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3. Előadás

A mezőgazdasági vállalatok termelési 
szerkezete



A mezőgazdasági vállalatok termelési 
szerkezete

A termelési szerkezet értelmezése
A termelési szerkezet jelentősége
A termelési szerkezetet mi alapján vizsgáljuk
Mitől függ a termelési szerkezet hatékonysága



A termelési szerkezet kialakításának általános 
kérdései

Milyen a különböző szervezeti egységekben 
előállított termékek választéka

A termékek egymáshoz viszonyított aránya
A termelési ágazatok profilja, erőforrásigénye



Az előállított termékek szerkezete mit 
tartalmaz

• A termékek szerkezetének kialakítása
• Mit termeljenek? Kérdés megválaszolásához a 

következőket célszerű vizsgálni:
- Hosszabb távon a nemzetgazdaság fejlesztési 
stratégiáját
- A belföldi kereslet és a piaci viszonyok 
várható alakulását



A vállalat természeti adottságainak vizsgálata

• Talajviszonyok
Talaj típusok
Talajkötöttség, arany-féle kötöttségi szám

• Csapadékviszonyok
Lehullott mennyiség egész évben
Tenyészidőben

• Átlaghőmérséklet alakulása



Közgazdasági adottságok

• A beszerző és értékesítő piacok vizsgálata
• A fizetőképes kereslet
• Adó- és hitelpolitika
• Támogatás politika
• Fizetőképes kereslet



További vizsgálat tárgyát képezheti

• A rendelkezésre álló és megszerezhető 
erőforrások

• Befektetési eszközök
• Forgóeszközök
• Munkaerő



A termelés színvonala és várható változásai

• A megtermelt termékek árszínvonala
• A termelési költségek alakulása
• A várható jövedelem és jövedelmezőségi 

mutatók alakulása
• A kockázatvállalás nagyságrendje



Egyéb tényezők

• Termesztési hagyományok
• Az adott vállalat fekvése
• A felvevő piactól való távolság
• Úthálózat, vasút, viziút megléte
• A tudományos-technikai fejlesztés
• A gyakorlati munka legújabb alkalmazható 

eredményei



Mennyit termeljek? – amely termelés 
méretét befolyásolja

• A termelés célja lehet saját szükségletek kielégítése.
• A műszaki fejlesztés lehetőségei.
• Saját szükségleten felüli árutermelés is cél lehet.
• A megtermelt áru mennyiségét a feldolgozó és 

tároló kapacitás is befolyásolja.
• Ökonómiai alapon történő döntés, a 

jövedelmezőség és gazdaságosság a meghatározó.



A felsorolt tényezők számbavétele alapozza 
meg a termelési szerkezet kialakítását

Következmények:
• Jövedelem alakulása
• Az erőforrások (föld, munkaerő, többi 

termelőeszköz) optimális kombinációjának 
hatása

• Ráfordítások, hozamok nagysága, 
összetétele módosulhat



A termelési szerkezet kialakításánál 
figyelembe veendő tényezők I.

• (Hagyományos módszer)
• A termőföld, mint alapvető termelési eszköz állagának 

megőrzése, illetve javítása
• Tápanyag-visszapótlás
• Melioráció okszerű talajművelés
• Vetésforgó kialakítás
• Idényszerűség csökkentése
• Munkacsúcsok kiegyenlítése
• Vetésszerkezet kialakításának fajtahasználat javítása



A termelési szerkezet kialakításánál 
figyelembe veendő tényezők II.

• Törekedni kell a mezőgazdasági munka idényszerűségének 
csökkentésére, munkacsúcsok kiegyenlítésére

• Racionális munkaszervezés, talajhasználat
• A befektetett és forgóeszközök minél gyorsabb és 

egyenletesebb megtérülésének elősegítése
• Alkalmazkodás az új és tudományos- technikai megoldások 

bevezetéséhez
• A meglévő szakértelem kiaknázása
• Nagy gondot kell fordítani a piac minőségi és időbeni kihívásaira



A termelési szerkezet kialakítása 
matematikai módszerekkel

A matematikai programozással kialakított módszernél a 
következőket célszerű figyelembe venni:

• A vállalat korlátozottan rendelkezésre álló termelési
tényezőinek, erőforrásainak félesége és terjedelem szerinti
megoszlását

• Meg kell állapítani, hogy milyen termelési eljárásokat akarunk
alkalmazni, mennyi piacképes terméket tudunk ezen eljárással
előállítani, milyen költségek szükségesek és milyen termelési
tényezők mekkora befolyással bírnak

• A feltételek összeállításából olyan séma kiszámítása, amely
megadja az egyes termékek rangsorát valamely korlátozottan
rendelkezésre álló erőforrás értékesülése alapján



A programozás első lépéseként az üzem erőforrásainak 
kapacitását kell megvizsgálni. Ezek a következők:

• Területtel (mezőgazdaságilag hasznosított terület, ebből
szántóföldi művelésre alkalmas, abszolút legelő, bérlési és
bérbeadási lehetőség) való ellátottság.

• Természeti lehetőségek (talajminőség, piaci korlátok,
vetésváltás, termelési szerződések, erőforrás korlátok,
éghajlati viszonyok stb.).

• Épületadottságok (férőhelyek száma, bővítési, átcsopor-
tosítási lehetőségek stb.).

• Munkaerő-létszám (szakképzett munkaerő, idény-munkás,
idegen munkaerő stb.).



A termék szerkezetében bekövetkező változtatás 
termelő alapok módosításával

• A termékek összetétele átalakítható a termelési alapok eredeti
méretének meghagyásával

• A termék összetétel és a termelési alapok kölcsönhatását,
változtatását a piaci viszonyok alakulása teszi indokolttá. Egy
adott állati termékből (tej, hús, tojás) tartós hiány mutatkozik. A
termelési alapok bővítéséből származó költségek kisebbek, mint
a többlet árbevétel, így jövedelemjavulást tudnak elérni

• A termékösszetétel változtatás érdekében kell módosítani az
alapokat, a költségek magasabbak, mint a többlet árbevétel, a
jövedelmezőség romlik.



Mikor célszerű módosítani a termelési 
szerkezetet

• Az első két esetben a módosítás célszerű 
(termékösszetétel, piaci viszonyok alakulása)

• A harmadik esetben nehezen indokolható
• Okai a változás, a termelési szerkezetet 

konzerválja
• Jövedelemcsökkenést okoz
• Az erőforrások drágulása az erőforrás cseréjét 

nehezíti



További módosítások hatása a termelési 
szerkezetre

• A specializált termelőeszközök (épületek, gépek) szintén
termékösszetétel-változás ellen hatnak.

• Az ültetvények (szőlő, gyümölcs) hosszú távra, az évelő
növények (pillangósok) több évre lekötik a termőföld
használatát.

• Az univerzális gépek, az átalakítható épületszerkezetek
azonban rugalmas változást tesznek lehetővé.

• A termelés színvonala befolyásolja a termékek és az alapok
közötti összefüggést.



Összefoglalóan a következők állapíthatók 
meg:

• A termékösszetétel gyorsabban változó
arányokat jelent.

• A termelő alapok összetétele tartósabb,
lassabban változtatható alapokat jelent.

• Hosszabb távú berendezésnél a termelő
alapok struktúráját kell ésszerűen és
racionálisan megtervezni, kialakítani.



Ágazati kapcsolatok
• A mezőgazdasági vállalaton belül az egyes ágazatból (vertikális

és horizontális) is befolyással vannak a termelési szerkezetre.
• A vertikális kapcsolat mindig valamilyen egymásra épültséget

jelent.
• A kapcsolat lehet biológiai (állattenyésztés/ borjú-növendék –

tehén).
• Létrejöhet egyéb (takarmány, trágya termék feldolgozás)

kapcsolat révén.
• Horizontális kapcsolatban az ágazatok közösen veszik igénybe

az erőforrások bizonyos csoportját (pl. földhasználat,
géphasználat, munkaerő).



A technikától függő tényezők
• Az üzemnagyság növelését elősegítő tényezők
• Az üzemnagyság növelését gátló tényezők
A piactól függő tényezők
• A nagyobb mennyiségek beszerzéséből és 

eladásából származó előnyök
• Termékbővítéssel együtt járó árcsökkenés, más 

értékesítési formára való áttérés



Az intézményektől függő tényezők
• Az üzem növelését szorgalmazó állami támogatás
• A termelési struktúrák állami támogatása.

Az embertől függő tényezők
• Magas szintű szakmai képesítés. Szabályozott szabadidő iránti 

igény
• Gyenge szakmai képesítés. Szakmai önállóságra és bizonyos 

függetlenségre való törekvés.



ELŐADÁS ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEI

- Milyen jelentősége van a termelési szerkezetnek?
- Mit ért a termékek szerkezetén?
- Mit ért a termelő alapok szerkezetén?
- Ismertesse a hagyományos módon történő termelési 

szerkezet kialakításának elemeit!
- Ismertesse a matematikai módszerekkel történő termelési 

szerkezet kialakítását!
- Jellemezze az üzemnagyságot befolyásoló tényezőket!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
A növénytermesztési ágazatok megválasztásának tényezői, sajátosságai

• Az előadás anyagát készítették:
- Dr. Salamon Lajos egyetemi tanár
- Dr. Tell Imre egyetemi docens
- Dr. Hegyi Judit adjunktus
- Dr. Kacz Károly adjunktus
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