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Előadás áttekintése
• Az állattenyésztés üzemgazdasági sajátosságai

– A jövedelmezőség alakulása
– A termelési költségek szerkezete
– Munkaerő-szükséglet
– Eszközszükséglet, tőkelekötés

• Befektetett eszközök
• Forgóeszközök

– Az állattartás belső üzemi teljesítményei
• Kisüzem – Nagyüzem: előnyök / hátrányok
• Családi gazdaság: (1) A családi mezőgazdasági vállalkozás meghatározása; 

(2) A családi gazdálkodás fontossága napjainkban; (3) A családi gazdálkodás, a tőke és 
az állam szerepe; (4) Célok, célkitűzések és értékek a családi gazdaságban; (5) A 
családi gazdálkodás munkaerő-felhasználása; (6) A házasság és a gazda házastársának 
szerepe; (7) Az utódlás és az öröklés módozatai; (8) Az utódlás és a visszavonulás 
folyamatai; (9) A családi gazdálkodás jogi feltételei Magyarországon

• Vertikális és horizontális integráció az 
állattenyésztésben



A jövedelmezőség alakulása
A fajlagos hozamok alakulása az egyes ágazatoknál

Az értékesítési árak alakulása

Az aktuális támogatási konstrukciók és a jövedelmezőség kérdései

A főbb ágazatoknál

A termelési költségek szerkezete

1/ Meghatározó a takarmányköltség magas aránya (55-80%)

2/ Magas az állandó költségek aránya

- Takarmányköltség (életfenntartó takarmány)

- Értékcsökkenési leírás

- Alapbér és közterhe



Munkaerő-szükséglet
Viszonylag magas – technológia és ágazatfüggő

(Termelékenység – Alacsony bérszínvonal -

Versenyképesség kapcsolata)

Sajátosságok:

- Biológiai igények fokozott érvényesítése

- Közvetlenebb kapcsolat a munka minősége és a 

termék minősége között /pl. állatszállítás, be és 
kitelepítés stb./

- Idényszerűség  /munkanapon belül – ünnepnapokon is dolgozni 

kell/

- Munkakörülmények /Egészségre gyakorolt hatás –nem vonzó/



Eszközszükséglet, tőkelekötés
/Befektetett eszközök /

Befektetett tárgyi eszközök – speciális eszközök

- Épületek,

- Gépek, berendezések

- Tenyészállatok

Sajátosságok:

•Hosszú élettartam,

•Állandó költség (értékcsökkenési leírás, üzemeltetési költség stb.),

•Kihasználtság,

•Rugalmatlanság, kockázat kérdései



Befejezetlen termelés 
(mezei leltár)

(7)

Pénz’
(5)

ÁLLATTENYÉSZTÉS

Állattenyésztés, mint termék 
előállító rendszer

Takarmányvonzat/Növényter
mesztés+vásárolt 

takarmány+egyéb anyagok/

PénzTenyészállat
(1)

Termelés

Késztermék
(Saját termelésű 

takarmány készlet)(8)

Anyagok (vásárolt 
biztonsági takarmány 

készlet) (6)

Késztermék (8)

Követelés
(4)

Megtérülés az 
állatokon keresztülHús

Tej

Tenyész áll.(3)

Forgóeszközök

T ár gyi eszközök

T enyészállatok (1+3)

Anyagok (6)

K észletek

Befektetett eszközök

Nov. hízó és egyéb állatok (2)
Állatok

Befejezetlen termelés (7)

Pénzeszközök (5)

K övetelések (4)

É r tékpapír ok

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A ktív id. elhatár olások

Késztermékek (8)

Növ. hízó és 
egyéb állatok (2)

Eszközszükséglet, tőkelekötés
/Forgóeszközök/



Idényszerűen jelentkező forgóeszközök

Az idényszerűen jelentkező forgóeszközök megjelenési formái:
• Készletekben manifesztálódott és árutermék formájában elhagyják a 
gazdaságot, és pénz formájában jelennek meg
• Készletekben manifesztálódnak, és árutermék formájában elhagyják 
a gazdaságot, de egy részük pénz formájában nem, hanem követelés 
formájában jelenik meg
• Azon idényszerűen jelentkező forgóeszközök, mint termelési 
költségek, amelyek a készletekbe nem épülhetnek be (közvetett 
általános költségek) és az árbevételben térülnek meg, jövedelmező 
gazdálkodás esetén.

Tőkeként funkcionáló forgóeszközök – forgótőke /tartósan lekötött 
forgóeszköz állomány 

6+7+8+2+4 + 5 sorszám alatti tételek



Az állattartás belső üzemi teljesítményei

Társágazatok

- Tömegtakarmányt fogyasztók /szarvasmarha, juh /: szerves 
trágya – növénytermesztés kapcsolata

- Létszámváltozás hatásainak elemzése

- Feltétlen tak. területek hasznosítása?

- Vetésváltás kérdése /pillangósok, mint tak. növény/

- Szerves trágya – trágyázási forgó

- Jelenlegi jellemző helyzet – állattartás- földtulajdon-
földhasználat kérdései –szerves trágya elhelyezés /EU egyes 
tagállamaiban külön vállalatok – biogáz üzemek-

környezetvédelem kapcs. kérdései



Az állattartás belső üzemi teljesítményei

Versenyző ágazatok

- Abrakfogyasztók /sertés, baromfi/

- A takarmány vásárolható teljes egészében

- Felkarolásuk, vagy felszámolásuk alapvetően a 

jövedelme /de itt is van belső üzemi teljesítmény –árbevétel –

finanszírozás/

Zárt illetve nyílt ciklusú-e a termelési folyamat

Megtérülés/árb
evétel/ a 
termelési 
folyamat 
végén.

A termelés költsége és 
árbevétel folyamatos

Pl.: tejtermelés



MEZŐGAZDASÁGI 
KISÜZEM ÉS NAGYÜZEM

ELŐNYÖK / HÁTRÁNYOK





ELŐNYÖK

• KISÜZEM
– „Szórványmunkaidő” 

felhasználása
– Tulajdonosi tudat
– Egyszerűbb technológia
– „Lazább” ellenőrzés
– Melléktermékek felhasználása
– Adózás (őstermelő)
– Közvetlen értékesítés
– Kiegészítő jövedelem
– Saját élelmiszerszükséglet 

megtermelése
– Szinte minden nyersanyag és 

erőforrás hasznosítva van
– „Saját termék tudat” - biztonság
– A gazda mindig a „maga ura”

• NAGYÜZEM
– Olcsóbb inputbeszerzés
– Magasabb értékesítési árak
– Mérethatékonyság
– Koncentráció
– Egyöntetű végtermék
– Írásbeli szerződéses viszonyok
– Precízebb adminisztráció
– Támogatási lehetőségek jobb 

kihasználása
– Kisebb állategészségügyi 

kockázat
– Jobb genetikai háttér
– Integrációs lehetőségek





HÁTRÁNYOK
• KISÜZEM

– Drágább inputbeszerzés
– Alacsonyabb értékesítési árak
– Alacsony mérethatékonyság
– Dekoncentráció
– Környezetvédelmi problémák 

(lakóhely)
– Kevésbé egyöntetű végtermék
– Gyakori szóbeli megállapodások
– Felvásárlóknak való 

kiszolgáltatottság
– Nehéz a hitelhez való jutás
– Relatíve kevesebb támogatás
– Nagyobb állategészségügyi 

kockázat
– Gyengébb genetikai háttér
– Kevésbé precíz nyilvántartások

• NAGYÜZEM
– Szigorúbb ellenőrzés
– Melléktermékek felhasználása 

nehézkesebb
– Szigorúbb adózás
– Koncentrációból fakadó 

környezetvédelmi problémák
– „Regisztrált” foglalkoztatás
– Esetleg a több tulajdonos 

nehezebben dönt



1. A családi mezőgazdasági 
vállalkozás meghatározása

A családi gazdaság kialakulása az 
ősközösségtől a modern korig
A családi gazdaság fogalma, jellemzői



A családi gazdaság 
definíciója

Családi kapcsolatokra és erőforrásokra 
épülő vállalkozás, amelyben szorosan 
összefonódik a gazdaság és a háztartás, 
valamint az árutermelés és a saját 
fogyasztás. Szülőket, gyerekeket és egyéb 
rokonokat magába foglaló egység, amely 
a gazdaságot birtokolja és működteti.



Hasonló fogalmak

• paraszti gazdaság
• gazdálkodó család
• kistermelő
• mezőgazdasági családi vállalkozás
• mezőgazdasági családi üzem
• egyéni gazdaság
• farmgazdaság



Az ideális családi gazdaság

1. A vállalkozás tulajdonjoga a vállalkozás 
vezetőjének kezében az irányítással 
kombinálódik.

2. Ezek a vezetők vér szerinti, vagy 
házasság révén szerzett rokonsági 
kapcsolatban vannak.

3. A családtagok – beleértve a fenti 
vállalkozás vezetőit – a fenti 
vállalkozáshoz tőkét biztosítanak.



Az ideális családi gazdaság
4. A családtagok, beleértve a vállalkozás 

vezetőit, mezőgazdasági munkát végeznek.
5. A vállalkozás tulajdonjoga és az irányítás 

az idő elteltével generációról generációra 
öröklődik.

6. A család a gazdaságban lakik.



A családi mezőgazdasági 
vállalkozás

Forrás: Gasson-Errington (1999): Családi farmgazdaság



A családi vállalkozások 
evolúciója

a) Családi művelésű gazdaság

b) Átmeneti gazdaságok

c) Családi vállalkozásban működő 
gazdaságok

d) Nem családi gazdaságok



a) Családi művelésű 
gazdaság

• Zárt vállalkozás
• A szűk család (1-2 fő) irányítja
• Önellátás jellemzi
• Kevés a formális piaci kapcsolata
• Kevés vásárolt terméket használ
• Kiegészítő jövedelemmel rendelkeznek



b) Átmeneti gazdaságok

• Már nagyobb családok birtokolják és 
irányítják társas vagy családi 
vállalkozásként

• Esetenként idegen munkaerőt is 
alkalmaznak

• Korlátozottan külső tőkéhez is hozzájutnak
• A háztartás jövedelmét külső forrásokból is 

kiegészítik



c) Családi vállalkozásban 
működő gazdaságok

• Integrált egységek, bonyolult szerkezetűek
• Folyamatosan és dinamikusan 

terjeszkedik
• Széleskörű a kapcsolata a külső tőkével
• Nagyarányú a bérmunka alkalmazása
• A család és a gazdaság összemosódik



d) Nem családi gazdaságok

• Teljesen alárendelt vállalkozás
• A külső tőke határozza meg a belső 

szerkezetet
• Nincs családi munkavégzés és irányítás
• Kiterjedt üzleti kapcsolatok
• Nagy hitelállományok



2. A családi gazdálkodás 
fontossága napjainkban

• Kb. 1 millió család érdekelt a 
mezőgazdasági termelésben

• Kb. 200 ezer család hivatásszerű 
mezőgazdasági tevékenységet végez

• Szociális mezőgazdaság
• Vidéki lakosság helyben tartása
• Művelt területek, ápolt környezet 



3. A családi gazdálkodás, a tőke 
és az állam szerepe

• Családi gazdaságok tőkeellátottsága
Saját tőke – idegen tőke

• Támogatások, hitelek
Vissza nem térítendő támogatások
Kamatmentes hitelek
Kamattámogatás



4. Célok, célkitűzések és értékek 
a családi gazdaságban

A cél az a végeredmény, vagy állapot, 
amelyet az egyén a folyamat végén el 
szeretne érni, vagy az a dolog amelyet 
megvalósítani kíván.



A családi gazdálkodó céljai

• A család megélhetésének biztosítása
• A nyereség vagy hozam fokozása
• Az üzleti vállalkozás fejlesztése
• Biztonságos, szilárd gazdaság
• A kölcsönök visszafizetése
• Több időt tölteni a családdal
• …



A hat legfontosabb érték

• Azt a munkát végezni, amit szeret
• Függetlenség
• Megfelelő anyagiak biztosítása
• Megfelelni a kihívásoknak, célok elérése
• Egészséges, természetközeli életmód
• A gazdaság bővítése



A célok változása az életkor 
függvényében

Fiatalabbak

• Kockázatvállalóbbak
• Anyagi célok
• Innováció
• Maximalizálás

Idősebbek

• Kockázatkerülők
• Biztonság
• Hagyománytisztelet
• Optimalizálás



5. A családi gazdálkodás 
munkaerő-felhasználása

• Teljes munkaidő
• Részmunkaidő

• Szezonális munka
• Alkalmi munka

• Kétkezi munka – irányítói munka
• Fizetett munkaerő – Fizetetlen 

munkaerő
• Állandó munkaerő – rugalmas 

munkaerő
• Főfoglalkozás – mellékfoglalkozás



A mezőgazdasági munkaerő 
potenciális forrásai



A családi munkaerő előnyei és 
hátrányai

Előnyök

• Rugalmasabb
• Motiváltabb
• Elkötelezett

Hátrányok

• A családi ciklus 
ütemében változik a 
kínálat

• Esetenként kisebb 
termelékenység és 
szakértelem



Jövedelem számítása

• Nettó jövedelem – Bruttó jövedelem
• Egy gazda tehenet tart. A tartás éves 

anyagköltsége 400.000 Ft. Az eladott 
tejből évente 450.000 Ft bevétele 
származik. Évente kb. 250 órát foglalkozik 
közvetlenül a tehénnel. A térségben az 
elfogadott órabér 300Ft/óra.



6. A házasság és a gazda 
házastársának szerepe

„A családi gazdaság sikere nagyban függ 
a gazda feleségének ügyességétől.”

(REES, 1971)



Gazdafeleségek szereptípusai

• Önálló működtetők

• Aktív partnerek

• Segítők

• Otthonteremtők

• Matriarchák



Elöregedés és elnőiesedés
• Az EU-ban a mezőgazdasági vállalkozók több mit fele, (pontosan 52%)

legalább 55 éves. Sőt majdnem minden harmadik már a 65. életévét is
betöltötte. Az Unióban a mezőgazdasági vállalkozóknak átlagosan csak
kevesebb, mint 8%-a fiatalabb 35 évnél. Elsősorban a déli tagországokban
(Portugália, Olaszország, Görögország, Spanyolország) jellemző az
elöregedés. Valamivel kedvezőbb a helyzet Finnországban, Németországban
és Ausztriában. EU szerte ezekben az országokban a legkevesebb az 55 év
feletti gazdálkodó. (Ausztriában pl. csak 29%). A 35 év alatti gazdálkodók
aránya 16%-os értékkel Ausztriában és Németországban a legmagasabb.

• Az EUROSTAT adatai alapján a művelt terület méretét alapul véve a 35 – 44 év
közötti gazdálkodók rendelkeznek a legnagyobb gazdaságokkal. Az adatokból
az is kiderül, hogy minél idősebb a gazdálkodó, annál kevesebb területtel
rendelkezik. Másként fogalmazva: az 55 év feletti gazdálkodók átlagban csak
fele akkora területen gazdálkodnak, mint amekkora területet a 45év alatti
gazdák művelnek.

• Az Unióban minden negyedik gazdaságot hivatalosan nő vezet. Ha az
egyszemélyű tulajdonosokat vizsgáljuk, akkor Ausztria 30%-kal, Spanyolország
27%-kal, Görögország 25%-kal jegyzi a legnagyobb arányt a női gazdálkodók
közül. Ez alól kivétel Alsó-Ausztria a maga 8%-os részarányával, valamint
Dánia és Németország a 9%-os átlagával.

• További érdekesség, hogy a statisztikai adatok alapján a kisméretű
gazdaságokat az esetek túlnyomó többségében nők vezetik. Éppen az
ellenkezője igaz viszont az 50 hektártól nagyobb üzemekre. Ezekben csak
10%-ot tesz ki a "női főnökök” aránya.



Öröklés: A vállalkozás vagyontárgyi 
tulajdonjogának jogi átadása.

Utódlás: A vállalkozás vagyontárgyainak 
használata fölötti vezetői irányítás 
átadása.

Beiktatás: A következő generáció 
gazdálkodásba való bevonása.

7. Az utódlás és az öröklés 
módozatai



Az utódlás és az öröklés 
módozatai

• Tartalék gazdaság: A potenciális utód egy 
különálló gazdaságban akár évekig gazdálkodik 
gyakorol

• Különálló vállalkozás: A potenciális utód a 
családi vállalkozás egy területét teljes 
felelősséggel irányítja

• „A gazda fia”: Az utód az apjával dolgozik, kis 
felelősséggel és döntési jogkörök nélkül.



Az utódlás és az öröklés 
időzítése

Oszthatóság
Osztható W Z

Oszthatatlan Y X

Életében Halálakor

Időzítés



8. Az utódlás és a visszavonulás 
folyamatai

„Én úgy kezdtem, hogy apámnak 
dolgoztam, aztán apámmal dolgoztam, és 
most ő dolgozik nekem.”

(HUTSON, 1987)



Történeti áttekintés

„A független, magyar paraszt birtoka 
legyen sem felette nagy, sem felette 
kicsi, de éppen elég oly háznép 
eltartására, mely nem tesz és nem ír 
rendeléseket, nem parancsol, 
hanem maga fogja az ekeszarvat, 
az ásót és kapát…”

Széchenyi István



Emléktábla felirata az FVM 
épületének falán

Az 1848.évi jobbágyfelszabadítás
EMLÉKÉRE,

amelynek eredményeként
2 203 307 család szabadult meg évi 36 779 076 napi 

ingyenrobottól;
2 203 307 család mentesült évi 1 054 033 forint füstpénz 

fizetése alól;
656 251 családnak szűnt meg dézsmakötelezettsége, amely 

miatt
Mindenkori évi termése 20%-át ingyen kellett másnak adnia;

1 429 779 család lett beltelek tulajdonosa;
656 251 család vált összesen 10 254 100 hold föld 

tulajdonosává;
328 102 paraszti családfő jutott választójoghoz;
582 262 parasztcsalád egy-egy férfi tagja kapott

nemzetőri jogképességet;
1 538 096 parasztcsalád lett a nemességgel egyenrangú

Az igazságszolgáltatás előtt.



Történeti áttekintés

• 1949-ig: parasztgazdaságok
• 1950-es évek: kollektivizálás
• 1980-as évek: kistermelők, háztáji gazdaság
• 1990-es évek:

rendszerváltás,
tulajdonviszonyok változása,
jogszabályi környezet átalakulása,

• 2000-es évek: családi gazdálkodás
• 2004-től: Európai Unió



A családi gazdálkodás szervezeti 
keretei

• Őstermelő
• Egyéni vállalkozó
• Betéti társaság/Közkereseti társaság
• Korlátolt felelősségű társaság
• (Részvénytársaság)
• Családi gazdaság



A családi gazdálkodás jogi 
feltételei Magyarországon

• 2001. évi CXVII. Törvény a termőföldről 
szóló 1994. évi LV. Törvény módosításáról

• A családi gazdaságokról szóló 326/2001. 
(XII. 30.) Kormányrendelet



A családi gazdaság jellemzői

• legfeljebb 300 ha termőföld
• egy teljes foglalkoztatású családtag
• legalább egy közreműködő családtag
• mezőgazdasági és kiegészítő 
tevékenység
• érdekazonosság
• családi tradíció



A nyilvántartásba vétel 
feltételei

• élethivatásszerű gazdálkodás
• mezőgazdasági szakirányú végzettség
• a lakóhely a gazdálkodás központjában 

van
• őstermelői ill. egyéni vállalkozói igazolvány
• adóbevallás
• szerződés a vagyoni viszonyokról



Az MGSZ Hivatal törli a 
nyilvántartásból a családi 

gazdálkodót, ha
• a nyilvántartás feltételei nem állnak fenn,
• a gazdálkodó család tulajdonában, használatában lévő 

földterület nagysága meghaladja a 300 hektárt,
• a gazdálkodó család tagja meghal, és a túlélő 

családtagok nem jelentik be, hogy folytatni kívánják a 
gazdálkodást,

• az állami támogatás igénybevételéhez a támogatás 
szempontjából lényeges körülmény tekintetében valótlan 
adatot szolgáltatott,

• a nyilatkozata ellenére 2005. január 1. után nem 
szüntette meg más kereső foglalkozását,

• a gazdálkodó saját kérésére.



A családi gazdálkodás 
előnyei

1. Kiemelt támogatás
2. Kedvezményes 

hitellehetőség
3. Egyéb kedvezmények



Korábbi kedvezményes
hitelek jogcímei

• Termőföld vásárlás
• Telephely vásárlás, korszerűsítés, 

szőlő- és gyümölcstelepítés, új gép 
beszerzés

• Forgóeszköz beszerzés



Egyéb kedvezmények

• vagyonátruházási illetékmentesség
• öröklési illetékkedvezmény ( 75%)
• elővásárlási jog
• előhaszonbérleti jog

KINEK AJÁNLHATÓ???



A családi gazdaságok 
versenyképességét befolyásoló 

tényezők
• Agrártámogatások
• Értékesítő-beszerző szövetkezetek
• Szaktanácsadás
• Oktatás



Ajánlott irodalom

R. Gasson – A. Errington:

Családi farmgazdaság
Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó

Budapest, 1999



Termékpálya
• Termékpálya: Valamilyen termék 

előállításában résztvevő szervezetek 
(vállalatok) és a közöttük megvalósult 
technológiai, pénzügyi, jogi és 
szervezeti kapcsolatok összessége.

• Minden terméknek van termékpályája 
(absztrakció), a termékpálya szereplői 
azonosíthatók, számuk 
meghatározható, piaci erejük 
felbecsülhető, a közöttük levő áru- és 
pénzügyi kapcsolatok kvalifikálhatóak. 
Több fázisúvá vált, ezt hozta magával 
a szakosodás.

Termelő eszköz
gyártás

Termelő eszköz
forgalmazás

Mezőgazdasági
termelés

Mezőgazdasági termény
felvásárlás

Élelmiszertermelés
(élelmiszeripar)

Élelmiszer
nagykereskedelem

Élelmiszer
kiskereskedelem

Fogyasztó



Termékpálya hosszabbodása és 
rövidülése

• Termékpálya hosszabbodása: A technológia és a munkamegosztás 
fejlődésével (a szakosítás eredményeként) törvényszerű jelenség. A modern 
korra jellemző, hogy egy nyersanyag ipari feldolgozásának folyamata 
feldarabolódhat. Vállalatgazdasági, szervezési és pénzügyi tekintetben olyan 
rendszer, amelynek minden egyes tagja ki- és bemeneti kapcsolattal 
rendelkezik. Nem mindegy, hogy mennyire tagolt és mennyire hosszú, mivel 
működő vállalatok elsősorban saját érdekeiket nézik, szállítóikkal és vevőikkel 
szemben. Így az érdekellentétek szinte természetesek az ár, minőség, 
szállítási határidő, stb. tekintetében. A termékpálya összes szereplője szeretne 
olcsón, jó minőséget venni, viszont minden szereplő felszámít bizonyos felárat, 
mielőtt továbbadná a termékpálya következő tagjainak, hogy nyereséget 
realizáljon. Így a termékpálya feldarabolásának és meghosszabbodásának 
egyik nagy kára: a költségek és árak növekedése, illetve a pozíció-hátrány az 
árversenyben; továbbá, hogy a felszabdalt termékpályán szinte lehetetlen az 
egységes minőségszabályozás megvalósítása.

• A termékpálya rövidítése: Kevesebb, esetleg egyetlen, közös érdekeltségi 
feltételnek feleljen meg valamennyi szereplő. Ennek módja a vertikális 
integráció. Az integrátor lehet bármely szereplő, így a gyártó, forgalmazó, stb. 
Két dolgot tesz biztosan az integrátor:

• megpróbálja csökkenteni a költségeket (kiiktat néhány szereplőt a termékpályáról: 
általában a kereskedelmi és forgalmazó fázisokat lehet kihagyni)

• szigorú minőségi követelményeket támaszt (szelektálja a szállítókat)
– Attól függően, hogy az integrátor elől, vagy hátul helyezkedik el: előre- vagy 

hátrairányuló integrációról beszélünk. A termékpálya rövidítésének végeredménye: 
csökken a költség, javul a minőség.



Vertikális integráció

• Vertikális integráció akkor valósul meg, ha egy
vállalkozás (esetleg több azonos érdekkörbe tartozó
vállalkozás) az értéklánc különböző szintjein
elhelyezkedő piacokon egyaránt jelen van. Az ilyen
szolgáltató a termelési folyamat különböző szintjeinek
egy vállalkozáson belüli integrálása miatt képes a jobb
árak elérésére (pl. eltérő belső és külső árak
meghatározásával) és ebből fakadóan a piaci
előnyszerzésre.

• Vertikális integráció akkor valósul meg, ha egy
vállalkozás tevékenysége a termelési (szolgáltatás
előállítási) folyamat értékláncának (Az üzleti
tevékenységek egymásra épülő, vertikális láncolata)
egynél több, egymást követő szakaszát fogja át.

http://www.nhh.hu/definicio-tar/def/e000083.html


Vertikális integráció
• Vertikális integráció: Olyan gazdaságszervezési tevékenység, mely 

nyersanyagtól a végtermékig tartó termelési folyamat egynél több 
követő szakaszát fogja át (egymásra épülő tevékenységek, 
érdekeltségi egybefoglalás).

• Irányultságai:
– előre irányuló (a tevékenység egy következő technológiai fázisra terjed ki)
– hátra irányuló (megelőző fázisra terjed ki a tevékenység)

• Előnye:
– csökken a forgótőke-szükséglet
– nagyobb lesz az árverseny-képesség
– a kiskereskedelmi egységek felé mutató előreirányuló integráció esetében 

a „biztos” piacok megszerzése
• Mindezek mellett az élelmiszertermelési termékpályákon különös 

fontosságra tett szert a folyamat egészére kiterjedő minőségbiztosítás 
megvalósításának igénye.



Vertikális integráció előnyei:
• a feldolgozókkal es a kereskedőkkel szembeni alkupozíció javítása;
• a termelési és értékesítési biztonság megvalósulása;
• a költségtakarékosabb marketing és információáramlás;
• a nagy volumenű, koncentrált árukínálattal történő megjelenéssel a 

kistermelők egyéni kockázatának csökkentése;
• az egységes fellépés következtében a vertikumon belüli 

jövedelemkiegyenlítődés nagyobb esélye;
• a nagyobb hozzáadott-értek - fázisok magasabb jövedelméből való 

arányosabb részesedés;
• nagyobb esély a magasabb feldolgozottsági szintű vertikumi fázisokba való 

további behatolásra;
• a magas tőkeigényű vertikumok korszerűsödéséhez szükséges 

tőkeforrásnak közös, koordinált es kedvezőbb feltételekkel törtenő 
megszerzése;

• a kormányzati gazdaságpolitika követelményeinek es kedvezményeinek 
kedvezőbb elérhetősége;

• a nemzetközi ( EU ) elvárásoknak való jobb megfelelés, es források 
megszerzésének esélynövekedése.

Forrás: Tömpe F., 2000.



Horizontális integráció

• Horizontális integráció: Azonos, egynemű tevékenységeket 

végző vállalkozások, szervezetek, szervezeti egységek pl. 

valamilyen üzleti vállalkozásban együttműködnek és 

egyesülnek.

• Létrehozható a vállalati keretek újra megvonása nélkül, 

szerződéses kapcsolat útján is. Ilyen, az élelmiszergazdaság 

korábbi hazai – és jelenleg külföldi – gyakorlatában a 

mezőgazdasági termelők társulása a termeléshez kapcsolódó 

műszaki fejlesztési vagy értékesítési tevékenységre. Ennek 

célszerű intézményes kerete a szövetkezés lehet.



Vertikális és horizontális 
integrációs kapcsolatok a 

pulyka termékpályán



A pulykaágazat piaci szereplői

• Takarmány keverők ( mintegy 400.000 to takarm. keverék )

• Szülőpár tartók ( évente 14.200 edb keltető tojás )

• Keltető üzemek ( 11.100 edb napos pipe )

• Előnevelők  ( 10.600 edb előnevelt pulyka )

• Utónevelők  ( kb. 10.000 edb végtermék )

• Vágóhidak 



Pulyka szülőpár tartók

1. GALLICOOP ZRT.
2. GRELEGER KFT.
3. NAGISZ RT.
4. PARTIZ KFT.



Napos pulyka keltetés

1. GALLICOOP ZRT
2. GRELEGER KFT
3. NAGISZ RT
4. PARTIZ KFT
5. MATISA KELTETŐ



Pulyka előnevelők

• Állatsűrűség előnevelés alatt: 10-11 db/m2

• Elhullás előnevelés( 42-44 nap ) alatt: 2,1-
4,8 %

• Élőtömeg az előnevelés végén: átlag 2,3 
kg/db

• Felhasznált takarmány: 1,66-1,78 kg/kg
• Felvásárlási ár kb. 950,- Ft/db



• állatsűrűség utónevelés alatt: 3,4-3,5 db/m2

• elhullás az utónevelés ( 98-112 nap ) alatt: 3,2-
5,8%

• vágási élőtömeg ( vegyes ivarban ) :12,0-12,8 
kg

• felhasznált takarmány :2,8-3,2 kg/kg

• felvásárlási ár jelenleg: ≈ 310,- Ft/kg

Pulyka utónevelők



Szülőpár tartók ( évente 14.200 edb 
keltető tojás )

Keltető üzemek ( 11.100 edb napos 
pipe )

Előnevelők  ( 10.600 edb előnevelt 
pulyka )

Utónevelők  ( kb. 10.000 edb 
végtermék )

127.145 tonna



A pulykatermelés integrálását 
elsősorban  vágóhidak végzik.

Magyarországon az egyedüli teljes, vertikális integráció a 
Gallicoop Zrt.



Szülőpár tartók ( évente 14.200 edb 
keltető tojás )

Keltető üzemek ( 11.100 edb napos 
pipe )

Előnevelők  ( 10.600 edb előnevelt 
pulyka )

Utónevelők  ( kb. 10.000 edb 
végtermék )

127.145 tonna



Pulykafelvásárlást (integrálást) 
végzők mennyiségi adatai 

2006-ban.
Felvásárolt (edb)

Agro-Vit Kft. 16

Böszörményi Bfeld. Kft. 24

Gallfood Kft. 2225

Gallicoop Zrt. 2803

Keresztes-Mizse Kft. 270

Kuning Kft. 123

Mizse Szárnyas Kft. 62

Pulykaker Kft. 155

Sága Foods Kft. 2932

Várda Baromfihús Kft. 444

Zalabaromfi Zrt. F.a. 849

Mindösszesen 9952

Forrás: Magyar Pulykaszövetség



Pulyka 
Felvásárlás   

1000 db
Megnevezés 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

I. Sága 2 869 2 932 3 249 3 204 2 932
II. Gall icoop 2 423 2 481 2 839 2 788 2 803
III. Gallfood 1 512 1 680 2 329 1 238 2 225
IV. Zalabaromfi 1 317 1 010 1 187 1 145 849
V. Hajdú-Bét 844 423 0 0 0

Egyéb 1 033 935 987 829 1 143
Összesen 9 998 9 461 10 591 9 204 9 952



Pulyka 
Felvásárlás  

to
Megnevezés 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 

I. Sága 39 176 38 850 42 527 41 707 36 858
II. Gall icoop 29 780 30 826 38 617 35 887 35 394
III. Gallfood 18 654 20 724 30 685 14 906 28 447
IV. Zalabaromfi 15 796 12 645 14 930 14 354 10 635
V. Hajdú-Bét 10 734 5 590 0 0 0

Egyéb 13 210 11 579 12 489 11 443 15 811
Összesen 127 350 120 214 139 248 118 297 127 145



Integrációs formák a pulykaágazatban

Az integrálódás alapja, szükségessége
• egységes, jó minőségű, nagy mennyiségű 

termék előállítása
• a termelés folytonossága

Vertikális integráció
• egymásra épülő, a termékpályán egymást 

követő tevékenységek
• nyersanyagtól a végtermékig



Jellemzői 

• tőkekoncentráció
• naprakész piaci ismeretek→előrehaladás
• integrálja az egyéni termelőket
• előírja; ill. rendelkezésre bocsátja a 

termeléshez szükséges technikai, biológiai 
eszközöket és a technológiát

• betartásukat ellenőrzi
• szaktanácsadás
• egyidejűleg koordinált termelési-feldolgozási-

értékesítési fázis→ többletjövedelem



Horizontális integrációs formák

• egynemű tevékenységek közös 
szervezésére

• termelői szerveződés csak 
értékesítésre 
( TÉSZ )

• egyéb típusú termelői szerveződések 
( BÉSZ; TCS)



Integráció I.

takarmánykeverő

napos pipe

előnevelők előnevelők

utónevelők utónevelők

Saját integráció
-takarmánykeverő
-szülőpár telepek

keltető

előnevelők

Pulykafeldolgozó üzem

Integráció II.

napos pipe

előnevelők

utónevelők

integráltsaját

utónevelők

A Gallicoop Zrt. termelési szerkezete



Takarmány keverő

• 60.000 to/év 
kapacitás
– 5.200 to szülőpár
– 54.000 to 

végtermék
• Premix üzem
• Full-fat szója gyártás



Szülőpár tartás

• 4-4 db szülőpár előnevelő és termelő telep
• Import állomány
• Ellenőrzött vakcinázási és állategészségügyi 

program
• Meghatározott  irányú értékesítés



Keltetés

• Évente kb.4 millió db 
keltető tojás

• Kelési % : 76-81% 
berakott tojásra

• 2.800-3.200 edb 
kiadott napos pipe

• Vakcinázási program
• Induló manipuláció



Pulykafeldolgozó

• Évente kb. 2.800 edb 
vágott pulyka;   35-36.000 
to élőtömeg

•Egy műszakban évi 24.000 to 
termelés

•10.000 to tovább feldolgozó



Az integrációs szerveződés előnyei és 
hátrányai

• A Gallicoop Zrt. szempontjából
Előnyök 

• választott fajta, homogenitás, minőség
• egyenletesen megosztható vágás
• ellenőrzött technológiák

Hátránya 
• nagy forgóeszköz - igény

• A termelő szempontjából
Előnyök 

• termelési biztonság
• finanszírozottság



Vertikális és horizontális 
integrációs kapcsolatok a 
broiler csirke termékpálya 

példáján keresztül



A Master Good cégcsoport 
tevékenységének bemutatása

AGRÁRTERMELÉS, TERMELTETÉS
Baromfi Coop Kft. Rohodi Hús Kft.
Kukorica, búza, termeltetés
Takarmány gyártás
Tenyésztés (szülőpár tyúk)
Keltetés, naposcs. Értékesítés
Brojler és RM nevelés, hízlalás
Takarmány és n.bfi értékesítés

Higiéniai szolgáltatatás
Élőbaromfi szállítás
Kitrágyázás, takarítás
Mosás, fertőtlenítés

ÉLELMISZER IPARI TEVÉKENYSÉG
Master-M Kft., Master-Good Kft.
Baromfi vágás, feldolgozás
Darabolás, csomagolás
Baromfi tovább feldolgozás
Termékfejlesztés, marketing
Friss és továbbfeldolgozott termékek 
kereskedelme

Higiéniai szolgáltatás
Üzemközi és műszak utáni takarítás
Mosoda, munkaruha biztosítása
Szállító rekeszek tisztítása

Master Szolg Kft.



A Master Good cégcsoport árbevételének alakulása

Rohodi-Hús Kft.
1.600 M Ft

Master Good Kft.
14.200 M Ft

Baromfi-Coop Kft.
9.100 M Ft

Master-Szolg Bt.
200 M Ft

Master-M Kft.
2.200 M Ft

Árbevétel 2007-ben: 27.300 M Ft



A Master Good cégcsoport létesítményei



A Master Good cégcsoport létesítményei



A Master Good cégcsoport 
prémium termékprogramja



Árképzési mechanizmus
19…-2004-ig

Alapanyag 
költség + Munkabér

költség + Anyag
költség + Elvárt

Profit
= Értékesítési

ár



Profit termelés esélye
2005-2234-ig

Alapanyag 
költség

_ Munkabér
költség

_Anyag
költség

_ Profit +
-

=Értékesítési ár

Akármilyen 
előjellel kijön

?



A modern „Laokon csoport”



A baromfiipar konfliktusa

FOGYASZTÓ
ÁR, TERMÉKMINŐSÉG

A baromfiipar
konfliktusa

KÖRNYEZET

TERMELÉSI KÖLTSÉG
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI

KONKURENCIA

ÁLLATVÉDELEM
ÉS EGÉSZSÉG



Mi az integráció?

• Egységesülés, vagy inkább
• A részek beolvasztása egy rendszerbe

Nézzük meg!
Az INTEGRÁCIÓ
• CÉL vagy
• ESZKÖZ?
AZ INTEGRÁLT RENDSZEREK KIALAKULÁSA



Szülőpár
nevelés

Szülőpár
termelés

Keltetés Végtermék
előnevelés

Végtermék
utónevelés Vágóüzem

Tovább
feldolgozás

Disztribúció

Szülőpár hazai

Termék
import

Takarmány
gyártás

Takarmány
alapanyag
termeltetés

Állategészségügyi
kontroll

Premix,
takarmány

adalékok, szója

Műszaki
fenntartás,
beruházás

Áruházláncok,
gasztronómia,

üzletek

Fogyasztó

Tenyésztés Integrált termelés

Alapanyag
import

A Master Good cégcsoport integrációs szerkezete

Színes háztáji Red Master Brojler

Szülőpár import

A Baromfi-Coop, Rohodi-Hús Kft. és Master-Szolg Bt. végzi A Master Good és Master-M Kft.  végzi

Export,
Kis- és

nagykeres-
kedelem

Brojler hizlalás

Kukorica, búza

Takarmány
alapanyag
beszerzés

Minőségirányítás, monitoring



Mi volt az integrált baromfitartás és feldolgozás előtt?

I.Kezdeti szakasz időszaka:
Sem tőke, sem szakmai közös háttér nem létezett
Spontán üzletkötések

II.Párhuzamos szakasz időszaka:
A főbb termékpályák felállnak
Tenyésztés,  Keltetés,  Brojler hízlalás,  Tak.gyártás,  Bfi feldolgozás

Ez kvázi „horizontális” vagy kezdeti integrációs rendszer.
Külön tulajdonosi (külön tőke érdekeltség) de a szakmai kihívások 
és megfelelőségek kezdik egymáshoz közelíteni a vállalkozásokat.
Az egymás felé történő szakmai elvárások megfogalmazása már 
anyagi és érdekeltségi konzekvenciákat hoz. 
Ebben a horizontálisan „integrált” rendszerben minden elem még:
•Önálló cost center és
•Önálló profit center
•Különálló tőke érdekeltség



III. A vertikális integráció  szakasza

A fokozódó verseny elindítja a cégek koncentrációját
Koncentrálódik a 

• Tőke
• A szakmai tudás
• A piaci szerep és a súly

Létrejön a tőkeazonosság, amely egymásba préseli a 
különböző tevékenységeket.
Kialakul a vertikális szerkezet
Részben, vagy teljesen megszűnik az 
önálló cost és profit érdekek (centerek)



A rendszer összeáll egy új hatékony 
rendszerré

- A tevékenység minden fázisa a végső (késztermék) értékesítésig csak
 cost centerek halmaza 
 amit egységes keretbe foglal:

 A tőke azonosság
 A szakmai és minőségirányítás elvárások
 És a kapacitások összhangja, optimális kihasználása
- Egyetlen profit center létezik, ez a késztermékek kereskedelmi értékesítése.
 Feladata az árbevétel maximalizálása
 A piaci pozíciók erősítése
 A növekedés biztosítása
 A befolyó pénz „CASH” visszajuttatása a termékpálya „cost center” pontjaira
 Vannak a vertikális integrációban is horizontális elemek, de ezek már nem 

meghatározó termelési és költség elemek.
Ilyen pl:
→ Külső szolgáltatók (rágcsáló irtás)
→ Külső auditorok, minőség biztosítás, stb.



Szülőpár
nevelés

Szülőpár
termelés

Keltetés Végtermék
előnevelés

Végtermék
utónevelés Vágóüzem

Tovább
feldolgozás

Disztribúció

Szülőpár hazai

Termék
import

Takarmány
gyártás

Takarmány
alapanyag
termeltetés

Állategészségügyi
kontroll

Premix,
takarmány

adalékok, szója

Műszaki
fenntartás,
beruházás

Áruházláncok,
gasztronómia,

üzletek

Fogyasztó

Tenyésztés Integrált termelés

Alapanyag
import

A Master Good cégcsoport integrációs szerkezete

Színes háztáji Red Master Brojler

Szülőpár import

A Baromfi-Coop, Rohodi-Hús Kft. és Master-Szolg Bt. végzi A Master Good és Master-M Kft.  végzi

Export,
Kis- és

nagykeres-
kedelem

Brojler hizlalás

Kukorica, búza

Takarmány
alapanyag
beszerzés

Minőségirányítás, monitoring



Előadás ellenőrző kérdései

• Vázolja az állattartási ágazatok jellemző üzemgazdasági 
sajátosságait!

• A sertéshizlalás alapul véve ismertesse az ágazat 
tőkeszükséglete számszerűsítésének algoritmusát!

• Ismertesse és magyarázza a kis- és nagyméretű 
gazdaságok versenyelőnyeit és versenyhátrányait!

• Mutassa be a családi gazdaságok általános jellemzőit!
• Ismertesse a családi gazdálkodó nyilvántartásba 

vételének feltételeit!
• Ismertesse a vertikális és horizontális integráció 

fogalmát egy-egy állattenyésztési példa alapján!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME

Az állattenyésztési ágazatok tervezése és 
elemzése

• Előadás anyagát készítették:
– Dr. Pupos Tibor
– Dr. Szűcs István
– Dr. Nagy Adrián Szilárd
– Turcsán László
– Bárány László
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