellene növelni az élelmiszertermelést! Ez az 

élelmiszer, takarmány, rost és bioüzemanyag előállítás megfelelő kombinációját igényli, ami 

magasabb hozamokkal, nagyobb termőterülettel, és a veszteségek mérséklésével érthető el. 

 

2. 2.  A takarmánygazdálkodás jelentősége az EU-ban 

 

Az EU takarmánygazdálkodásának a lakosság gabona és állati termék ellátása mellett 

a világ élelmiszer, és keveréktakarmány-kereskedelemében való részvételétől is függ. Az EU 

a területén előállítható főbb mezőgazdasági termékek nagy részéből önellátó, viszont fehérje 

alapanyaghiánnyal küzd. Az EU takarmány előállítása így jelentősen függ az import 

alapanyagoktól, önellátottsági szintje a fehérje alapanyagból igen alacsony: szójából: 5%, 

szójadarából: 32%, fehérjében gazdag takarmányokból 49%, növényi olajokból az importált 

olajos magvakkal együtt 67% azok nélkül 35%. Az EU veszi fel a világ 

szójakereskedelmének 20-át. A fehérje import 2004-ben is az összes takarmány-alapanyag 

import 78%-át adta az EU-ban, ami a tagállami bővítéssel járó állatlétszám növekedés miatt is 

nőtt. Ezzel együtt az EU az USA-hoz hasonló pozíciót foglal el a világ keveréktakarmány 

előállításban. 20%-os arányával, ami a világ összes, 740 millió tonnás termeléséből 148 millió 

tonnát jelent. A keveréktakarmány előállítás tendenciáját tekintve régiónként eltérő a 

növekedés üteme (67. ábra). Kínában és Brazil a válság ellenére is igen gyors évi 5%, illetve 

10%-os növekedés tapasztalható. 1990-hez viszonyítva mintegy 200%-os növekedés volt 

tapasztalható mindkét országban, míg az USA és az EU termelés csak minimális mértékű 

növekedést mutat a vizsgált periódusban. 

 

 
 

67. ábra: A világ keveréktakarmány gyártásának változása (1999=100%) 

Forrás: FEFAC, Feed International 

 

% 



 274 

Az EU keveréktakarmány előállítói ellentétes hatásokat tapasztalhattak meg az utóbbi 

néhány évben. Míg 1993 és 2003 között csökkent a termelés 2006 óta növekedés volt 

tapasztalható, ami a világpiaci kereslet (főként Kína, ahol a tényállat és a technológia import 

mellett jelentős a takarmány-import is) emelkedésének tudható be. Az EU-27 

keveréktakarmány előállítása 2007-ban a 3,4%-al nőtt 149,8 millió tonnára az előző évhez 

képest. (Leginkább a szarvasmarha és a sertés ágazat felhasználása nőtt).  

A 2008-as válság hatása negatívan érintette az EU termelőit, ami némi visszaesést 

eredményezett a termelésben. 2009-ben a 147,6 millió tonnás termelés 3,8%-os csökkenést 

jelentett az előző évhez képest. De ez a 2006 óta tartó emelkedő trendet remélhetőleg ez az 

átmeneti csökkenés nem töri meg. A termelés korábbi növekedésének egyik oka az 

alapanyagok drágulása (gabona) és így a gazdák a hatékonyabb, koncentrált 

keveréktakarmányok etetésére tértek át (ami a keveréktakarmány felhasználást átmenetileg 

növelte). A 2008-as év csillagászati takarmányárai viszont jelentős állatlétszám csökkenést 

idéztek elő Unió-szerte, ami takarmánykereslet csökkenésével járt. A tejelőabrak termelés 

6%-al, a sertés keveréktakarmány elállítás 4,6, a baromfi takarmánygyártás 1,2%-al  csökkent. 

A tejelő abrak előállításba Németország a legfőbb termelő, a sertés takarmányokból 

Spanyolország és baromfi takarmányokból Franciaország állít elő a legtöbbet. A sertés és 

baromfi takarmányok előállítása továbbra meghatározóak az EU szintjén, így a legnagyobb 

elállítók Franciaország és Spanyolország vezető szerepe ebben nem változott. A sertés és 

baromfi hús fogyasztása is meghatározó. EU szinten az egy főre jutó fogyasztásban a két 

húsféle fogyasztása 70% feletti az összes húsfogyasztáson belül. Meglepő viszont, hogy a 

hústermelés csökkenése fogyasztáscsökkenést is eredményezett minden húsféle esetében és az 

összes húsfogyasztásban is. A korábban 98 kg/fő húsfogyasztás 2009-ben már csak 90 kg/fő 

körül alakult az EU állampolgárok körében. Leginkább a sertéshús fogyasztása csökkent, míg 

a többi húsféle iránti kereslet stagnál. 

Annak ellenére, hogy a takarmány alapanyagok áraiban nagy ingadozások voltak az 

elmúlt években a keveréktakarmányokhoz felhasznált összetevők aránya alig változott 

(gabona 48%, olajos magvak 28%). A gabona helyettesítésére felhasznált tápióka viszont 

szinte teljesen eltűnt a takarmányokból (2004-ben még az takarmányimport 6%-át jelentette) 

Az állati eredetű hús és csontlisztet 2001 óta szója helyettesíti.  

Az EU-ban előállított gabona nagy része közvetlen felhasználásra kerül a farmokon 

(36%), 26% ipari keveréktakarmány alapanyag lesz, míg 24%-át élelmiszer alapanyagként 

hasznosítják. Az Unió tagállamaiban is érvényes az az üzemgazdasági tény, hogy az 

állattenyésztési költségek szerkezetében a takarmányköltségek a meghatározóak. Átlagosan a 

költségek 30%-át jelenti a takarmányköltség, de ez ágazatonként eltérő. A legmagasabb a 

baromfiágazatban ez az arány, ahol Uniós átlagban 77%-ot jelent a takarmányköltség. 41% a 

sertéságazatban és 32% a szarvasmarha ágazatban. 

Az EU-27-ben felhasznált takarmányok mennyisége 2009-ben. Összesen 465 millió 

tonna, ebből: 228 millió tonna saját előállítású tömegtakarmány, 53 tonna saját előállítású 

gabona, 36 millió tonna vásárolt alapanyag, 30% (148 millió tonna) keveréktakarmány. 

 

A takarmánygazdálkodás nemzetgazdasági jelentősége hazánkban 
 

Magyarország nemzetgazdasági szerkezetében a mezőgazdaságának mindig 

meghatározó szerepe volt, független attól, hogy ezt mikor milyen mértékben ismerték el. A 

hazai mezőgazdaság adottságai révén (az ország területének több, mint 60%-a alkalmas 

művelésre) kialakulhatott egy egészséges szerkezetű egymásra épülő és szerkezetéből 

adódóan kiegyensúlyozott ágazati rendszer. Ezen a rendszeren belül a növénytermesztés az 

állattenyésztés kapcsolata és aránya a két ágat összekapcsoló takarmánygazdálkodáson 

keresztül a gazdaságos termelés alapjait biztosította. A takarmánygazdálkodás elsődleges 
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szerepe nemzetgazdasági szempontból az, hogy a növénytermesztés által előállított takarmány 

alapanyagokat és melléktermékeket, kiegészítve az élelmiszeripar takarmányozásra alkalmas 

melléktermékeivel, közvetlenül vagy feldolgozva az állattenyésztésen keresztül hozzáadott 

értékkel bíró piacképes és jó minőségű állati termékké alakítsa. 

A nemzetgazdaság szintjén így válik a takarmánygazdálkodás a mezőgazdasági 

komplex termelési folyamatok fontos elemévé, ami bár „láthatatlan” ágazat mégis számos 

folyamat mozgatója és a összességében a jövedelmezőség kulcsa. Ezt támasztják alá az alábbi 

adatok, takarmánygazdálkodást érintő adatok:  

 Az állattenyésztés összes termelési költségének állattenyésztési ágazattól és 

intenzitástól függően 40-80%-át jelenti a takarmányköltség.  

 Az összes szántó terület 65% foglalják el a gabona félék (2,9 millió ha) és 6-7%-át 

(kb.270 000 ha) a szálas és lédús takarmányok. 

 Az össz-gabona termelésből az állatállomány csak 4-5 millió tonnát (3 millió t 

kukorica) használ fel, ez a gabonatermő-terület kb. harmadán terem.   

 A felhasznált gabona 38%-ából keveréktakarmány készül.  

 (A teljes belföldi felhasználás humánélelmezéssel együtt 7 millió tonna körüli a többi 

piaci árulap: intervenciós árualap és átmenő készlet.)  

 Éves szinten kb.: 4-5millió tonna tömegtakarmányt állítunk elő. 

 A takarmány import kb.: 8-900 ezer tonna (jelentős része a fehérje import) 

 Élelmiszeripari és mg-i melléktermék felhasználás a kilencvenes évek elején 2-3 

millió tonna/év volt a becslések szerint. Ez mára minimálisra csökkent, csak lokálisan, 

élelmiszer feldolgozó üzemek vonzáskörzetében jellemző (malátahéjpor, törköly, 

savó) 

 2009-ig több, mint 1,1-(1,4) millió hektár gyepterülettel rendelkezett az ország, 2010-

ben 763 000 hektár volt a gyep a gyepgazdálkodás hiánya és a tulajdonviszonyok 

miatt ebből is mindössze: 400-500 ezer tonna gyepszéna kerül betakarításra, ami 400-

450 ezer hektár gyep hozama. 

 

A fenti adatok nem mutatják azt takarmány-felhasználás csökkenést, ami a 

rendszerváltás után az átalakult mezőgazdasági birtokstruktúra és tulajdonosi szerkezet 

átalakulásaként az állatállomány (100. táblázat) és külkereskedelmi forgalom folyamatos 

csökkenésével járt együtt. A szántó és egyéb takarmánytermő területek, gyepek megmaradtak, 

de egyre kevesebb főleg tömegtakarmány-fogyasztó, kérődző ellátásáról kellett gondoskodni. 

A privatizáció során a gazdasági érdekek miatt a mezőgazdasági termékeket feldolgozó hazai 

élelmiszeripari üzemek nagy része megszűnt vagy nem hazai alapanyagot dolgozott fel, ami a 

melléktermékek felhasználhatóságát szüntette meg vagy korlátozta. A piacgazdaságba és 

2004-ben Uniós integrációba való belépéssel kidolgozott új szabályozó mechanizmusok, a 

kvótarendszer, a területalapú támogatási rendszer és az állattartásra és takarmányozásra 

vonatkozó előíráshalmaz szintén nem az állatlétszámok növekedésének kedveztek. Felborult 

az állattenyésztés és a növénytermesztés addigi egyensúlya, ami jól mérhető a mezőgazdaság 

bruttó kibocsájtásából való részesedés alapján és a két ágazat jövedelmezőségi, foglalkoztatási 

viszonyai alapján is. Egyértelműen a nagy terület-igényű és jól gépesíthető, nagyobb 

támogatásokat és piacokat élvező növénytermesztés került jobb pozícióba. A KSH adatai 

szerint 2010-ben a bruttó mezőgazdasági kibocsájtásból a növénytermesztés 58%-kal 

részesedett, míg az állattenyésztés 34%-kal. 2001-2002-ben az állattenyésztés 49% fölötti 

aránnyal részesedett az összes mezőgazdasági kibocsátásból! 

A takarmánygazdálkodás nehézségeinek legfőbb oka az állatállomány létszámának 

1990-es évek eleje óta tartó csökkenése volt (100. táblázat). A csökkenés mellett az állomány 

összetétele is kedvezőtlenül alakult. Az tömegtakarmány-fogyasztó állományok létszáma 

visszaesése nagyobb problémát jelent az agrárgazdaságban, mivel generációs idejük jóval 
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hosszabb, így pótlások több évet, sőt genetikai előrehaladásukat is figyelembe véve több 

évtizedet is jelenthet. A kérődzők e tömegtakarmányok fogyasztói, a legelők, a táj 

karbantartói. Hiányuk a termelési és vetési szerkezet teljes eltolódását, aránytalanságát 

eredményezi. A KSH adati alapján a szálas és lédús takarmányok jelentősége, területi aránya 

a teljes szántó művelési ágon belül a 80-as évektől 14%-ról 4,5%-ra esett vissza. A 

silókukorica és egyéb szálas takarmányok területe és hozama a gyeppel együtt csökken annak 

ellenére, hogy a kedvezőtlen időjárású években a szálastakarmányokból és szénafélékből 

hiány alakult ki, lásd a 2008-2009-es éveket. Az abrakfogyasztó állatok számának csökkenése 

(főleg a sertésé) is meghaladja az 50%-ot 1990-hez képest, ami az abrakfelhasználás 

szempontjából okoz problémát azzal, hogy ezek az állattok a hazai gabona legfőbb fogyasztói 

lennének. Bár ezek az állományok viszonylag gyorsan szaporíthatók pótlásuk, fejlesztésük a 

piaci viszonyok miatt nem történt meg. Az állománycsökkenés problémája főként az, hogy az 

itt előállított gabona - amely mintegy 3 millió hektáron terem és a vetésterület több mint 60%-

át uralja – felét sem használja fel az állattenyésztés abrakként, így a gabona jelentős része 

árualapként, nem takarmányként jelenik meg (101. táblázat). A takarmányok fehérje hiánya 

nemcsak hazánkban, hanem az egész EU-ban probléma. A klímánk nem teszi lehetővé, hogy 

elegendő fehérje takarmány-alapanyagot állítsunk elő, így a szója, szójadara szinte teljes 

egészében külföldről, elsősorban az USA-ból és Dél-Amerikából származik, ami igen drágává 

teszi. A hazai szója előállítás évtizedek óta nem változik 30 0000 hektár körül alakul, egyéb 

fehérjetakarmányainkkal együtt véve sem jelentős. Az abraktakarmányok árának 

növekedésében ez egyik meghatározó elem, az utóbbi évek energia és gabona árrobbanása 

mellett. 

100. táblázat: A magyarországi állatlétszámok alakulása 1990-től 

me.: ezer egyed 

 1990 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Szarvas m. 

Ebből:tehén 

1 571 

630 

739  

350 

723  

354 

722  

343 

705  

326 

716  

322 

699 

325 

703 

320 

685 

305 

692 

327 

733 

335 

Juh 1 865 1 296 1 397 1 419 1 329 1 285 1 287 1 292 1 019 1 150 1 168 

Sertés 

Ebből: koca 

8 000 

624 

4 913 

327 

4 059 

296 

4 200 

295 

4 065 

285 

4 120 

278 

3 683 

250 

3 181 

225 

3 052 

223 

3 142 

220 

2 913 

205 

Tyúkféle és 

tojó (millió 

db) 

58,56 47,2 41,26 40,6 37,45 35,08 37,06 38,54 39,19 38,3 35 

Forrás: KSH, 2012 

 

101. táblázat: A magyar gabona és szója termesztés területe és terméseredményei  
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 Mill 

ha 

Mt mill. 

ha 

Mt mill 

ha 

Mt  Mill 

ha 

Mt mill. 

ha 

Mt Mill 

ha 

Mt Mill 

ha 

Mt 

Gabonafélék 2,8 8,77 3,0 16,8 2,9 16,3 2,8 14, 2,8 9,2 2,8 16,2 2,8 13,6 

Ebből: búza 1,1 2,94 1,2 6,0 1,1 6,2 1,1 4,4 1,1 3,9 1,1 5,6 1,1 4,4 

       kukorica 1,1 4,53 1,2 8,3 1,2 9 1,2 8,3 1,2 4,0 1,2 8,8 1,2 7,5 

Szója 30 e 

ha 

50 e t 

 

27 e 

ha 

65 e t  33 e 

ha 

77 e t 

 

36  e 

ha 

85 e 

t    

32 e 

ha 

53 e t 29 e 

ha 

73 e t 31 e 

ha 

71 e t 

Forrás: KSH, 2011. 

 

A hazai kereskedelmi forgalomban a gabonaféléken kívül elsősorban a tápok illetve a 

keveréktakarmányok jelennek meg (melyekben 80%-körüli a gabona aránya). A takarmányok 

előállítását, forgalmazását az alábbi előírások alapján tehetik meg a gyártók. Erre a takarmány 

piac globalizálódása és a GM alapanyagok terjedése miatt egyre nagyobb szükség van:   

• A takarmányok előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását az un. 

Takarmánytörvény (2001. évi CXIX. Tv.) valamint a Magyar Takarmánykódex 

(Codex Pabularis Hungaricus) előírásai szabják meg. 
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• A törvény és a végrehajtására kiadott FVM rendelet a vonatkozó Tanácsi és Bizottsági 

EGK irányelvekkel összeegyeztethető. (44/2003. IV.26 FVM rendelet sorolja fel 

ezeket az irányelveket. Ennek legfrissebb módosításai: a 2/2010. (VI. 30.) FVM 

rendelet, a 73/2009. (VI. 25.) FVM rendelet, és a 33/2009. (III. 31.) FVM rendelet. 

A hazai keverék takarmány előállítás változásai az állatlétszámok változását követték. 2002-

től folyamatosan az előállított és a forgalmazott táp és keveréktakarmány mennyiség  

(102. táblázat) és megszűnt a hazai aminosav előállítás is. A keverék takarmányok 33%-át a 

sertés, 29%-át a baromfi ágazat, 13%-át a szarvasmarha és 15%-át egyéb ágazatok számára 

állítják elő. A hazai keverék takarmány előállítás, ahogy a haszonállat populáció is évről-évre 

csökken. 

102. táblázat: Az összes hazai keverék takarmány előállítás 

(feles premix, komplett premix, koncentrátum -táp egyenértékben, és kész tápok)  

 

2002 2003 2004 2011 

5 610 000 t 4 840 000 t 4 402 000 t 4 230 000 t 

Forrás: FEFFAC, 2012 

 

 

A takarmánygazdálkodás vállalat-gazdaságtani kérdései 

 

Mint azt a bevezetőben már tárgyaltuk a takarmánygazdálkodás összetett folyamat és 

mind gazdasági, mind takarmányozási oldalról felelősségteljes, szaktudást igénylő munka. 

Vállalati szinten a vegyes gazdálkodást folytató állattenyésztéssel és növénytermesztéssel 

foglakozó üzemeknél a gazdaságos működés érdekében folytatott egyeztetések és 

mérlegelések legfőbb színtere a takarmánygazdálkodás. A piaci árak az üzemi költségek harca 

folyik az áru és takarmánynövények előállítása során az erőforrások és ráfordítások 

hatékonyságának maximalizálása mellett.  Mindezt úgy harmonizálni, hogy az állat 

szükségleteit optimális figyelembe véve, minimális veszteségekkel a legjobb minőségű 

végterméket produkálja az üzem.   

A takarmánygazdálkodás első eleme az állatfajtól függő takarmánybázis létrehozása 

az ellátás rendszerének felépítését jelenti (67. ábra). Ez elsődlegesen a takarmány ellátás 

elemeinek felépítését jelenti azaz: 

A takarmányok:  
- termesztése 

- betakarítása 

- vásárlása 

- tartósítása 

- tárolása 

- előkészítése  

- feletetése - az állattenyésztés céljainak megfelelően. 

 

  Ahogy a 67. ábra is mutatja a takarmányok forrásait és felhasználását a 

készletgazdálkodáson keresztül lehet szabályozni, amit a vállalkozás pénzgazdálkodása, 

likviditása befolyásol. 
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67. ábra: A takarmány ellátás rendszere 

 

  A készletezés, bár elsősorban anyagi kérdés, függ a vállalkozás adottságaitól, 

termőterületeinek méretétől, minőségétől, a tenyésztett állatfajtól és a mindenkori piaci 

viszonyoktól. A felsoroltak lényeges döntési elemek abban az esetben, ha a saját forrásból 

vagy vásárlásból származó takarmánybeszerzésről kell határozni. Mindkét forrás mellett és 

ellen lehetnek érvek: 

 

Saját és idegen forrásból biztosított takarmányozás jellemzői: 
Saját forrású takarmányok (növényi eredetű) jellemzői: 

• nagy területigényük miatt versenyeznek az földért és a ráfordításokért az 

árunövényekkel 

• a föld mellett egyéb eszközigényük és eszközlekötésük is jelentős (előállítás, szállítás, 

manipulálás, tárolás) 

• előállításuk olcsóbb lehet a vásárolt takarmányok beszerzésénél - saját felhasználás 

esetén 

• az ágazatok egymásra épülését segítik – könnyebb gazdálkodni a területtel, a biológiai 

határidőkkel, a ráfordításokkal, a vetésszerkezettel 

• a nem takarmányként előállított növények melléktermékei is hasznosulhatnak 

• csökken a piaci kiszolgáltatottság 

• a takarmánynövények is értékesíthetők, esetleg helyettesíthetők (ha piacon van 

olcsóbb beszerzési forrás) 

 

Idegen forrású (vásárolt) takarmányok jellemzői: 

• területlekötésük nincs 

• befektetett eszköz igény minimalizálható, illetve változó 

• az állattenyésztési ágazat léte, mérete független a földterülettől 

• költségei főként a beszerzési árból és a szállítási költségből állnak 
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• forgási sebességük nagyobb, eszközlekötésük kisebb 

• drágábbak lehetnek a saját előállítású takarmányoknál 

• fokozottabb a piaci árfüggés (hiány, válság, takarmánykeverés, intervenció) 

 

 A takarmánybázis előállítása, készletezése és vásárlása a körülmények, az adottságok és a 

piaci viszonyok függvényében kialakított döntés eredménye. 

 Ha kialakult az állatállomány fajtájához, méretéhez, hasznosítási irányához és 

intenzitásához illeszkedő takarmánybázis létrehozásának és ellátásának rendszer a 

takarmánygazdálkodás folyamata is elindulhat. A takarmánygazdálkodás folyamata alapos 

tervezési, szervezési és ellátási elemekből épül fel és az üzem teljes rendszerének szerves 

része. A folyamatot jelen esetben hat lépésben tárgyaljuk: 

 

A takarmány gazdálkodás folyamata (1-6):: 

 

1. A takarmánybázis tervezése 

2. Takarmánytermelés és vásárlás 

3. A takarmánytermelés ökonómiai értékelése 

4. A takarmány felhasználás tervezése 

5. Takarmány felhasználás 

6. A takarmányhasznosulás elemzése 

(Nemessályi Zs., Vállaltgazdaságtan előadásanyagok alapján) 

 

 

 

1. A takarmánybázis tervezése  

A takarmánybázis tervezésének alapja a tervezett éves állatállomány mérete, 

hasznosítási iránya és intenzitása. Ennek ismeretében többféle módszert lehet alkalmazni a 

takarmánybázis tervezésére. Az alábbi módszer négy eleme az állomány létszám, a 

táplálóanyag szükséglet, a takarmányszükséglet és a takarmány termelés és vásárlás tervezése 

(azaz a takarmánymérleg készítés). 

1.1. Az állatállomány várható létszámának becslése alapján: Ez esetben a becslés az 

átlaglétszámok alapján történik: napi heti havi vagy éves bontásban az állományváltozási 

tervek alapján, korcsoportonként. Az egyes korcsoportokban lévő egyedek szükséglete 

alapján kalkulálunk. 

1.2. A táplálóanyag szükséglet tervezése - az állat igényei alapján (függ az állatfajtól 

hasznosítási iránytól, a termelés intenzitásától). Nem minden esetben szükséges külön 

tervezni, pl. egyedi takarmányadagok esetén nem indokolt a tápanyagmérleget 

korcsoportonként kidolgozni, használhatjuk a megadott receptúrákat. 

1.3. A takarmányszükséglet tervezése. A takarmányszükséglet tervezésének az üzem 

pénzgazdálkodásának szempontjából van nagy jelentősége. Miután a létszámok és a 

tápanyagszükséglet alapján kiválasztásra kerültek a beszerzésre kerülő takarmány félék és 

összetevők a takarmányszükséglet kritikus pontjaként az árral is tervezni kell. Ezért a 

beszerzésre kerülő takarmányok mennyisége és fajtája az üzem pénzgazdálkodásának 

lényeges eleme. A takarmányszükséglet pontos megtervezésénél több tényező 

optimalizálására van szükség, ennek megfelelően számos módszert alkalmazhatunk: 

1.3.1. Takarmányszükséglet tervezése éves irányszámok alapján (éves szükséglet) 

A módszer tapasztalati alapokon kalkulált mennyiségek alapján átlagértékeket ajánl az 

állatfajták kor és ivar szerinti éves takarmányszükségletének tervezéséhez. A szükségelt 

számítása számítástechnikai háttérrel pontosítható és gyorsítható, például különböző 

optimalizáló programokat alkalmazva.  
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1.3.2. Egyedi takarmány adagok alapján (elvégezhető LP-vel) 

1.3.3. Takarmány adagok együttes optimalizálásával  

1.3.4. Globális módszerrel 

1.3.5. komplex modellbe építve 

 

2. Takarmány termelés és vásárlás tervezése  

A takarmányszükséglet összetételének éves mennyiségének ismerete után dönthetünk 

a beszerzési forrásokról. A beszerzéskor fontos, hogy ne csak az állatok ellátásához szükséges 

mennyiség kerüljön beszerzésre. A takarmány fajtájától, állagától, kiszerelésétől és a 

raktározás helyétől, idejétől függően kalkulálni kell néhányszázalékos veszteséggel, amit a 

beszerzéskor többletként kell figyelembe venni. Tömeg és lédig takarmányoknál több 

veszteséggel 5-30%, míg csomagolt, vagy kiszerelt takarmányoknál kisebb veszteséggel 

kalkulálhatunk (1-5%).  

A források meghatározásánál segítségünkre lehet a takarmánymérleg elkészítés, ami a teljes 

takarmányszükségletet állítja szembe a rendelkezésre álló forrásokkal, a fedezettel.  

 

SZÜKSÉGLET      FEDEZET 

- abraktakarmányok     - takarmánykészletek 

- zöldtakarmányok     - veszteségek 

- erjesztett és lédús takarmányok   - saját termesztésű takarmányok: gyep 

- szénafélék       - melléktermékek 

- takarmányszalma félék     - fővetésű takarmányok 

- adalékok, kiegészítők    - másodvetésű takarmányok 

- premixek      - vásárolt takarmányok 

A beszerzésnél a már említett szempontokat figyelembe véve célszerű kialakítani a 

biológiailag és ökonómiailag is hatékonyan felhasználható takarmánybázist.  

3. A takarmánytermelés ökonómiai értékelése 

 A biológiai hatékonyság közvetve, az ökonómiai hatékonyság közvetlenül játszik 

szerepet a saját termelésű takarmányok előállításnak elemzése során, mely a 

takarmánygazdálkodás folyamatának 3. eleme. Lényege, hogy a piaci kiszolgáltatottság és a 

költséghatékony gazdálkodás eszközeit alkalmazva segítse a takarmánygazdálkodás 

folyamatát. Az értékelés során néhány alapelvet figyelembe kell venni: 

A takarmánytermelés gazdasági értékelése: 

 - csak az állattenyésztési ágazattal együtt értékelve tekinthető teljesnek, 

 - eredményessége hatékonysága az állattenyésztés eredményein keresztül mérhető   

- eltérő értékelést kell alkalmazni abraktakarmányok, tömegtakarmányok és melléktermékek  

esetén. 

Az alapelvek értelmében az értékelést a termelési folyamat végén újra el kell végezni. Előtte 

csak előkalkulációt, illetve az előző évek tapasztalatai alapján becsléseket végezhetünk az 

aktuális piaci folyamatok ismeretében. 

4. A takarmány felhasználás tervezése alatt a készletek, a felhasználás és a vásárlás 

ütemezésének koordinálást értjük, amit a források, az állatállomány, a raktárbázis és a piaci 

viszonyok befolyásolnak. Ennek lépései: 

     4.1. A takarmánykészletek számbavétele (takarmányféleségenként) 

4.2. Az állatlétszám számbavétele (állatállományváltozás alapján) 

 4.3. A takarmány felhasználás tervezése  

 - a napi takarmány adagok alapján 

 - takarmány adagok együttes optimalizálásával 

4.4. Takarmánymérleg piaci szempontú felülvizsgálata 

4.5. Szükséges pótbeszerzések, korrekciók elvégzése 
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5. Takarmány felhasználás (feletetés): a rendelkezésre álló takarmánybázis tervezés és 

szükséglet szerint ütemezett és hatékony felhasználása, a veszteségek minimalizálásával. 

6. A takarmányhasznosulás elemzése (technológiai és ökonómiai szempontok alapján)  

A hasznosulás során a bevezetőben vázolt transzformáció hatékonyságáról 

beszélhetünk, melynek során az inputok végtermékké, a költségek és ráfordítások eredménnyé 

(termelési értékké, hozammá alakulnak át. A folyamat hatékonyságát egységekre vetített 

mutatókon keresztül értékelhetjük. Például a következők szerint: 

   6.1. A felhasznált takarmányok mennyisége alapján 

    6.2. A felhasznált takarmányok táplálóanyag tartalma alapján 

   6.3. A felhasznált takarmányok költsége alapján 

    6.4. A felhasznált takarmányok területigénye alapján 

 Természetesen a gazdálkodás során a pénzben kifejezett eredmény a legkézzelfoghatóbb, 

amit az egységnyi termékre vetített költségek és eredmények mutatnak meg. De érdemes a 

naturális mutatókra is odafigyelni a felhasznált inputok hatékonyságának fontossága miatt 

(103. táblázat). 

 

 A technológiai hatékonysági mutatók naturáliákban fejezik ki a hatékonyságot. Pl.: 

• 1 kg tömeggyarapodásra felhasznált abrak (kg/kg) – fajlagos abrakfelhasználás vagy 

takarmányhasznosítás 

• 1 liter tej előállítására felhasznált abrak, ill. fehérje (kg/l) 

Az ökonómiai mutatók naturális egységekben és pénzben jelezik a hatékonyságot. Pl.: 

• egységnyi állati termékre jutó takarmányköltség 

• egységnyi jövedelemre, termelési értékre, árbevételre jutó takarmányköltség.  

 

103. táblázat: A takarmány felhasználás hatékonyságának mutatói állatfajonként 

Mutató Tejelő tehén Hízósertés Broiler Tojástermelés 

Fajlagos abrak 

felhasználás 

0,4 kg/l 

2,5l/1kg 

2,8-3,5 kg/kg 1,7-2,4 

kg/kg 

0,16-0,30 kg/db 

Fajlagos költség 50 Ft/kg 

20Ft/l 

120-140 Ft/kg 90-120 Ft/kg 7-10 Ft/db 

Forrás: piaci információk alapján saját kalkuláció 

 

Gazdasági állatok takarmánytermő terület igénye  

 

Amennyiben rendelkezik az üzem saját vagy bérelt termőterülettel saját előállítású 

takarmánnyal is biztosítható a takarmányszükséglet. A 104. táblázat tartalmazza az adott 

állatlétszám ellátások szükséges takarmánytermő területet. Ez esetben mérlegelni kell a 

termesztési, betakarítási, szállítási, esetleges feldolgozási, kezelési, manipulálási és keverési 

(saját vagy bérkeverés), és tárolási költségeket valamint a folyamat során felmerülő 

veszteségekből eredő többletköltségeket. Az egyes takarmányok költségét össze kell vetni 

azzal a költséggel, amit akkor kellene viselni, ha vásárolt takarmányárakkal oldanánk meg az 

állomány ellátást. Természetesen más szempontok is a lehetnek a saját termelésű és a vásárolt 

takarmányok felhasználásakor. A takarmányok helyettesíthetősége és a piaci árak ezt 

nagymértékben befolyásolják, mert lehet érdemesebb a megtermelt alapanyagokat 

árunövényként értékesíteni és takarmányozásra olcsóbban beszerezhető helyettesítő vagy 

gyengébb minőségű terményt felhasználni. Ez rendszerint az abrak takarmányok 

összeállításánál lehet szempont.  A költségek ilyen jellegű csökkentése helyett a 

takarmányozási szakemberek inkábba minőségi megfelelő beltartalmi értékekkel rendelkező 
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takarmányadagok kialakítását és a megfelelő tenyészállomány fenntartását ajánlják, ami a 

végtermék előállítás hatékonyságát növeli. 

A saját takarmánytermő terület jelentősége mind a tömeg mind az abraktakarmány 

fogyasztó állatállománnyal rendelkező üzemek esetében kulcsfontosságú. A kérődzők 

esetében a gazdaságosság feltétele a tömegtakarmány bázis saját forrású biztosítása. Az abrak 

biztosításánál az állománynagyság és a hasznosítási irány függvénye a saját takarmánykeverő 

üzem létesítése a gazdaságosság érdekében. Abrakfogyasztóknál a kizárólag vásárolt 

takarmányra alapozott hízlalás is gazdaságos lehet, megfelelő beszerzési források, 

raktárkapacitás és ütemezés függvényében.  

Említést kell tenni a legelőterületek hasznosításáról, ami a rendszerváltás utáni 

tulajdonviszonyok, az állatlétszámok csökkenése és a legelőgazdálkodás hiánya miatt háttérbe 

szorult. Jelentősége nemcsak abban áll, hogy a legelő feltétlen takarmánytermő terület, 

nélkülözhetetlen és olcsó takarmányforrás az állattenyésztésben. A támogatási rendszer 

átalakulásában is nyomonkövethető a legelő és a táj karbantartásának szükségessége a vidék 

területek megőrzése, melynek legfőbb eszköze a legelő állat. Az UMVP keretén belül futó 

AKG célprogramoknál a gyepek támogatásnál előírt állatsűrűséggel kell biztosítani a legelő 

karbantartását.   

 

104. táblázat: Gazdasági állatok takarmánytermő terület igénye 

Állatfaj Egység/év Területigény (ha) 

szarvasmarha 1 számos állat 1 

juh 1 anya és szaporulata 0,4-0,6 

sertés 100 koca és szaporulata 100-140* 

broiler 10 000 db/rotáció (6 rotáció) 50-60 
Forrás: Tervezési segédlet *fajta és kocaforgó függvényében 

 

Új kihívások, takarmánygazdálkodás a 21. században 

 

FEED-FOOD-ENERGY? -  Takarmány – Élelmiszer – Energia? 

 

Új kihívások: a növekvő népesség (fogyasztói bázis) növekvő fogyasztási igényekkel lép fel 

nemcsak az élelmiszer (hús gabona), hanem az energia piacán is. Hamarosan 7 milliárd ember 

táplálása és igényeinek a kielégítése a feladat. 

    Ugyanakkor számos probléma merül fel. 

• Energiaár robbanás: növekvő energia árak, korlátozott alternatívák.  

• A kínai óriás (1,2 Mrd fő): a világ 2. legnagyobb gazdasága (ha 2030-ra eléri a 15 

milliárd főt csak itt: 600 millió takarmányra lesz szükség – 2004- ben 614 millió tonna 

a világ összes takarmány gyártása).  

• A világ gabonatermése limitált: 1,4 milliárd tonna (Honnan lesz több más?) 

• az USA céljai a bio-üzemanyag előállításban: 30% bio-üzemanyag (2030-ra!) (ha az 

USA jelenlegi összes kukorica és szója termését erre használnák az az USA összes 

benzin igényének 12%-át a dízel-igénynek 6%-át fedezné.)  

Ezen irányelv szerint ha a ebből 10% etanol lenne akkor az USA gabonatermésének 60%-át 

az üzemanyag nyelné el. ( Ez 140 millió tonna kukorica - 14 Mrd gallon 63,5 Mrd l benzin)  

1 tonna gabona: 400 liter etanol +250 kg széndioxid+330 kg DDGS (szárított szeszgyári 

törköly bepárlási maradékkal, amiből fehérje és rost tartalmú takarmány állítható elő). 

• az EU-ban 2020-ra cél 20% bio-üzemanyag felhasználás …. (jelenleg 2 millió tonna 

gabonát használ fel erre a célra) 

• Magyarországon a kormány tervezi a saját előállítású olajnövényből nyert 

bioüzemanyag saját felhasználásának engedélyezését… 
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Új lehetősége, új alapanyagok megjelenése, feldolgozása, felhasználása:  

 - DDGS, kukoricaszár, cukornád-melléktermék.  

 - Rostból (cellulóz) is lehet etil-alkohol és takarmányforrás is.  

 - Az állati termék előállításban cél a fajlagos hozamok fokozása.  

 - Nutrigenomika – takarmányozás a gének szintjén – fajlagos mutatók javítása, 

funkcionális állati termékek előállítása (nagyobb napi testtömeg gyarapodás, szelénes tej, 

vitaminos tojás, ….) 

 - GM-technológia (állati és növényi termékek előállításánál is). 

 - Funkcionalitás- beltartalmi értékek alakítása a felhasználási igényeihez. 

 (Kukorica hibridek fehérje/keményítő tartalom szerint: takarmány-etanol.) 
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