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Kivonat 

A modul az agrárszektor, ezen belül a mezőgazdaság szerepével, társadalmi, gazdasági és közigazgatási 

kapcsolatrendszerével foglalkozik. Ezen belül részletesebben tér ki a vertikális és horizontális, valamint az 

intézményi kapcsolatokra. A kapcsolatrendszer megismerése azért fontos, mert a mezőgazdaság önmagában is 

sokoldalú, multifunkcionális tevékenységrendszer, amelynek irányítása, összetett szervező tevékenységet 

igényel. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 
szerző írásos engedélyével lehetséges. 
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1. fejezet - Az agrárgazdaságtan, a 
társadalom, a politika és az agrár-
közigazgatás kapcsolata 

1. 1.1 Bevezetés 

Az Agrárgazdaságtan című tananyag elsősorban a NYME Geoinformatikai Karán tanuló Birtokrendezési 

mesterszakos hallgatók számára készült a TÁMOP 4.2.1. pályázat keretében, de azon hallgatók számára is 

javasoljuk, akik áttekintést szeretnének kapni a mezőgazdaság helyzetéről, intézményrendszeréről, az Európai 

Unió fontosabb agrárpolitikai intézkedéseiről, továbbá a mezőgazdasági vállalatok és termelők gazdálkodásáról. 

A tananyag nyolc fejezetben (modulban) tárgyalja az Agrárgazdaságtan tantárgy fő témaköreit. A elnevezés 

valójában két klasszikus tantárgy, az agrárgazdaságtan és a mezőgazdasági vállalati gazdaságtan ismereteit 

takarja. Az első négy modul az agrárgazdaságtan, a társadalom, a politika és az agrár-közigazgatás kapcsolatát, a 

Magyarország számára is érvényes EU agrárpolitikát, a mezőgazdaság területi tagozódását és a hatósági 

jogköröket, valamint az agrárágazat érdekképviseleteit ismerteti. A további négy modul a vállalati gazdálkodás 

legalapvetőbb kérdéseit vázolja fel. Bemutatásra kerül az agrár- és üzemstruktúra, megismerhetők az egyes 

mezőgazdasági vállalkozási formák sajátosságai. Ezután áttekintést ad a jegyzet a mezőgazdasági termelés 

gazdasági alapjairól, majd a mezőgazdasági ágazatok, ágazatcsoportok fontosabb ökonómiai és szervezési 

sajátosságairól. A vállalatgazdasági témakört a mezőgazdasági vállalatok tervezésének és fejlesztések fő 

összefüggései zárják le. 

A jegyzet alapjául egyrészt különböző egyetemi tankönyvek, jegyzetek, továbbá az EU hivatalos 

közleményeiből, a KSH kiadványaiból, valamint különböző szakmai folyóiratokból, mezőgazdasági 

intézményektől és érdekképviseleti szervezetektől származó publikációk szolgálnak. Ezek közül kiemelést 

érdemel a Mezőgazdasági Üzemtan című tankönyv, amely a szerző szerkesztésében, és több hazai agrár-

felsőoktatási intézmény, kar oktatóinak közreműködésével készült. Külön köszönet illeti azon kollégáimat, 

elsősorban dr. Szakál Ferenc egyetemi tanárt, dr. Takácsné dr. György Katalin egyetemi docenst és Törőné 

Dunay Anna adjunktust, akikkel együttműködésben születtek meg azon tankönyv fejezetek, amelyek az 

Agárgazdaságtan jegyzetben is kiemelt szerepet kaptak. 

Az első modul az agrárágazat, a társadalom, a politika, a természeti környezet és az agrár-közigazgatás 

kapcsolatrendszerét mutatja be. 

Őszintén remélem, hogy az Agrárgazdaságtan jegyzet tananyaga jól fog hasznosulni a birtokrendező 

mesterszak, és más agrárgazdasággal kapcsolatos képzések keretében. 

Sopron, 2010. május 

A szerző 

2. 1.2 A mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a 
kapcsolódó tevékenységek szerepe a 
nemzetgazdaságban 

Magyarország éghajlati és talajadottságai, a mezőgazdasági terület több mint 63%-os aránya, a biológiai alapok, 

a szakképzett munkaerő és termelési tradíciók jó feltételeket biztosítanak a mezőgazdasági termelés és 

feldolgozás, valamint az ezekhez kapcsolódó tevékenységek számára. A mezőgazdasági termelés kedvező 

lehetőségeinek kihasználása Magyarországon mindig is az agrárpolitika fontos eleme volt, bár az utóbbi 

évtizedekben fokozatosan csökkent az agrárágazat egészének súlya és jelentősége. Ebben más ágazatok 

megerősödése mellett szerepet játszottak a következetlen agrárpolitika, a rendszerváltás következtében létrejött 

strukturális problémák, továbbá az európai uniós csatlakozás következtében kialakult éles versenyhelyzet is. Az 

ország fejlődése, a területi differenciálódás mérséklése, a zavartalan belső ellátás, a foglalkoztatottság 



 Az agrárgazdaságtan, a társadalom, a 

politika és az agrár-közigazgatás 

kapcsolata 

 

 2  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

biztosítása és a fizetési mérleg javítása szempontjából azonban még most is fontos szerepe van a mezőgazdasági 

és élelmiszeripari ágazatoknak. 

A mezőgazdasági alapanyag-előállítás szorosan összekapcsolódik az inputokat előállító ipari háttérrel, valamint 

a feldolgozó és kereskedelmi tevékenységekkel. Ezek összességében már igen jelentős nemzetgazdasági súlyt 

képviselnek: az agribusiness-nek nevezett komplexum hozzájárulása a nemzetgazdaság összteljesítményéhez 

14-15%-ra tehető. Emellett nem szabad elhanyagolni a mezőgazdaság és a vidék természet- és tájvédelmi, az 

egészséges táplálkozásban és az alternatív energiaforrások biztosításában betöltött szerepét sem. 

2008-ban a mezőgazdaság részaránya egyaránt 4–5% körül alakult a foglalkoztatásban, a bruttó hozzáadott érték 

előállításában és a beruházásokban is. 2008-ban évben 174 ezer foglalkoztatott tevékenykedett a 

mezőgazdaságban, 4,8%-kal kevesebb, mint 2007-ben. Az összes munkaerő-felhasználás – amely tartalmazza az 

egyéni gazdaságokban a családtagok által végzett munkát is – viszont közel 434 ezer munkaerőegységet (teljes 

munkaidős statisztikai átlaglétszámot) tett ki. 

Az 1-1-es táblázat az élelmiszergazdaság szerepét, fő arányait mutatja be a nemzetgazdaság egészén belül. 

Látható, hogy ugyan a mezőgazdaság és az élelmiszeripar foglalkoztatottságban, nemzeti termék előállításban 

betöltött szerepe, valamint a beruházásokból való részesedése egyre csökken, de a fogyasztás és az export 

szempontjából mégis jelentős ágazatnak tekinthető. A világ élelmezési helyzetére, továbbá a nemzetgazdaság 

rendelkezésre álló természeti erőforrásira való tekintettel a mezőgazdaság szerepe egyre fontosabbá válhat. 

1-1. táblázat - Az élelmiszergazdaság aránya a nemzetgazdaságban (%) 
 

Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

A mezőgazdaság részaránya 

A foglalkoztatásban 5,5 5,3 5,0 4,9 4,7 4,5 4,6 

A GDP termelésben* 3,7 4,1 3,6 3,5 3,4 3,7 2,5 

A beruházásban* 6,1 4,3 4,5 4,2 3,7 4,7 5,6 

Az élelmiszeripar részaránya 

A foglalkoztatásban 3,9 3,6 3,6 3,6 3,4 3,3 .. 

A GDP termelésben* 2,7 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 .. 

A beruházásban* 3,6 3,7 3,6 3,1 3,2 2,5 .. 

A mezőgazdasági, élelmiszer-ipari termékek részaránya 

A fogyasztásban* 26,6 26,1 25,1 25,8 26,8 26,5 .. 

Az exportban* 6,5 6,0 5,8 5,5 6,3 6,7 7,3 

* megjegyzés: folyó áron. 

Forrás: KSH, 2010 

A modul további részeiben a mezőgazdasági rendszer hagyományos és új fogalmával, a mezőgazdaság 

környezetével, továbbá környezeti kapcsolataival foglalkozunk. 

3. 1.3 A mezőgazdasági rendszer 
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A mezőgazdasági vállalatok ipari, kereskedelmi és egyéb tevékenységekkel is foglalkozhatnak, tehát nemcsak 

mezőgazdasági rendszerekből épülnek fel. A korszerű felfogás szerint az integrált és sokfeladatú 

(multifunkcionális) mezőgazdaságban szerves egységet alkot a hagyományos értelemben vett mezőgazdaság, 

kertészet, szőlő és gyümölcstermesztés, az erdészet, halászat- vadászat, az elsődleges élelmiszer-feldolgozás stb. 

A multifunkcionális mezőgazdaság feladatai az alábbiak (Szakál, 2000). 

Termelési funkciók: 

• élelmiszerek és élelmiszeripari nyersanyagok termelése, 

• egyéb nyersanyagok termelése, beleértve az élelmiszer növények nem élelmezési célú termelését is, 

• energiatermelés, 

• élelmiszerek elsődleges feldolgozása, csomagolása, tárolása, értékesítése. 

Térségi vagy regionális funkciók: 

• a minimális benépesítettség biztosítása (lakosság megtartás), 

• munkaerő kiegyenlítés (a részidejű és családi mezőgazdasági vállalkozások segítségével), 

• infrastruktúra fenntartás és fejlesztés, 

• a turizmus alapjainak biztosítása, fenntartása. 

A földdel kapcsolatos és ökológiai funkciók: 

• tájfenntartás, 

• termőföld védelem, 

• levegőtisztítás, 

• természetgazdálkodási feladatok, 

• a biodiverzitás megőrzése. 

Szociális és kulturális funkciók: 

• a vidéki életmód, hagyományok és kulturális értékek őrzése, fejlesztése, 

• pihenési és üdülési lehetőségek biztosítása, 

• a vidéki közösségek életképességének fenntartása. 

Látható tehát, hogy napjaink felfogásában a mezőgazdasági üzemek már nemcsak élelmiszer alapanyagot 

előállító gazdaságoknak, hanem sokrétű, gazdag tevékenységrendszerrel és feladatokkal rendelkező 

szervezeteknek tekinthetők. A sokrétű és szerteágazó tevékenységek megszervezése összetett műszaki, 

gazdasági, és társadalmi ismereteket, szervezőmunkát követel meg. Az is egyértelmű, hogy ebben a tekintetben 

a vidéki térségek és a mezőgazdaság mindig szoros kapcsolatban áll egymással. 

4. 1.4 Környezet, környezeti hatás 

A mezőgazdaság, mint minden gazdasági rendszer környezetével szerves egységet alkot. A környezet 

fogalmába tág értelemben minden beletartozik, ami a gazdaságok, mezőgazdasági vállalatok határain kívül van. 

Az aktív, vagy tényleges környezet alatt a teljes környezetnek azt a részét értjük, amely lényeges, meghatározó 

hatást gyakorolhat a vállalkozásra. 

A környezeti hatások összetevőik (elemeik) szerint különféle típusokba sorolhatók. A vállalati környezet 

kapcsolatai a következők lehetnek (Szakál, 2000): 
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• A termékpályákon belül kialakuló úgynevezett  vertikális  kapcsolatok, amelyek adott vállalat és a vele 

azonos termékvertikumban működő más vállalatok között alakulnak ki. 

• A  horizontális  környezeti kapcsolatok, amelyek adott vállalat és a vele azonos vagy hasonló profilú más 

vállalatok között alakulnak ki. Ezen vállalatok között tipikusan a piaci verseny szabályozza a kapcsolatokat. 

A mezőgazdaság sajátosságaiból adódik ugyanakkor, hogy a piaci folyamatokba az állam általában mégis 

beavatkozik az úgynevezett agrárpiaci rendtartás keretében. Másrészt nemcsak hogy megengedett, de 

kívánatos is az azonos terméket előállító mezőgazdasági vállalkozások szövetkezetek formájában történő 

gazdasági szerveződése. 

• A társadalmi környezetbe a különböző  intézmények  , az állami irányító és ellenőrző szervezetek, az oktató, a 

szaktanácsadó, a kutató szervezetek, továbbá az érdekvédelmi és egyéb társadalmi szervezetek tartoznak. 

Ezekkel sokoldalú kapcsolatok alakulnak ki. 

• A  természeti környezettel  fennálló kapcsolatok egyrészt sokoldalúak, másrészt a környezet védelme és 

célszerű használata iránti társadalmi elvárások növekedése miatt egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a 

vállalkozások kapcsolati rendszerében. (Erre a kérdéskörre más tantárgyak térnek ki részletesebben) 

4.1. 1.4.1 A vertikális környezeti kapcsolatok 

A fogyasztói végtermékek vagy szolgáltatások előállításának teljes rendszerét, amely az alapvető nyersanyagok 

előállításától addig a lépésig tart, amikor a termék vagy szolgáltatás a fogyasztóhoz kerül, termékpálya 

rendszernek nevezzük. Mivel a teljes termékpálya egyes szakaszai mint lépcsőfokok egymásra épülnek, ezt a 

rendszert termékvertikumnak, vagy értéklánc rendszernek is nevezzük. 

• A termékpálya rendszer bármely részfolyamata nélkülözhetetlen a rendszer megvalósulásához. Ebből 

következően az lenne ideális, ha egy egész termékvertikum egy vállalkozás keretébe tartozna, hiszen így 

lenne legegyszerűbben megvalósítható a rendszer jól összehangolt kialakítása. Ennek azonban a legtöbb 

termékvertikum esetében jelentős akadályai vannak. A legfontosabbak a következők. 

• A gazdasági hatékonyság növelése érdekében a mezőgazdasági termelésben és szolgáltatás előállításban 

egyre magasabb színvonalú, bonyolultabb (és ezért relatíve drágább) erőforrásokat, eszközöket és 

ráfordításokat alkalmazunk. Ezek ugyanakkor általában nagyobb teljesítményűek (kapacitásúak) is. Egy teljes 

termékpálya kiépítése tehát olyan óriási tőkeigénnyel járhat, amelynek biztosítására még a nagy tőkeegyesítő 

gazdasági társaságok sem képesek. 

• A gazdasági hatékonyság megköveteli, hogy az eszközök lehetőleg folyamatosan és minél nagyobb 

kapacitáskihasználással működjenek, ami csak nagy termelési méretek esetén lehetséges. Ez jelentős összegű 

működő tőkét igényel és nagy volumenű termékkibocsátást eredményez. A mezőgazdaságban azonban a 

termelési ciklusidők hosszúak, és ezért nagy méretek esetén a folyamatban hosszú ideig lekötött eszközök 

finanszírozása egy vállalkozás számára nehezen vagy egyáltalán nem megoldható terhet jelentene. Az egy 

időben jelentkező nagy terméktömeg értékesítése is nehézségeket okozhat. 

• A nagy tőkeigény úgy lenne biztosítható, ha a vállalkozás minden lehetőségét egyetlen termékvertikumra 

koncentrálná. Ez viszont egyoldalúvá (specializálttá) tenné a vállalkozás termelési szerkezetét, és rendkívül 

megnövelné a kockázatot. 

• A mezőgazdaságban a természeti erőforrások által okozott kockázat már önmagában is rendkívül nagy, és ez 

a termelési folyamat előrehaladásával egyre nagyobb lekötött eszközérték megtérülését veszélyezteti. 

Különösen a sok egymásra épülő szakaszból álló vertikumok esetén a természeti kockázatok (pl. elemi károk) 

a vállalat csődjét okozhatnák. 

• A mezőgazdasági termék vertikumok növénytermesztési folyamatokat is magukban foglalnak, amelyeknél 

területi korlátok és vetésváltási követelmények akadályozzák az azonos növénynek nagy területre való 

kiterjesztését, amire például a nagyméretű feldolgozó kapacitások kihasználásához szükség lenne. A 

vetésváltási követelmények viszont a termőföld ésszerű hasznosításának követelménye miatt többféle növény 

termesztését teszik szükségessé. A tartós monokultúrás termesztés legtöbb esetben gazdaságilag nem 

hatékony, esetleg meg sem valósítható és környezetgazdálkodási szempontból sem elfogadható. 
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• A munkamegosztás alapján a vállalati tevékenységek specializációja lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy 

egyes résztevékenységeket valóban ökonómiailag optimális méretben folytassanak és számos más szervezési 

és gazdasági előnnyel is jár, ami nagyobb lehet, mint a teljes vertikum kiépítésének gazdasági előnye. 

Az előbb felsorolt okok miatt a mezőgazdasági vállalkozásoknál általános az, hogy egy vállalkozás az egyes 

termékpályáknak csupán egy vagy néhány szakaszában, vagy több termékpálya egyes rövidebb szakaszaiban 

végez gazdasági tevékenységet és teljes vertikumok vállalaton belüli kiépítését meg sem kíséreli. 

A termékpályáknak az egyes vállalatok keretében megtalálható részeit (szakaszait) a hagyományos üzemtani 

kifejezéssel  üzemágaknak,  vagy  ágazatoknak  nevezzük. Egy ágazatnak tekinthetők a vállalat keretébe tartozó 

olyan termékpálya szakaszok, amelyek termék- vagy szolgáltatás kibocsátása a vállalatból kikerül a piacra. Az 

ilyen terméket vagy szolgáltatást vállalati végterméknek nevezzük. 

A vállalkozások környezetének tehát alapvető és meghatározó környezeti összetevői azok a termék vertikumok, 

amelyek egyes szakaszai a vállalkozásban megtalálhatók. Mivel a vertikumok más szakaszai különböző 

vállalkozásokhoz tartoznak, a termékpályák mentén az úgynevezett vertikális környezeti kapcsolatok a 

mezőgazdasági vállalkozások és vállalatnál működő szakaszt megelőző (szállítók) és az azt követő vertikum 

szakaszokban működő vállalatok (vevők) között alakulnak ki A vállalatok közötti vertikális kapcsolatok 

esetében is elsősorban a piaci mechanizmusok feladata a kapcsolatok összehangolása. A vertikális kapcsolatok 

összehangolása azonban csupán a piaci mechanizmusok alapján a mezőgazdaságban nem mindig oldható meg 

tökéletesen. Ennek okai a következők: 

• a mezőgazdaságban egy-egy termék előállításával igen nagyszámú vállalkozás foglalkozik, amelyek 

egymástól függetlenül határozzák meg a tevékenységük méretét, technológiáját. Ezért az összesen várható 

termékkibocsátás nehezen jelezhető előre és jelentős eltérés lehet a kibocsátás és a piaci igények vagy a 

feldolgozó vállalatok kapacitásai között, 

• az időjárás rendkívüli ingadozásokat okozhat a termelés mennyiségében és minőségében, 

• ugyancsak jelentős eltérések lehetnek a termékek mennyiségében és minőségében az egyes vállalkozások 

sajátos viszonyai, valamint az általuk alkalmazott technológiák szerint is, 

• a mezőgazdasági termékek nagy része gyorsan romló termék; a szokásos piaci mechanizmusok működését 

tehát akadályozza az is, hogy előzetes megállapodások hiányában nincs idő a megfelelő piaci partnerek 

megtalálására és a szükséges egyéb információk beszerzése, 

• a mezőgazdasági termelésben jellemző hosszú ciklusidők miatt a piaci impulzusokat csak nagy késéssel képes 

követni a termelés; így alakulnak ki az olyan káros és nehezen kiküszöbölhető jelenségek, mint a sertésciklus, 

• a mezőgazdaság az alkalmazott erőforrások jellege miatt a piaci hatásokra nem mindig képes gyorsan 

reagálni. Ez az alapja annak, hogy a mezőgazdaságban hosszan elhúzódhatnak a túltermelési válságok. 

A vertikális kapcsolatok összehangolása, az úgynevezett vertikális koordináció vagy vertikális integráció a 

mezőgazdaság sajátos problémája, amely bizonyos mértékű állami agrárpolitikai beavatkozás nélkül pusztán a 

piacgazdaság automatizmusai alapján nem oldható meg. Az állami beavatkozás szükségessége azért is felmerül, 

mert a vállalkozások közül általában a mezőgazdasági termelésben vállalkozók vannak a leggyengébb 

pozícióban. Ezek nagy száma, a mezőgazdaságban élőknek a vidéki népességben meglévő nagy részaránya 

miatt a vertikális összehangolás megoldatlansága esetén súlyos társadalmi konfliktusok alakulhatnak ki. 

A vertikális koordináció társadalmilag legkedvezőbb megoldása lehet az egyéni, családi gazdaságok, vagy a 

termelő vállalkozások szövetkezeteinek létrehozása (beszerző, értékesítő, feldolgozó stb. szövetkezetek). Egyes 

országokban ezek meghatározó szerepet játszanak a vertikális koordinációiban. 

4.2. 1.4.2 A mezőgazdasági vállalkozások horizontális környezeti 
kapcsolatai 

A mezőgazdaság területén számos olyan gazdaság, vállalkozás működik, amelyek azonos, vagy hasonló 

termékeket állítanak elő. Az ilyen vállalkozások között nincs közvetlen szervezeti kapcsolat. Ugyanakkor a 

sikeres működés szempontjából a közvetett kapcsolatok meghatározók lehetnek. Ezek a kapcsolatok a 

következőképpen csoportosíthatók: 



 Az agrárgazdaságtan, a társadalom, a 

politika és az agrár-közigazgatás 

kapcsolata 

 

 6  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• versenykapcsolatok, 

• szakmai, gazdasági együttműködési kapcsolatok, 

• a természeti környezet által közvetített termelési-technikai kapcsolatok, 

• társadalmi, érdekvédelmi kapcsolatok. 

4.2.1. 1.4.2.1 A versenykapcsolatok 

A nagyszámú, egymástól független üzleti politikát folytató vállalkozás között egyrészt éles verseny alakul ki 

mind az erőforrások, mind a termékek piacán. A verseny önmagában nem káros, hiszen az a normálisan működő 

piacgazdaság jellemző vonása. A mezőgazdaságban azonban különösen a termelésben működő vállalkozások 

esetében a szervezetlen piaci verseny káros lehet, mert: 

• a termelést befolyásoló természeti tényezők kiszámíthatatlan alakulásának hatására, nagy ingadozásokat 

hozhat létre a mezőgazdasági termékek piacán, 

• tovább rontja a termelő vállalkozások amúgy is gyenge alkupozícióját az azonos termékpályákon működő 

eszközellátó, feldolgozó és termékkereskedelmi vállalatokkal szemben. 

A versenyt szabályozó beavatkozások a következők lehetnek: 

• A termelő vállalkozások beszerző, feldolgozó és értékesítő szervezeteinek, szövetkezeteinek létrehozása a 

termelő (főleg családi és részidejű) vállalkozások összefogására, egységes fellépésére. A szövetkezetek 

létrehozását és működését éppen a szervezetlen verseny káros társadalmi hatásainak kiküszöbölhetősége miatt 

az állam a legtöbb országban támogatja. Mivel a szövetkezetek mellett tőkeerős, monopol pozícióra törekvő 

vállalatok is működnek, a szövetkezetek csak úgy lehetnek versenyképesek ezekkel szemben, ha az azonos 

profilú szövetkezetek egymás között kiküszöbölik a versenyt. Ezt szolgálja a szövetkezetek regionális szintű 

másodlagos (szekunder) és országos vagy nemzetközi szintű harmadlagos (tercier) szövetkezeteinek 

létrehozása. Elterjedt megoldás azonban az is, hogy a szövetkezetek külső tőke bevonásával nagyméretű 

feldolgozó, kereskedelmi stb. gazdasági társaságokat hoznak létre, amelyekben azonban a szövetkezetek, 

következésképpen a szövetkezeti tagság ellenőrző szerepe megmarad. A szövetkezetek piacszabályozó 

szerepe különösen erős egyes nyugat-európai országokban (Hollandia, Dánia, Belgium stb.) 

• Az előbbi megoldás tapasztalatok szerint sem önmagában, sem együttesen nem képes teljes mértékben 

megoldani a mezőgazdasági termelés és a piacok összehangolását és ezért országonként változó mértékben 

kialakult a közvetlen állami beavatkozásra épülő agrárpiaci szabályozás. Ez az állami piacszabályozás legtöbb 

országban egyidejűleg különböző egyéb agrárpolitikai célok elérését is szolgálja, mint amilyen a 

mezőgazdasági termelés növelése, a mezőgazdálkodók megfelelő szintű jövedelmének biztosítása, 

vidékfejlesztési és strukturális politikai célok stb. 

A mezőgazdaságban alkalmazott piacszabályozási rendszereknek nem célja az azonos profilú vállalkozások 

közötti piaci verseny teljes kiküszöbölése, az alacsony hatékonysággal termelő vállalkozók piaci eszközökkel 

történő védelme. A piacszabályozási rendszerek azonban sok esetben (így az Európai Unióban is) a külső, 

alacsonyabb költséggel termelő vállalkozókkal szemben mégiscsak védelmet nyújtanak a magasabb költséggel 

termelő "hazai" vállalkozóknak. 

4.2.2. 1.4.2.2 Szakmai, gazdasági együttműködési kapcsolatok 

A mezőgazdaság sajátosságaiból fakad, hogy a mezőgazdasági vállalkozások azzal is erősíthetik 

alkupozíciójukat, hogy az egymás közötti versenyt csökkentik, vagy kiküszöbölik. Számos országban különböző 

szakmai együttműködési kapcsolatokat építettek ki egymás között a gazdálkodók. Ez különösen ott jellemző, 

ahol a vidéki (falusi) közösségek életképesek és jól funkcionálnak. Az ilyen közösségek tagjai saját hosszabb 

távú érdekeiket és a közösség értékeit is szem előtt tartva az egész gazdálkodó közösség külső vállalatokkal 

szembeni versenyképességét igyekeznek növelni. Az Európai Unióban is egyre inkább előtérbe kerül az 

úgynevezett integrált vidékfejlesztési politika. 

A szakmai együttműködési kapcsolatok legfontosabb keretét a legtöbb országban az  agrárkamarák  , vagy 

azokkal egyenértékű szervezetek adják. Az agrárkamarákon belüli szervezeti felépítés valóban az azonos profilú 

vállalkozásokat fogja össze. Az agrárkamarák, mint szakmai köztestületek tagjaik szakmai segítésén túl 

garanciát jelentenek meghatározott szakmai követelmények, minőségi színvonal biztosítására a mezőgazdasági 
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vállalkozások tevékenységére vonatkozóan. A szőlő és bortermelő (és felvásárló) vállalkozások sajátos, szakmai 

alapon létrejövő szervezetei a hegyközségek, amelyek bizonyos hasonlóságot mutatnak az agrárkamarákhoz, de 

azoknál szélesebb körű jogosítványokkal rendelkeznek. Bizonyos településeken, illetve meghatározott 

szőlőterület művelése esetén a hegyközségi tagság kötelező. 

Sok országban a szakmai együttműködési kapcsolatok szaktanácsadó szövetkezetek létrehozásában valósulnak 

meg. Természetesen számos egyéb, kevésbé formalizált megoldással is találkozhatunk. (Klubok, körök, alkalmi 

tapasztalatcsere rendezvények stb.) Az ilyen szerveződések a piaci versenyt elősegítő együttműködést is 

szolgálhatják. (Például a holland virágpiacokat működtető szövetkezetek segítik tagjaikat az olyan technológiák 

elsajátításban, amelyek biztosítják, hogy a különböző egyéni virágkertészek nagy mennyiségben azonos 

minőségű virágot tudjanak előállítani.) 

4.2.3. 1.4.2.3 A természeti környezet által közvetített termelési-technikai 
kapcsolatok 

A mezőgazdasági termelés lényegéből adódik, hogy területhez és a természeti erőforrásokhoz kötött. Ezért az 

azonos körzetben, sőt esetenként egy nagyobb régióban működő mezőgazdasági vállalkozások között olyan 

közvetett kapcsolatok is léteznek, amelyek a természeti erőforrások közös használata révén alakulnak ki 

közöttük és lényeges befolyást gyakorolnak az egyes vállalkozások eredményeire. 

Egyes közvetett kapcsolatok olyan mértékben érintik a vállalkozásokat, hogy kezelésük módját jogszabályokban 

kell szabályozni. A gyomok magvait például a szél és a vizek átviszik a szomszédos területekre, ezért a 

földterületek gyommentesen tartására a Földtörvény tartalmaz előírásokat. A vetőmagtermesztéshez bizonyos 

esetekben az idegen beporzást elkerülendő úgynevezett izolációs távolságok betartása szükséges. A 

növényfajták termesztésére és a nemesített vetőmagvak előállítását szabályozó törvény ezért kötelezően előírja 

adott vetőmag termesztési körzetben a földhasználattal rendelkező vállalkozók közötti kötelező egyeztetéseket. 

Ha egy körzetben a vetőmagtermesztés nagyobb arányú, meghatározott feltételek esetén úgynevezett zárt 

körzetek kijelölése hatóságilag is elrendelhető. Ez nyilvánvalóan lényeges hatást gyakorol a nem 

vetőmagtermelő vállalkozók gazdálkodására, hiszen bizonyos növényeket nem termelhetnek az adott körzetben. 

Hasonlóan szigorú jogszabályi előírások szabályozzák a génkezelt vetőmagvak alkalmazása, vagy egyes 

járványos állatbetegségek esetén a vállalkozók kötelezettségeit. 

A természeti erőforrások által közvetített termelési és technikai kapcsolatokra vonatkozó jogi szabályok és 

szakmai feladatok ismerete, vagy az ilyen kérdésekben szaktanácsadás igénybevétele a sikeres mezőgazdasági 

vállalkozáshoz feltétlenül szükséges. 

4.3. 1.4.3 A mezőgazdasági vállalkozások intézményi környezete 

A különböző intézmények tevékenységükkel vagy intézkedéseikkel lényegesen befolyásolják a mezőgazdasági 

vállalkozások működési feltételeit és ezáltal eredményességét. Ezen intézmények egy része minden vállalat 

számára azonos hatást gyakorol, mások viszont sajátosan, illetve szorosabban kapcsolódnak a mezőgazdasági 

vállalkozásokhoz. A mezőgazdasági vállalkozások környezetébe tartozó nagyszámú intézményt és az általuk 

gyakorolt legfontosabb hatásokat az alábbi csoportosításban tárgyaljuk: 

• állami és települési önkormányzati intézmények, 

• piacgazdasági intézmények, 

• egyéb társadalmi intézmények. 

4.3.1. 1.4.3.1 Az állami és települési önkormányzati intézmények 

Az agrárpolitikára, és így a mezőgazdasági vállalatok gazdálkodására nyilvánvalóan az Európai Unió megfelelő 

testületei vannak hatással. Az EU intézmények szerepét és az intézkedések hatását a 2. modul tartalmazza. 

Magyarországon az állami intézmények közül az  Országgyűlésnek  meghatározó szerepe van a politikában, 

mivel törvényalkotó és ellenőrző jogkörénél fogva minden más intézmény működési kereteit meghatározza. A 

törvényesség és a jogállamiság által nyújtott garanciák a vállalkozások stabilitása és szabad működése 

szempontjából elengedhetetlenek. Az agrárágazat egésze és a mezőgazdasági vállalkozások működését minden 

törvény befolyásolja, de egyes törvények kiemelkedő jelentőségűek. Az  Alkotmány  rögzíti többek között a 

tulajdonhoz fűződő alapvető jogokat és kötelezettségeket, a vállalkozások szabadságának és egyenjogúságának 
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alapvető elvét. A mezőgazdasági vállalkozások számára sajátos előírásokat tartalmaznak az egyes általános 

érvényű, így például a gazdasági társaságokról, a szövetkezetekről, a társadalombiztosításról, az adózásról, a 

gazdasági kamarákról szóló és más törvények. 

Közvetlen hatást gyakorolnak a mezőgazdasági vállalkozásokra azok a törvények, amelyek a mezőgazdaság 

által hasznosított természeti erőforrásokra, illetve sajátos működési feltételeire vonatkoznak. Ilyenek a föld-, az 

erdő-, a vadászati, a környezetvédelmi, a vízgazdálkodási, a természetvédelmi stb. törvények, illetve az 

állategészségügyről, a takarmány keverékek előállításáról, az élelmiszerekről, az állatvédelemről, stb. szóló 

törvények 

A vállalkozások működése szempontjából meghatározó jelentősége van az egyes évekre szóló költségvetési 

törvénynek, amely meghatározza például a mezőgazdaság számára rendelkezésre álló nemzeti támogatási 

kereteket. A költségvetési törvényhez kapcsolódva általában más törvények is évenként módosításra kerülnek 

(adótörvények, jövedéki törvény stb.) 

Az Országgyűlés által alkotott törvényekhez kapcsolódóan és azt kiegészítve a kormány és ezen belül az egyes 

minisztériumok jogalkotó tevékenysége is jelentős hatást gyakorol a mezőgazdasági vállalkozásokra. Az 

agrárágazat egészére és a mezőgazdasági vállalkozások működési feltételeire legközvetlenebbül a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (2010 júniusától: az 

összevont Vidékfejlesztési Minisztérium), valamint intézményrendszerének tevékenysége hat. 

Az állami intézmények körébe be kell sorolni az  Európai Unió intézményeit  is, hiszen a mezőgazdaságra 

vonatkozó jogi szabályozásnak közvetlenül az EU előírásaihoz, illetve a Közös Agrárpolitikához kell igazodnia. 

(Lásd a 2. fejezetet). Más nemzetközi szervezetek nem ilyen közvetlenül gyakorolnak hatást, hiszen azok 

előírásai csak az országgyűlés törvényalkotó tevékenységén keresztül vezethetők be. 

Az EU és az állam szerepe a mezőgazdasági vállalkozások környezetének alakulásában sokoldalú és bonyolult 

rendszerben valósul meg, amely összefoglalóan  agrárpolitikaként  ismert. Ez akkor fejthet ki megfelelő hatást, 

akkor válthat ki jó irányú alkalmazkodást a vállalatok részéről, ha céljaiban világos, egyes elemei jól 

összehangoltak és hosszabb időre stabilak. Az állami agrárpolitika számos összetevője közül a jogszabályok 

mellett legközvetlenebbül az állami támogatások érintik a vállalkozások sikeres működését. Ezért ezzel a 

kérdéssel a következőkben részletesebben is foglalkozunk. 

A települési önkormányzatok  jelentős hatást gyakorolhatnak a vállalkozásokra. Egyrészt különböző 

kedvezményekkel, támogatásokkal segíthetik a vállalkozásokat, másrészt helyi adókat vethetnek ki és a 

hatáskörükbe tartozó kérdésekben rendeletalkotó tevékenységük számos vállalkozási feltételt befolyásolhat 

(állattartási szabályok, területek hasznosítására vonatkozó előírások, helyi környezetvédelmi előírások, építési 

előírások stb. 

4.3.2. 1.4.3.2 A piaci intézmények 

A mezőgazdasági vállalkozások eredményes működését piacgazdasági körülmények között nagymértékben 

befolyásolja a piaci intézmények megléte, fejlettsége és hozzáférhetősége a vállalkozások számára. Ezek 

ismerete és kihasználása tehát a vállalkozók számára nélkülözhetetlen. 

A piaci intézmények közé sorolható az  EU   agrárpiaci szabályozás  rendszerét kiegészítő intézményrendszer 

(például az intervenciós szervezet). 

A  közösségi marketing szervezetek  célszerű működés esetén megoldják a vállalkozók piaci illetve piackutatási 

információkkal történő ellátását és konkrét, sajátos piackutatási feladatok ellátására is alkalmasak. A piaci 

információs rendszer megléte, kiépítettsége, megbízhatósága és hozzáférhetősége fontos tényező. 

Az  árutőzsde  megléte, jó működése szintén nélkülözhetetlen. Még ha adott vállalkozó nem is veszi ezt 

közvetlenül igénybe, a tőzsde fontos információs forrás a várható kereslet és kínálat, valamint az árak alakulása 

szempontjából. 

A változó piaci feltételekhez való alkalmazkodást segíti a jól kiépített  közraktározási rendszer,  mert lehetővé 

teszi a termékek kedvező piaci feltételek esetére történő tárolását úgy, hogy a vállalkozó legalább a termékek 

értékének egy részéhez azonnal hozzájuthat. 
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A közvetlen piaci intézmények közé sorolhatók a tényleges árucserét elősegítő  piacok, vásárok, nagybani 

piacok, aukciók  . A korszerű, elektronikus aukciók ma már sok esetben az áruk tényleges jelenléte nélkül is 

bonyolítanak piaci tranzakciókat. 

A tényleges árucserét szolgáló közvetlen piaci intézmények hatékonyabb működését szolgálják az  áruhitelezési 

és bankgarancia intézmények  , amelyek elősegítik az eladók és vevők közötti tranzakciók létrejöttét és 

bonyolítását. Mindezek a nemzetgazdaság más ágazatainak is szolgáltató  pénzügyi intézményeket  (bankokat, 

takarék- és hitelszövetkezeteket) egészítik ki. 

4.3.3. 1.4.3.3 Egyéb intézményi környezeti kapcsolatok 

Az agrárszektor sikeres működtetése elképzelhetetlen a megfelelő szakmai ismeretek nélkül. Ezekkel az 

ismeretekkel a vállalkozónak vagy magának kell rendelkeznie, vagy a különböző speciális területeken  

szaktanácsadást  kell igénybe vennie. A vállalkozások számára tehát fontos környezeti feltételt jelent a  

szakoktatás  , a  mezőgazdasági kutatás és szaktanácsadás  intézményrendszere, annak fejlettsége, 

szervezettsége és az ezen intézményekkel lehetséges kapcsolatok hozzáférhetősége. 

Mivel a mezőgazdasági vállalkozások bonyolult és sokoldalú tevékenységet folytatnak, ezért a vállalkozásokban 

dolgozók közül egyetlen szakember nem rendelkezhet valamennyi szükséges ismerettel, még akkor sem, ha 

felsőfokú képzettséggel rendelkezik. A nagy mezőgazdasági vállalkozásoknak lehetősége van specialisták 

alkalmazására, de a részidejű és családi mezőgazdasági vállalkozások számára nélkülözhetetlen a jól kialakított 

és szervezetten működő szaktanácsadási rendszer. 

Szaktanácsadási rendszert létrehozhatnak egyrészt beszerző, értékesítő, feldolgozó és szolgáltató vállalatok és 

szövetkezetek. Ezek az üzleti alapon működő szervezetetek azonban saját érdekeiknek megfelelően is 

befolyásolhatják a termelőket. Ezért világszerte vita tárgya a szaktanácsadás legcélszerűbb szervezeti 

formájának kialakítása. Bár az egyetemek, a kutatóintézetek és legtöbb esetben a vállalkozók is az államilag 

finanszírozott ingyenes szaktanácsadásban érdekeltek, az állami költségvetési források hatékonyabb 

felhasználást biztosítja, ha a szaktanácsadást erre alakult vállalkozások díjazás ellenében és felelősségvállalás 

mellett végzik. Ehhez az állam természetesen nyújthat támogatást, de csak úgy, hogy a szaktanácsadó és az 

igénybevevő felelősségét és érdekeltségét ne szüntesse meg. A szaktanácsadás tehát önálló vállalkozások 

létesítésének az alapja is lehet. 

5. 1.5 Összefoglalás 

A fejezet az agrárszektor, ezen belül a mezőgazdaság szerepével, társadalmi, gazdasági és közigazgatási 

kapcsolatrendszerével foglalkozik. Ezen belül részletesebben tér ki a vertikális és horizontális, valamint az 

intézményi kapcsolatokra. A kapcsolatrendszer megismerése azért fontos, mert a mezőgazdaság önmagában is 

sokoldalú, multifunkcionális tevékenységrendszer, amelynek irányítása, összetett szervező tevékenységet 

igényel. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen szerepet tulajdonít a mezőgazdaságnak és az élelmiszeriparnak Magyarországon? 

2. Melyek a mezőgazdasági rendszer funkciói az úgynevezett multifunkcionális mezőgazdaságban? 

3. Milyen fő szegmensekre osztható fel a mezőgazdaság környezete? 

4. Mit foglalnak magukba a mezőgazdaság vertikális környezeti kapcsolatai? 

5. Melyek a mezőgazdaság horizontális környezeti kapcsolatai? 

6. Jellemezze a mezőgazdasági vállalatok intézményi környezetét! 

Irodalomjegyzék 
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