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Chapter 1. A növénytermesztési
ágazatok általános ökonómiai és
szervezési kérdései
Az egyes növénytermesztési tevékenységekhez különböző erőforrásokra (termőföld, tőke, tárgyi eszközök,
forgóeszközök, munkaerő) van szükség. A felhasznált erőforrások a tevékenység során, a jövedelem
előállításához különböző mértékben járulhatnak hozzá. Ennek hatásaként változó nagyságrendű jövedelem
keletkezik. Tehát a termelési- és az értékképző folyamat a fenti erőforrások kölcsönhatásaként valósul meg.
További befolyásoló tényezők: a területi elhelyezkedés, az értékesítési lehetőségek és a piaci kapcsolatok.
A gazdaságot tehát, úgy kell megszervezni, hogy az magába foglalja az előállított terméket, az ehhez szükséges
termelési eszközöket, a munkaerőt az alkalmazandó termelési technológiát, a fajlagos ráfordításokat, a
hozamokat. E tevékenységek színhelyei az üzemágak. Ily módon megfogalmazható, hogy az üzemág a
gazdálkodási rendszer eleme. Meghatározhatók a technológia-, ráfordítás-, és hozam paramétere a termeléshez
szükséges erőforrások, amelyek a mindenkori változásokhoz alakíthatók. Az üzemágak a termelés legfontosabb
elemei.
Az üzemág magába foglalja az alkalmazott technológiát a termeléshez szükséges ráfordításokat, költségeket, az
előállításra kerülő hozamokat, termelési értéket. Az elvégzendő munkafolyamatokat és az ehhez szükséges
befektetett- és forgóeszközöket, valamint a munkaerőt. Eme ismérvek alapján megállapítható, hogy az üzemág
meghatározott technológiával egy adott termék előállítására irányuló tevékenység és ez által a
növénytermesztési üzem gazdálkodási rendszerének meghatározó eleme. Az ily módon megfogalmazott
ismérvek alapján elvégzett csoportosítással, amely terméket vagy szolgáltatást hasonló vagy kapcsolatba álló
termelő folyamattal állítunk elő és a különböző hozam-, ráfordítás, költség- és jövedelemmutató, szervezési
munkák egymással összefüggésben vannak üzemági társításnak nevezzük.
A növénytermesztésben a termékek és technológiájuk hasonlósága alapján ágazatokat alkothatnak (pl.
gabonaágazat, ipari növények, takarmánynövények). Az így összekapcsolható tevékenységnek az együttes
megvalósíthatósága számos termelésszervezési előnnyel (munkaszervezés, vetésváltás, költségmegtakarítás stb.)
jár.
E tényezőknek gyakran csak bizonyos része ismerhető meg, mások kevésbé, vagy csak becsülhetők. A
választásnál egyes tényezők változtathatók, mások nem vagy csak igen nehezen.

1. A növénytermesztési ágazatok, üzemágak
kialakítása, struktúrája
A mezőgazdasági vállalkozások (vállalatok, üzemek,) méretüknek, nagyságuknak, elhelyezkedésüknek,
lehetőségüknek megfelelően gazdasági céljaik elérésére többféle termék előállítására vállalkoznak, illetve
korlátaikat figyelembe véve eltérő tevékenységet folytatnak. Az így előállított termékek vagy szolgáltatások egy
része áruként kerül eladásra, másrészt a gazdaságon belül kerül felhasználásra. A folyamatos termeléshez javító
és szolgáltató tevékenységre is szükség lehet.
E célokból eltérő típusú vállalkozások kiterjedhetnek a következőkre:
- különböző szolgáltatásokra
szaktanácsadásokra,

(gépi

munka,

szállítás,

betakarítás,

- élelmiszerek és más mezőgazdasági termékek előállítására,
- ipar számára szükséges alapanyagok előállítására,
- mezőgazdasági termelőeszközök gyártására, javítására,
- erdőgazdálkodásra, illetve a fafeldolgozásra,
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- a területükön található, illetve előállítható építő- és egyéb anyagok előállítására (pl. kavics, homok,
istállótrágya),
- különböző mezőgazdasági termékek vásárlására (saját felhasználásra, feldolgozásra ennek értékesítésére),
- sportolási és szórakozási lehetőségekre nyújtják (üdülés, horgászat, vadgazdálkodás, lovaglás).
A mezőgazdasági vállalatok és vállalkozások tevékenysége, az üzemágak és az ágazatok csoportosítása
különböző ismérvek alapján történhet. Az elkülönítés más-más, célok igények és elvek alapján történhet. A
megválasztás elvei és tényezői sokrétűek. Egyrészt a tényezők változtathatók, másrészt mások nem vagy csak
igen nagy befektetések árán és kevésbé hatékonyan. A vállalatnak vagy vállalkozónak minden esetben magának
önállóan kell az ágazatokat vagy üzemágakat megválasztani, létrehozni, működtetni. Ennek érdekében a termelő
termék előállításra saját erőforrásaival, saját kockázat vállalással, felelősséggel, jövedelemmel vállalkozik.
Elemezni kell az előállított termék iránti fogyasztói keresletet. Mit termeljen, milyen minőségben,
mennyiségben és milyen áron. Az előzőek megismeréséhez, a választáshoz sokféle információra van szükség,
mert gyakori a különböző tényezők változtatása.
Az ágazatok, üzemágak megválasztásánál egy adott termőhelyen nehéz konkrét eligazítást adni. Ehhez ismerni
kell az adott termőhely adottságait.
Bizonyos prioritásokat kell figyelembe venni, amelyek a választás kritériumait leginkább befolyásolják. A
választásnál tartósabban ható és jobban megismerhető tényezőket kell számításba venni, illetve a vizsgálatot
ezekkel a tényezőkkel kezdeni, amelyek a következők:
- az adott gazdaság természeti, közgazdasági és termőhelyi viszonyai és az ehhez történő minél jobb kihasználás
és alkalmazkodás,
- a pótlólagos befektetéssel fokozható hatékonyság növelés,
- a tartósan ható tényezőkből (termőföld) adódó gazdasági előnyök kihasználása.
A komparatív előnyök a termelési tényezők (pl. beszerzői és értékesítési árak) bármilyen változása esetén,
hosszabb távon is érvényesülnek. A rövidebb távon ható tényezők (fogyasztói igények, fizetőképes kereslet,
hazai szükséglet, csoport lehetőségek) ismerete is hasznos lehet a mérlegelésnél. További ismeretekre van még
szükség, amelyeknek a jövedelmező gazdálkodás szempontjából meg kell felelni. Ilyenek lehetnek az egyéb
termelési adottságok, szakmai követelmények, az Európai Uniós feltételek, szabályozó rendszer, adórendszer,
agrárpiaci rendtartás, adózás, stb. További feladatot jelent és meghatározó tényezők a jövedelem előállítás a
versenyképesség javítása, minőségi követelmények betartása, fokozása, a fejlesztési lehetőségek kihasználása a
versenytársak helyzetének figyelemmel kísérése.
Az üzemágak, és ágazatok kialakítását nagymértékben befolyásolják a kapcsolatrendszerek és ezek minél
hatékonyabb kihasználása. Ez megvalósulhat egy többirányú, de kisebb mértékű vagy egy szakosított nagyobb
méretű termelés létrehozásával. Ennek feltétele a piaci lehetőségek (beszerzési és értékesítési) kihasználása,
amelynek megvalósítása függ a rendelkezésre álló erőforrások nagyságától, minőségétől. Ez által biztosítható a
jövedelem nagysága és a felhasznált erőforrások hatékony kihasználása.
A felsorolt tényezőket célszerű alaposan megvizsgálni annak érdekében, hogy e tényezők különböző jellemzői,
korlátai, lehetőségei a választást milyen irányba (kedvező, kedvezőtlen) befolyásolják. Milyen nagyságrendben
alapozzák meg hosszabb időszakban a termelés nagyságát az értékesítési és beszerzési lehetőségeket, illetve az
elérhető jövedelem nagyságát. Ezzel éppen az adott ágazat vagy üzemág nyereségét a felhasznált erőforrások
hatékonyságát és versenyképességét alapozhatjuk meg, másrészről képet kaphatunk a termelés biztonságáról a
fenntartás, fejlesztés, értékesítés körülményeiről és lehetőségeiről, illetve a meghozandó döntések realitásáról.

2. A növénytermesztési ágazatok termékstruktúrája
Az üzemágak, ágazatok struktúráján az ide tartozó elemek, termelési szakaszok térbeli és időbeni
rendezettségét és ezek hatásmechanizmusát értjük. (1. ábra)
A rendezettség az elemek értékbeni és mennyiségi összehangolását a termék-előállítás folyamat funkcióinak
számbavételét, leírását, ábrázolását és a közöttük létrejövő kapcsolatot értjük. A termelési folyamat struktúráját
valamilyen átalakítási tevékenység határozza meg. Ebből kiindulva tagolható az átalakítási folyamat jellege
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célja és struktúrája. Az átalakítás több szakaszon is történhet például a kukorica takarmánynak feldolgozó és
valamelyik állatfajjal történő megetetése. A termék-előállításnál az átalakítás tevék. Valamennyi folyamatnak
van funkciója, amelyhez adott termelőeszközök szükségesek. Az egyes funkciók részfeladatokra bonthatók és
ezek képezik a termék-előállítás rendszerét. Az egyes ágazatok funkciói a talaj-előkészítéstől a termék
felhasználásáig vagy értékesítéséig terjednek. A termelés alapfunkcióján kívül végtermék előállításához még
további kiegészítő elemek is szükségesek. A meghatározó tényező azonban az alapfunkció. A többi kiegészítő
elemet (méret, kapcsolatrendszer) ehhez kell igazítani.
A termék-előállítás legfontosabb feladati a következők:
- a funkciók működtetéséhez szükséges termelő eszközök létesítése vagy beszerzése,
- a különböző ráfordítások megteremtése vagy beszerzése,
- az átalakítás feltételeinek biztosítása,
- termeléshez felhasznált anyagok átalakítása,
- a hozamok betakarítása, tárolása, értékesítése.
E folyamatokat elemezve megállapítható az előállításhoz szükséges feladatok, az elvégzendő munkák időbeni
sorrendje és szerkezete. Minden termék a termelési folyamatban valamilyen formában (félkész, átmeneti,
végtermék) jelenik meg. Ebből kiindulva megállapítható a végtermék előállításához szükséges feladatok, a
teendők időbeni sorrendje és térbeni szerkezete. Minden technikai fázisban keletkezik félkész, átmenti termék,
ami a végtermékben realizálódik.

Általában az átmeneti termékek olyan sajátosságokkal bírnak, amelyek a következő fázis, elsősorban a
biológiai-, ökológiai-, agrotechnikai-, és technológiai jellemzők. Ebből adódik, hogy az egyes elemek között
szigorú számszerű arányosság van. A folyamatok közötti arányok azt fejezik ki, hogy a végterméket lehet
értékben a megvalósításukra fordítani. Ebből az is megállapítható, hogy az egyes részfeladatokra mennyi
költséget kell fordítani a végtermék értékéből. A szerkezet viszonylatában olvashatunk a szakirodalomban
tágabb és szűkebb értelmezésben funkcionális-, termék-, folyamat- és szervezeti értelmezést. A tágabb
értelmezés szerint a végtermék előállításnál valamennyi tevékenységet figyelembe veszünk attól függően, hogy
az adott termék megszervezése egy vállalat vagy több, és nemcsak mezőgazdasági vállalattal történik.
A szűkebb értelmezés arra utal, hogy a végtermék-előállítás folyamatának csak a mezőgazdasági vállalatban, a
termelési cél szerinti tevékenység kialakításra korlátozódik.
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A növénytermesztési ágazatok
általános ökonómiai és szervezési
kérdései
Funkción a termékek előállítása érdekében megoldandó rendszereket értik. Ez magába foglalja a feladatok
számbavételét, meghatározását, megvalósítását a termelési cél szerinti rendeltetésüket. A termelés lényegét a
meghatározott funkciók (feladatok/teljesítését) jelentik.
A funkcionális szerkezet a termékek előállítása által szükséges feladatokat és a közöttük lévő kapcsolatrendszert
(tervezés, értékelés) összességét jelenti. Minden esetben a funkcionális struktúra kidolgozása az elsődleges, mert
a többi szerkezet alapját és kiinduló pontját határozza meg. A funkcionális struktúra a tapasztalatok alapján
állandó, ezért a felhasználásra kerülő erőforrások lehetséges vagy szükséges változtatása között szoros
összefüggés áll fenn.
A fentiekből következik, hogy a rendszer funkcióit betöltő termékek és a közöttük lévő kapcsolatok adják az
ágazat termékstruktúráját. A termelés rendelkezésére álló erőforrások megléte és az ebben történő változás
szoros összefüggésben van a funkcionális struktúrával. Ez vonatkozhat a rendelkezésre álló termőföldre,
géprendszerre, ráfordításokra, végtermékekre stb. Az egyes ágazatok átmeneti termék-struktúráját a rendszer
funkcióit adó erőforrások és a közöttük lévő kapcsolatok adják. Termékstruktúrán az adott ágazatokban
megtermelt termékek, mennyiségét, összetételét és a különböző termékek közötti kapcsolatrendszert értjük. A
termékstruktúra elvileg több változatú lehet, pl. kukorica, lucerna, de a közbenső termékek több ágazatban
azonosak lehetnek (takarmányok, gabonafélék) és problémát okozhatnak a termékstruktúra értelmezésében.
Több esetben nehezíti a gazdasági értékelést. Egyik legfontosabb ökonómia döntési probléma a termelésbevétel
ideje, a termelésbe tartási idő a műveletek időpontja és az egyes elemek összehangolása (1. táblázat).
Az ágazati tevékenység funkciója az ember munkairányító és ellenőrző tevékenységével kivitelezhető. Az
ágazati szerkezet megvalósítása, kidolgozásának előfeltétele az emberi munkavégzés irányító és ellenőrző
tevékenysége, amely megvalósítja a szervezeti struktúrát. Ehhez szükséges a megoldandó feladatok (funkciók)
kidolgozása, a termékskála pontos megfogalmazása, a funkciók meghatározása, a fogyasztói igények
kielégítése.
Az 1. táblázat alapján egy termék bemutatásával, a termékstruktúrával tájékozódhatunk. Tartalmazza a közbenső
terméket, a szárított terméket a tárolt terméket a funkcionális struktúrához a biológia megalapozást, a termelést,
szárítást, az értékesítést, a termelési folyamathoz a talajmunkákat, a vetést, betakarítást stb.
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Az ágazati funkciók szerepe annak ismertetése, hogy a terméket mire használjuk, milyen feladatot kell
teljesíteni, mi a rendeltetése, milyen a termék.
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Chapter 2. Az ágazat nagyságát
befolyásoló és meghatározó tényezők
(méret ökonómiája)
Az ágazat méretét az állandó és változó ráfordítások határozzák meg. Választ erre a szükségszerűen hosszú
időszak perspektívájában a méret ökonómiája ad. Ezt a termésváltozásnak az összes tényezőváltozásához
viszonyított aránya fejezi ki. Amikor a méret hozadéka egységnyivel egyenlő a hozadékot konstansnak
mondjuk. Ez az eset akkor fordul elő, amikor minden tényező felhasznált mennyiségének 3 %-os növekedése 3
%-os terméseredmény növekedést eredményez. A méret hozadéka csökkenő, amikor az összes tényező
felhasználásának változása a termelésben relatíve kisebb változást idéz elő. (Hozadéktörvények, termelési
függvény, mikroökonómia).

1. A méret összefüggései
A méret összefüggéseit a változó arányú tényező-felhasználás jellemzi, anélkül hogy köztük szigorú arányos
összefüggés létezne.
Ez a kérdés a gyakorlatban egyre érdekesebbé válik, amint a „nagyvállalat” előnyeit és nehézségeit a
„kisvállalatéval” hasonlítjuk össze. Az utóbbi években a mezőgazdasági vállalatok méretének növekedése
figyelhető meg, ha nem, is mint cél, de az európai agrárpolitika elkerülhetetlen jellemzője. Ezért hosszú idő óta
felmerül – de mindig viszonylagos szemlélettel – a mezőgazdasági vállalatok méretének kérdése.

1.1. A méret meghatározása
A gazdasági elméletben a méret lényegében hosszú távon kerül meghatározásra, mert az rövidtávon adottnak
tekinthető. Konkrétan, egy mezőgazdasági vállalat méretét annak kiterjedése, nagysága, fontossága adja. A
specializált vállalatokban talán jobban kifejezhető a termelés egységeivel.
A méretnövekedés ökonómiájának fogalma úgy született, hogy összehasonlították az összes tényező felhasznált
mennyiségének viszonylagos változását a hozzá kapcsolódó termelés viszonylagos változásával: ez tehát az
egyetlen változó tényező esetében bevezetett fogalmak általánosítását jelenti. Ezen kívül azért is érdekes, mert
könnyen levezethető a termelési függvényekből.
Ez azonban egyáltalán nem felel meg az egész mezőgazdaság reális helyzetében, mert számos nagyon
különböző, lényegesen változó arányú ráfordításokat alkalmazó kisebb vagy nagyobb vállalat együttélése
jellemzi. A 10 hektáros tejtermelő vállalat a 20 hektáros vállalat kétszeres területén termel, de nagyon
valószínűtlen, hogy kétszer annyi kézi munkát és műtrágyát használ fel, és épület beruházásai is pontosan
kétszer nagyobbak stb.
A több kultúrájú gazdaságokban, a méretet hagyományosan a művelt terület nagyságával fejezzük ki. Az ilyen
meghatározás csak akkor helyes, ha a föld termékenysége és a különböző típusú termelőágazatok (gyep,
gabonafélék, kapásnövények) közötti elosztása érezhetően ugyanaz a különböző területű gazdaságokban. Ha
általában egy 40 hektáros gazdaságról beszélünk anélkül, hogy más vállalatokkal összehasonlítanánk, ez a méret
csak akkor tudja helyesen jelölni a nagyságot, ha ismerjük a talaj termékenységét és a felhasználás módját.
Ez azt eredményezi, hogy a méret hatása akkor érthető meg legjobban az összehasonlított vállalatok között, ha
az azon kívüli tényezők mindkét vállalatnál a lehető legnagyobb mértékben ugyanolyanok. Például a földek
termékenysége, a talajhasználat, a termelés technológiája, az éghajlat stb. a lehető legjobban hasonlók. Így tehát
homogén körzetre vagy egy típusú vállalatra korlátozódnak az összehasonlítás lehetőségei.
Amikor a méret szempontjából, a nagyon különböző típusú vállalatok vagy egy adott földrajzi terület összes
vállalatának az összehasonlítása felmerül az említett kritériumok alkalmatlanná válnak. Hiábavaló
kiterjedésessel kifejezni különböző vállalatok együttesét, amelyek közül bizonyos vállalatok
gyümölcstermelésre vagy hízósertés-elállításra, vagy virágtermelésre specializálódnak, míg mások többkultúrájú
vagy erdőgazdasági vállalatok. A méret kifejezése egyetlen tényező – mint a föld vagy munkaerő, vagy az
eszközérték – mennyiségével nem mondható teljesnek. Ez eseten az árutermelés jelentősége vagy a hozzáadott
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érték összege, vagy a termelésben felhasznált ráfordítások teljes értéke, megfelelőbb módon mérik a méretet.
Más módon nem tudnánk összehasonlítani a 300 sertéslétszámú vállalat méretét egy másik 10 hektáros üvegházi
termelést folytató vagy egy 25 hektáros hagyományos többkultúrájú, vagy 15 tehénlétszámú vállalattal.

2. Intenzív és tömegtermelés
Minden mást azonosnak tekintve, a megművelt terület növekedése normál körülmények között a termelés
megnövekedését eredményezi. Ez azonban az intenzív termeléssel ugyanúgy elérhető, amely abból áll, hogy a
termelés fix ráfordításaihoz nagyobb mennyiségű változó tényezőt adunk. Egyszerű példán bemutatva a két
fogalom közti különbséget: hektáronként 4000 kg búzatermés érhető el trágyafelhasználás nélkül és 30
munkaórával. 5000 kg búzatermés érhető el a következő módon:
- A méret növelésével: ha a termőterület 25 %-kal nő, a termelés technológiája változatlan, az 5000 kg-os termés
trágyafelhasználás nélkül, 1,25 hektáron és 37,5 munkaórával érhető el;
- Intenzív termeléssel: a termőterületek mérete változatlan, az 5000 kg-os termés ezen a területen érhető el, de
250 hatóanyagegység szerves trágya alkalmazása és 30 munkaóra ellenében.
A nyugat-európai vállalatok viszonyai között, amelyeket nagy népsűrűség és a föld szűkössége jellemez, a
földet leggyakrabban fix tényezőnek tekintik. A kertészeti gazdaságot általában intenzívebbnek ítélik, mint egy
szántóföldi növénytermesztő gazdaságot, egyszerűen azért, mert annak az egy hektárra jutó termelési értéke
nagyobb. A kevésbé termékeny körzetekben elhelyezkedő vállalatok extenzívek, mert kisebb az egy hektárra
jutó termelésük, és viszonylag kevesebb tápanyagot használnak fel.
Meg kell különböztetni a méretnövekedés ökonómiáját tömegtermelés vagy nagy volumenű termelés esetén is.
Az első lényegében azt foglalja magában, hogy az összes tényező felhasználása ugyanolyan arányban változik
adott technológia keretei között, a második esetben pedig a termékegységre jutó költségek csökkennek, a termés
a technológia javulása következtében nő. Ezek magától értetődők lehetnek, a különböző méretű vállalatok adott
időpontban történő elemzése vagy egy vállalat modellezése révén annak növekvő méretei esetén.

3. A mérethez kapcsolódó gazdasági előnyök és
gazdasági hátrányok
A mezőgazdasági vállalatok gyakorlatában a méretnövekedés hozadékát megbecsülni nehéz, ezzel szemben
könnyű a mérethez kötődő gazdasági előnyök és hátrányok figyelembevétele. Mind az előnyök, mind a
hátrányok függhetnek a vizsgált vállalat saját körülményeitől, belső működésétől: ebben az esetben ezeket
intern elemeknek mondjuk. Ha azonban a vállalaton kívüli tényezőktől függnek, akkor extern elemeknek
tekinthetők. A gazdasági előnyök és hátrányok naturális és pénzügyi jellegűek lehetnek.
A legfontosabb belső gazdasági előnyök főként az eszközök ésszerűbb felhasználásából nagyobb teljesítményű
gépek alkalmazásának lehetőségéből, a nagyobb kapacitású épületek kevésbé magas önköltségéből, nagyobb
termőterületen a munka ésszerűsítéséből erednek.
Azon kívül az optimális méretű berendezések megválasztása nagyobb méret esetében könnyebben végezhető. A
pénzügyi természetű belső gazdasági előnyök különösen a termelési tényezők (műtrágya, takarmány,
növényvédő szerek) kedvezőbb feltételekkel történő beszerzéséből, és a jobb hitelfelvételi lehetőségekből
fakadnak.
A külső (extern) gazdasági előnyök eredete a következő lehet:
- jobb piacszervezés, az értékesítési lehetőségek hatékonyabb keresése,
- értékesítési és termék feldolgozási szövetkezetek könnyebb létrehozása, amikor valamilyen termelést a
körzetben nagy méretben folytatnak, infrastruktúra megléte,
- a közszolgáltatás (elektromos áram- és vízhálózat, úthálózat),
- kereskedelem,
- állat-egészségügyi hálózat, vagy különböző szintű oktatóhálózat.
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A külső gazdasági előnyök általában minden vállalat számára hozzáférhetők, és szoros értelemben nem
kötődnek az egyedileg figyelembe vett vállalatok méretéhez. Az első típusú gazdasági előnyök különösen egy
adott körzet bizonyos ágazatainak globális jelentőségétől függnek, míg a második típusú előnyök szoros
kapcsolatban vannak, mind a népsűrűséggel, mind pedig a gazdasági fejlettség állapotával.
A belső gazdasági hátrányok különösen műszaki, technikai jellegűek. A nagy állattenyésztési telepeken nehéz az
állatok jó egészségi állapotának fenntartása. Klasszikus példák vannak e téren a vállalati kockázatra. Az
irányítás és koordináció súlyos nehézségei, amelyeket néhány igen nagy nyugat-európai vállalat ismer. A külső
gazdasági hátrányok pénzügyi típusúak, és olyan tényezők drágulásának köszönhetők, mint a föld és a
munkaerő, amelyek egyre szűkösebbé válnak olyan mértékben, ahogyan növekszik a termelés az adott
körzetben.
A fejlett körzetekben igen nagy népsűrűség mellett a gazdasági előnyök – belsők és külsők – nagyon
lényegesek, de együtt járnak a föld és a munkaerő megnövekedett költségeivel. Ezzel szemben nem költségesek
ezek az erőforrások az alulfejlett körzetekben, ahol hiányos az infrastruktúra vagy a magas költségű
közszolgáltatás.

4. A vállalat optimális mérete
A méret fogalmát sem könnyű értelmezni, de az optimális méretet még nehezebb megmagyarázni. A különböző
méretű, kisebb vagy nagyobb vállalatok között, amelyek adott pillanatban az iparban találhatók, egy részük a
termelés legkedvezőbb feltételeit valósítják meg. Tehát ezek az optimális méret fogalmának megfelelnek. Ez a
meghatározás látszólag egyszerű, de ugyanakkor néhány fontos kérdést vet fel. Először, a megfogalmazása
implicit módon feltételezi, hogy a termelés feltételei a vállalat méretétől függően, eltérő mértékben kedvezőek.
Ebből az egyszerű és világos értelmezésből az következik, hogy a méreten kívül minden más tényező, ha nem is
azonos. Az összehasonlított vállalatok között legalább nem túlságosan egyenlőtlen, a tekintetbe, hogy a
természeti elemek – nevezetesen az éghajlat, a talajtermékenység, az alkalmazott fajta – befolyásolásával a
termelés feltételeit többé-kevésbé kedvezővé tegyék.
Másodszor, a „legkedvezőbb” kifejezés többféleképpen interpretálható. A termékegységre jutó legkisebb
költség vagy a legnagyobb jövedelem, vagy összes bevétel, vagy még inkább a termelési erőforrások (föld,
munkaerő, tőke) egységére jutó lehető legnagyobb termelés vagy bevétel lehet a jelentése.
Harmadszor, az optimális méret kritériumainak eltérőnek kell lennie aszerint, hogy mikroökonómiai vagy
makroökonómiai szintre alkalmazzuk. Mikroökonómiai szinten a jólét, a bevétel vagy jövedelem
maximalizálása, és ugyanúgy a költségek minimalizálása nagyon helytálló célok. Ezek az év során a munkaerő
teljes felhasználásánál vagy a többé-kevésbé homogén kézi munkaerő elosztásánál magasabb rendűek.
Makroökonómiai szinten viszont ezek a kritériumok az agrárszektor, egy gazdasági körzet, sőt az egész
nemzetgazdaság erőforrásai hatékony felhasználásának alárendeltek. Ezen kívül az idő is különös nehézségeket
jelent a felmerült problémával kapcsolatban: bármely kritérium és cél szerint értelmezzük az optimális méretet,
az szükségszerűen gyorsabb ütemben fejlődik, mint az elérésének és megvalósításának gyakorlati lehetősége.
Végül, az optimális méret meghatározható a jólét vagy életmód segítségével, amely összehasonlító más
társadalmi osztályokéval, mihelyt a társadalmi törekvések a tisztán gazdasági célokhoz hozzáadódnak vagy azok
fölé kerülnek.
Ezek a megfontolások a fogalom elméleti úton való megközelítésének nehézségeit igazolják, amelyek a
realizálás feltételinek megteremtésével járnak. A továbbiakban a kísérleti eredmények és a valós helyzetek
alapján ezt a lényeges jelenséget a mezőgazdaság egészében elemezzük.
A vállatok optimális méretének problémája nem merülhet fel rövidtávon, mert a termelés csak nagyobb vagy
kisebb mértékű intenzifikálás nyomán változik. A különböző gépek, felszerelések, berendezések alkalmazását és
azon különböző ráfordítások különböző kombinálásának lehetőségét csak hosszú távú perspektívában lehet
megítélni, amelyek a vállalati méret szempontjából érdekesek.

5. Az üzemágak, horizontális és vertikális kapcsolatai
A mezőgazdasági vállaltok egy-egy meghatározott főtermék előállítására irányuló tevékenysége üzemágat
képez. Az üzemágak a termékek vagy felhasználási céljuk hasonlósága, a termelőeszközök és a technológiák
azonossága vagy nagymértékű hasonlósága alapján (pl. a szálastakarmány termelés), illetve az üzemágak közötti
biológiai kapcsolatok (pl. a tehenészet, borjúnevelés, marhahízlalás) folytán ágazatot alkothatnak. Az
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üzemágakra és az ágazatokra – az előbbiek figyelembe vételével – sok tekintetben azonos törvényszerűségek
vonatkozhatnak.
Az üzemágak a gazdaságban betöltött szerepük szerint lehetnek termelő-, szolgáltató-, feldolgozó-,
kereskedelmi-, és ipari üzemágak. A gazdaságban betöltött jelentőségük szerint a termelő üzemágak lehetnek
főüzemágak, társüzemágak és kiegészítő üzemágak.
A főüzemágak határozzák meg a gazdaság termelési arányát, legjelentősebbek az erőforrások hasznosításában
és az árutermékek kibocsátásában (ebből következően a gazdaság szempontjából árutermelő üzemágnak kell
lennie). Ennél fogva a főüzemágaknak a gazdaság adott lehetőségei közötti maximális méretére törekszünk.
A társüzemágak gazdálkodásban megnyilvánuló idényszerűségek mérséklését, az erőforrások racionálisabb
kihasználását szolgálják, a főüzemágak igényeinek kielégítése vagy önálló árutermelés céljából. A
társüzemágak termelése tehát akár a főüzemágakhoz kapcsolódóan, akár önálló árutermelési célból a gazdaság
erőforrásainak szintén jelentős hasznosítói. Ennél fogva a társüzemágak szervezésében az adott technológiai
feltételek közötti optimális méretére kell törekedni. A kiegészítő üzemágak a fő- és társüzemágak mellett az
erőforrások teljesebb kihasználását, vagy valamely fő- vagy társüzemágból származó járulékos lehetőségek
kihasználását szolgálják. Ennél fogva a kiegészítő üzemágak rendszerint szolidabb feltételekkel rendelkeznek,
de méretüknek legalább a gazdaságosság érvényesülését biztosító minimális méretet feltétlenül el kell érniük. A
szolgáltató üzemágakat (pl. gépüzem, szállítás) elsősorban a termelő üzemágak igényeit, a gazdaság további
szükségletei, valamint a környezet felé üzletszerűen teljesíthető szolgáltatások alapján kell méretezni.
A feldolgozó üzemágak méretét a saját előállítású és esetleg felvásárolható nyersanyag szabja meg, de legalább
a gazdaságosságot biztosító minimális méretére törekedni kell.
A gazdaságon belül az üzemágak lazább vagy szorosabb összefüggésben állnak egymással. Ezek az
összefüggések lehetnek horizontális jellegűek, azaz csupán egymás mellettiségükből fakadóan összefüggőek,
és lehetnek vertikális kapcsolatúak, azaz egymásra épülők. A horizontálisan összefüggő üzemágak azonos
meghatározó jelentőségű erőforrásokért versenyeznek (pl. a növénytermesztés üzemágai a termőföldért). A
vertikálisan összefüggő üzemágak ezen túlmenően egymásra épültségüknél fogva kölcsönösen meghatározóan
hatnak egymás méretére is.
Az üzemágak méretének megváltoztatását a kialakult termelési szerkezetű gazdaságokban is szükségessé tehetik
külső tényezők (pl. piaci igények változása), illetve a vállalaton belüli tényezők (pl. új technológiák lehetősége).
Adott üzemág mérete változtatható
- a meghatározó erőforrás mennyiségének a változtatásával, pl. a növénytermesztésben a termőföld, az
állattenyésztésben az állatférőhelyek vagy az állatlétszám változtatásával, vagy
- a termelés intenzitásának a módosításával, a hozamok növelése pl. pótlólagos ráfordításokkal.
Az üzemágak méretváltoztatása lehet: a termelést növelő (új üzemág bevezetésekor elvileg nulláról a termelés
növelése), a termelést csökkentő (szélső esete a termelés megszüntetése).
Egy adott üzemág méretváltoztatásának hatásai attól függnek, hogy más üzemágakkal áll-e horizontális vagy
vertikális összefüggésben és ez az összefüggés milyen szoros, vagy a méretváltoztatás az alapvető erőforrás
változtatásával vagy az intenzitás módosításával történik-e, illetve a kettő kombinációjával.
Horizontális összefüggésekkel rendelkező üzemág méretének az intenzitás módosításával történő változtatása
más termelő üzemágakra gyakorlatilag nincs hatással (pl. a búza fajlagos hozamának növelése).
Horizontális összefüggéssel rendelkező üzemág méretének az alapvető erőforrás mennyiségének módosításával
történő változtatás (pl. növénytermesztésben a termőterület növelése vagy csökkentése) már kihat az azonos
erőforrásért versenyző más üzemágak méretére is (pl. a területet valamely üzemágtól el kell venni, illetve
valamely üzemágban hasznosítani kell).
A vertikálisan összefüggő üzemágak bármely tagjának akár az intenzitása, akár az alapvető erőforrás
mennyiségének módosításával történő méretváltoztatása továbbgyűrűzik – az egymásra épültség és ennél fogva
a méretek kölcsönös meghatározottsága miatt – vertikálisan hozzákapcsolódó üzemágakra. Ez a továbbgyűrűzés
a kapcsolódó üzemágak egész sorának méretváltoztatását is kiválthatja.
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Az üzemágak termelési folyamatai egy-egy áru-végtermék előállítására irányuló összetett termelési folyamatban
hosszú láncolaton keresztül kapcsolódhatnak egymáshoz. Az így egymásba kapcsolódó üzemágak komplex
ágazatot alkotnak. A komplex ágazatnak mindig van egy áru-végtermék szakasza, amely többnyire a
mezőgazdasági szektor szempontjából is árutermék-kibocsátást jelent. Legáltalánosabb példa erre a
takarmánytermesztés és az állattenyésztési termék-előállítás összekapcsolásával kialakítható komplex ágazat.
Némely állattenyésztési termék-előállítás ennél sokkal hosszabb és összetettebb (komplex) folyamatrendszert is
alkothat. E folyamatrendszerbe a végtermék szakaszt megelőzőket előkészítő (megalapozó) szakasznak vagy
szakaszoknak tekintjük. Például az állattenyésztési termék-előállítás előkészítő szakaszai legalább két ágból
kapcsolódnak a végtermék szakaszhoz. Az egyik előkészítő szakasz a takarmányt állítja elő, a másik magának a
termelő állatnak az előállítása. Az egyes előkészítő szakaszok is több résszakaszból állhatnak, pl. a takarmány
megtermelése, tartósítása, esetleg feldolgozása, vagy az állat tenyésztése (biológiai háttér), szaporítása,
felnevelése stb.
Komplex ágazat a növénytermesztésben is kialakulhat, pl. szőlőtermesztés és borászat, vagy egyes
komplex zöldségtermesztési ágazatokban a palántanevelés, az üvegházi hajtatás, a fűtött és fűtetlen fólia
alatti és a szabadföldi termesztés összekapcsolása.
A komplex ágazat szervezésének egyszerű esete, amikor az egymással összefüggő előkészítő és végtermék
szakaszok egy gazdaságban (vállalatnál) valósulnak meg. Ilyenkor a vállalat szempontjából érdektelen,
hogy a teljes termelési folyamatban (a munkaerő-felhasználással egyidejűleg) létrejött teljes termékérték
(és benne a jövedelme is) a végtermék-szakaszban (illetve ahhoz kapcsolódóan) realizálódik. Más a
helyzet, ha a teljes termelési folyamat valamely szakaszát vállalatilag elkülönítik, azaz az egy-egy
előkészítő szakaszt nem a végtermék-szakaszt megvalósító vállalat végzi.
(Ez nagyon gyakori következménye a termelés fejlesztésének, szakosításának és koncentrálásának).
Ebben az esetben gazdasági mérlegelés szükséges annak megállapítására, hogy a teljes termelési
folyamatból más vállalathoz kikülönített szakasz teljesítéséért az áruvégterméket előállító és kibocsátó
mennyit fizethet. Miután az érték és benne a jövedelem a teljes termelési folyamatban képződik, a
kikülönített szakasz teljesítéséért kiindulási alapként megállapítható ellenérték (ár) a kikülönítés előtti
saját önköltség plusz az ehhez kapcsolódó költségarányos vagy eszközarányos jövedelemhányad (a teljes
termelési folyamatra vonatkozó jövedelmezőségi ráta alapján). Előfordulhat, hogy ennél magasabb árat is
fizethet a saját komplex ágazatát így megbontó vállalat akkor, ha az adott szakasz kikülönítésével
felszabaduló erőforrásait a korábbinál nagyobb hatékonysággal (jövedelmezőbben) használja fel.
Lehetséges, hogy a kiindulási alapként kiszámított saját önköltség plusz jövedelemhányad által
meghatározott árnál kevesebbet fizetünk, például ha a szakosítás eredményeként a másik vállalkozónál
kedvezőbb önköltségek alakultak ki. Végül is az alapul vett ár körüli ingadozást a kikülönített szakasz
(pl. baromfinál jércenevelés) piaci helyzete is befolyásolni fogja. Sőt, miután a kikülönített szakasz oly
értéken és általánosan önálló tevékenységgé válhat, hogy az már elhomályosíthatja a komplex ágazatban
betöltött eredeti helyzetét, előfordulhat, hogy a piaci helyzet az indokoltnál lényegesen magasabb vagy
lényegesen alacsonyabb árakat is eredményezhet. Ilyenkor a piaci határok a szakosítás (kikülönítés) ellen
hatnak, aminek eredményeként ellenkező folyamat, egy-egy ágazat komplexitásának a visszaállítására
irányuló törekvés is megindulhat.

6. A tervezés koncentrációja és centralizációja
A termelőerők és a termelési viszonyok fejlődésének eredményeképpen a mezőgazdaságban a termelést
növekvő tendencia jellemzi. Ez a folyamat a termelés fokozódó koncentrációjában és szakosításában is
megmutatkozik.
A termelés koncentrációja a társadalmi termelés meghatározott helyén a termelés növekedését eredményezi. A
koncentráció a vállalaton belüli felhalmozás útján megy végbe.
A termelés centralizációja a termelésben már létrehozott termelőeszközök összevonásával és a meglévő
termelőeszközök mind nagyobb egységekbe való összpontosításával valósul meg. A termelésnek e két tényezője
a gyakorlatban szorosan összefonódik, kölcsönösen feltételezik egymást. A centralizáció a termelőeszközök
hatékonyabb kihasználására, a termelés bővítésére gyakorol kedvező lehetőségeket. A centralizáció éppen ezért
a termelés bővítését és a koncentráció előrehaladását eredményezi.
A koncentráció és centralizáció színvonalának növekedése a termelési méretek alakulásában fejeződhet ki. A
gazdaságok termelési méretei a következő mutatók segítségével fejezhetők ki, illetve vizsgálhatók. A
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mezőgazdaságban az üzemnagyságot és a vállalati méretet nem lehet egy általános jellemzővel kifejezni. A
statisztikai vizsgálatok vagy egyéb besorolások kategorizálási szempontként a következő mutatókkal
jellemezhetők:
- a halmozott termelési érték,
- az összes árutermelés értéke,
- a rendelkezésre álló összes terület,
- az összes befektetett eszköz, az összes beruházott vagyon,
- az alkalmazott munkaerő létszám.
A növénytermesztésben még figyelembe vehető:
- vetésterület nagysága,
- erő- és munkagépek száma,
- a rendelkezésre álló és a bevonható idegen munkaerő.
A minimális termelési méret a termelés alsó határa, amelyik már lehetővé teszi a rendelkezésre álló
erőforrások jövedelmező működtetését, az ésszerű technológia munkaszervezés és gépesítés alkalmazását, a
jövedelmező termelést. Ezt a határt elsősorban az alkalmazható gépi technika szabja meg. A gyakorlatban a
minimális üzemméret vizsgálatának kiemelt szerepe lehet. A családi gazdaságokban a minimális nagyságot a
család megélhetését biztosító jövedelemigény, a lekötött eszközök utáni kamatigény, az üzemi állandó költségek
a felvett hitelek törlesztő részlete szabja meg.
A maximális termelési méret, ahol vezetők számára gyakorlatilag még elfogadható körülmények állnak a
termelés centralizációjából és koncentrációjából eredő megtakarítások még nem haladják meg a nagy
méretekből adódó szükségszerűen fellépő többletkiadásokat.
Az optimális termelési méret fogalmára a legkülönbözőbb megfogalmazásokkal találkozhatunk. Összefoglalva
optimálisnak az a termelési méret tekinthető, amely a legkedvezőbb a vállalat vagy vállalkozás anyagi
érdekeltsége, a jövedelem tömege vagy a nyereség maximalizálása szempontjából. Általánosságban ennek a
kritériumnak bármilyen méret eleget tehet. Az hogy milyen termelési méretek tekinthetők optimálisnak az adott
lehetőségektől függ.
Az optimális termelési méretek konkrétan csak:
- az adott ország társadalmi fejlettségével,
- a termelő erők korszerűségével, állapotával, összetételével, mennyiségével, a munkaerő, képzettségével,
mennyiségével,
- termelés technológiájától,
- a gazdaság természeti, közgazdasági és üzemi szervezet fejlettségétől,
- az adott termelési ágazatok jellegével összefüggésben értelmezhetők.
Optimálisnak tehát még egy kis országon beül is legkülönfélébb termelési méretek nevezhetők, mert a termelő
erők és az adottságok rendkívül változatosak és differenciáltak. Az optimális méretek időben is változnak,
ugyanis a fejlődés előrehaladtával ugyanazon természeti adottságok között (csapadék, időjárási viszonyok) is
módosul az optimálisnak nevezett termelési méret. Az optimális üzemméret kategóriája rövid időtávon belül
értelmezhető. A műszaki fejlődés és a közgazdasági tényezők változása, módosulása miatt az optimális állapot
folyamatosan változik. Az egyes termelési erőforrások (pl. termőterület, tartós tárgyi eszközök) kevésbé mobil
jellege az időbeni alkalmazkodást akadályozzák.
Az üzemi méretet befolyásoló legfontosabb feltételek az ökonómia méret tényezői a törvényi preferenciák a
természeti adottságok a piaci előnyök a vezetés célkitűzései, képességei, a fizetési kondíciók a hitelfelvételi
lehetőségek, kamat szint, futamidő. E faktorok kölcsönhatását, nehéz számszerűsíteni. Ezek lehetnek előnyösek
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és hátrányosak. Előnyként említhető a nagyobb üzemi méret, amely az ésszerűbb használatból adódik (kisebb
önköltség). Összefüggés található az értékesítési piaccal (nagyobb értékesítési lehetőség a beszerzési piacon,
nagyobb tétel vásárlásánál árkedvezmény). Hátrányként említhető bizonyos méret felett szállítási költségek
drágulása, irányítási és koordinációs nehézségek lépnek fel a termelés kiesés miatt. Tovább növekedik a
termelés kockázata.
A méret kialakítása a gyakorlatban a termelőkapacitást a kialakult technológiák alapján határozza meg. Ebből
kiindulva a cél a megtermelt áruk eladása oly módon, hogy az értékesítési árakban a termelési költségek teljes
egészében megtérüljenek, és elégséges jövedelem képződjön.
A növénytermesztésben a felhasználó ágazatok (pl. állattenyésztés, élelmiszer feldolgozó üzem, hűtőház stb.)
területlekötését a termőterület nagyságából levonják és így kerül meghatározásra, a piacra termelő terület
felhasználhatósága.
Az árunövények esetében szigorú területi meghatározottság nincs, mert a takarmány mérleg az egyensúly
vonatkozásában meghatározó tényező.
Az árunövényeknél a méretezés, az eladható termék mennyiségére alapozódik a termelés. A műszakitechnológiai alapegységekre alapozott méretezés a géprendszer teljesítménye a meghatározó. Az alapgép vagy a
vezérgép teljesítménye az alap, amely a termelési folyamat legkritikusabb speciális eszköze (vezérgép).
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Chapter 3. A MEZŐGAZDASÁGI
VÁLLALATOK TERMELÉSI
SZERKEZETE
A termelés szerkezete a mezőgazdasági vállalat fontos jellemzője. A mezőgazdaságban egy-egy alapvető
termelőegység – ellentétben az iparral – általában egymástól teljesen eltérő jellegű termékek előállításával
foglalkozik.
Ahhoz, hogy a gazdálkodást megindítsuk, vagy bővítsük, mindenekelőtt azt kell eldönteni, hogy milyen
terméket és milyen mennyisében állítsunk elő? Az egyes termékek előállításához meghatározott termelési
technológia szükséges. Az alkalmazott technológia pedig meghatározza a szükséges ráfordításokat. Az erőforrás
ellátottság adott viszonyok között visszahat a technológia és a termék megválasztására és ezen keresztül a
termelési szerkezet kialakítására.
A mezőgazdaságban a termelési szerkezet a termelési program kialakítása a gazdálkodás egyik legdöntőbb
kérdése. A gyakorlati tapasztalatok is egyértelműen bizonyítják a termelési szerkezet és a képződött eredmény
szoros összefüggését. A mezőgazdasági vállalatok termelési tevékenysége összetett, bonyolult és sokrétű. Ezek
a gazdaságok meghatározott természeti, közgazdasági és üzemi adottságok között és azoktól függetlenül alakuló
piaci viszonyokhoz alkalmazkodva folytatják tevékenységüket. Ezért a termelési struktúra meghatározása,
továbbfejlesztése egyik legfontosabb és legnehezebb probléma.
A döntés milyenségétől nagymértékben függ az előállított és realizált jövedelem, a termelés hatékonysága és a
fejlődés üteme.

1. A termelési szerkezet alakításának általános
kérdései
A szakirodalomban a termelési szerkezeten általánosan elfogadott értelmezés szerint a termelés különböző
szervezeti egységeiben előállított termékek választékát, termelésük egymáshoz viszonyított arányát, illetve
méretét értjük. A mezőgazdasági vállalatok termelési szerkezetét általában a termelési ágazatok profilja és
egymáshoz viszonyított arányai alapján vizsgáljuk. Az ágazatokban meghatározott termékeket az előállításhoz
szükséges erőforrásokkal állítják elő, ezért a termelési szerkezet kétféle összefüggést tartalmaz: egyrészről a
termékek szerkezetét, másrészről a termelőalapok szerkezetét.
A növénytermesztési alapok szerkezetét a művelési ágak arányai határozzák meg.
Az egyéb termelő alapok szerkezete általában a mezőgazdasági alaptevékenységen kívül folytatott
szolgáltatások kapacitásának összetétele alapján határozható meg.
A termékek szerkezete a megtermelt javak összes vagy csak az értékesített áruk pénzértékben kifejezett
arányát jelenti.
Ebben a megközelítésben az agrártermelés speciális viszonyai fejeződnek ki. Egyrészről a mezőgazdasági
vállalatokban nem egy termékcsoport különböző választékait állítják elő, hanem egymástól teljesen eltérő
tulajdonságú termékeket (gyapjú, búza) termelnek párhuzamosan.
A termelő alapok (termőföld, állatállomány, stb.) szerkezete viszont naturális mutatókon keresztül tükrözi
vissza a földterület hasznosítását, az állatállomány összetételét.
A termelési szerkezet kialakításánál a már felvetett kérdések közül a – Mit termeljek? – kérdés
megválaszolásához a következőket célszerű megvizsgálni.
-Hosszabb távon a nemzetgazdaság fejlesztési stratégiáját, a belföldi kereslet és a piaci viszonyok várható
alakulását.
-A vállalat vagy vállalkozás természeti, közgazdasági és üzemi tényezőit az adott gazdaságban.
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-A közgazdasági környezet tükrében a piaci igényeket, a termékek iránti fizetőképes keresletet, az adó-, hitel- és
támogatáspolitika alakulását.
- A rendelkezésre álló és megszerezhető erőforrások (befektetési eszközök, forgóeszközök, munkaerő)
mennyiségét.
-A termelés színvonalát és várható változását. A nagyobb hozam általában kisebb termelőalapot igényel.
-A megtermelt termék ár-, költség- és jövedelemviszonyait.
-A kockázatvállalás nagyságrendjét, a termelt termék, termény megbízhatósága alapján.
-Termesztési hagyományokat, ugyanis a termelési körzetek általában tradicionálisan adottak (pl. hagyma,
paprika, dohány, borszőlő).
-Az adott vállalat fekvését, a felvevő piactól való távolságát, úthálózatát, vasút vagy vízi út költségét.
-A termelés anyagi és műszaki feltételeit.
-A termésátlagok és az állattenyésztési hozamok növekedésének várható kilátásait, a termelési színvonal
alakulását.
- A tudományos-technikai fejlesztés és a gyakorlati munka legújabb alkalmazható eredményeit.
A másik felvetett kérdés a – Mennyit termeljek? – amely a termelés méretét hivatott meghatározni. Ebben az
esetben az alábbiakat kell mérlegelni:
-A termelés célja a saját szükségletek kielégítése, ha az egyén nem tud pénzt realizálni nincs fejlesztés.
Nemzetgazdasági szinten elmarad az export, jelentős bevételtől esik el az ország, növekszik a mezőgazdasági
munkanélküliek száma, és termőterület válik szabaddá.
-A saját szükségleten felül árutermelés is lehet cél. Ezt a piac felvevőképessége és a fejlesztést fenntartó árualap
vagy teljes egészében az exportorientált agrárfejlesztés határozza meg.
-A termelt áru mennyiségét a feldolgozó és tároló kapacitás mérete befolyásolhatja, amely kihatással van a
legkedvezőbb értékesítési időpont kiválasztására.
-Végezetül a döntés történhet ökonómiai alapon, amelynél a jövedelmezőség és a gazdaságosság a meghatározó,
ebben az esetben alakul ki az igazi versenyhelyzet.
A felsorolt tényezők számbavétele alapozza meg a termelési szerkezet kialakítására hozandó döntést. Az
elhatározás helyes vagy helytelen volta alapvetően befolyásolja a vállalat jövedelmező termelését. A
mezőgazdasági termelés erőforrásainak (föld, munkaerő és a többi termelőeszközöknek) optimális kombinációja
feltétezi a termékenkénti arányok ésszerűsítését a gazdaságon belül. Adott termelési szerkezettel is változhat a
termelési tényezők összetétele (pl. munkaigényes gazdálkodásról eszközigényes gazdálkodásra térünk át,
technológiát változtatunk stb.). Ez szükségszerűen maga után vonja a ráfordítások és hozamok nagyságának,
összetételének módosulását. Ezért a termelés elsőrendű érdeke a termelési szerkezet optimális, ésszerű
meghatározása. A követelményeknek akkor tudunk megfelelni, ha a gazdálkodók számára korábban
megállapított tényezők mellett a maximális jövedelmezőséget is biztosítjuk.
A mezőgazdasági termelés módja földrészenként, de egyes országokon belül is igen változatos. A természeti,
közgazdasági és üzemi adottságoknak megfelelően egy-egy régióra más-más termék, illetve termékkombinációk
jellemzőek. Eltérő a termelés technológiája, felszereltsége, munkaerőigénye, színvonala más ágazatokhoz
(szolgáltató, feldolgozó, stb.) való kapcsolódása. A termelési szerkezet kialakításakor arra kell törekedni, hogy
korlátozott mennyiségű erőforrással maximális jövedelmet állítsunk elő. A hagyományos módon történő
termelési szerkezet kialakításánál a következőkre kell figyelni:
- A föld, mint alapvető termelési eszköz állagának megőrzésére, illetve javítására (tápanyag visszapótlás,
melioráció okszerű talajművelés és vetésforgó kialakítására stb.).
-Törekedni kell a mezőgazdasági munka idényszerűségének csökkentésére, a munkacsúcsok kiegyenlítésére,
racionális munkaszervezéssel, fajtahasználattal a vetésszerkezet kialakításával.
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-A befektetett (álló) és forgóeszközök minél gyorsabb és egyenletesebb megtérülésének elősegítése, amely a
befektetett eszközök optimális kihasználásával és ésszerű készletgazdálkodással érhető el.
-Alkalmazkodni kell az új tudományos és technikai megoldások bevezetésére és a meglévő szakértelem
felhasználására.
-Nagy gondot kel fordítani a piac minőségi, mennyiségi és időbeni kihívásaira.
A matematikai módszerek mezőgazdasági elterjedésének egyik legkorábbi területe a termelési szerkezet
kialakításánál volt tapasztalható. E módszerekkel a döntéshozatal bizonytalansága csökkenthető, mert a többféle
változat közül az optimálisat közelítő változat kiválasztható.
Amikor egy üzem termelési szerkezetének tervezését matematikai programozással alakítjuk ki, 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.
-Termesztési lehetőségek (talajminőség, piaci korlátok, vetésváltás, termelési szerződések, erőforrás korlátok,
éghajlati viszonyok stb.).
-Épületadottságok (férőhelyek száma, bővítési, átcsoportosítási lehetőségek stb.).
-Munkaerő-lészám (szakképzett munkaerő, idénymunkás, idegen munkaerő stb.).
A mezőgazdasági termelés rugalmassága is a változó igényekhez való alkalmazkodást determinálja. Egy-egy
üzem alkalmazkodó képességét úgy lehet megbízhatóan vizsgálni, ha figyelembe vesszük az adott terület sajátos
naturális mozgástörvényeit, és ezeket felhasználva alakítjuk az adott vállalat termelési struktúráját.
A termékek szerkezetében bekövetkező változtatás végrehajtható a termelő alapok módosításával, illetve
nélküle. Ilyen tekintetben az alábbi lehetőségek fordulhatnak elő:
-A termékek összetétele átalakítható a termelési alapok eredeti méretének meghagyásával.
-A termék összetétel és a termelési alapok kölcsönhatását változtatását a piaci viszonyok alakulása tesz
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.
Az első két esetben a módosítás célszerű, a harmadik esetben nehezen indokolható, mert a változtatás a
termelési szerkezet konzerválását és a jövedelem csökkenését okozza. A termelő alapok (termőföld,
állatlétszám) és a termék szerkezete közötti összefüggést számos tényező befolyásolja. Az erőforrások drágulása
az erőforrás cseréjét nehezíti. A specializált termelőeszközök (épületek, gépek) szintén a termék összetételváltoztatása ellen hatnak. Az ültetvények (szőlő, gyümölcs) hosszútávra, az évelő növények (pillangósok) több
évre lekötik a termőföld használatát. Az univerzális gépek, az átalakítható épületszerkezetek azonban rugalmas
változtatást tesznek lehetővé.
Befolyásolja a termék és az alapok közötti összefüggést a termelés színvonala. A magasabb színvonalú termék
előállítás általában kevesebb termelő alappal történik. Adott mennyiségű terméket kevesebb állattal vagy kisebb
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területű termőföldön lehet előállítani, ha a hozamok fajlagosan emelkednek (pl. 100.000 liter tejet a fajlagos
hozamtól függően elő lehet állítani 25 tehénnel 4000 liter/db vagy 5000 liter/db esetén 20 tehénnel).
Megállapítható, hogy a termékösszetétel gyorsabban változó arányokat, a termelőalapok összetétele tartósabb,
lassabban változtatható alapokat jelent, ezért a hosszabb távú berendezésnél a termelő alapok struktúráját kell
ésszerűen és racionálisan megtervezni, kialakítani.

2. Ágazati kapcsolatok
A mezőgazdasági vállalaton belül az egyes ágazatok kapcsolat típusai (vertikális és horizontális) is befolyással
vannak a termelési szerkezet alakítására, illetve módosítására.
A vertikális kapcsolat mindig valamilyen egymásra épültséget jelent. Ez a kapcsolat létrejöhet biológiai úton (pl.
az állattenyésztéssel borjú- növendék-tehén), de létrejöhet egyéb (takarmány, trágya, termékfeldolgozás
alapanyaga) kapcsolatok révén. A kapcsolaton belül az egyik ágazat bármilyen (termelő alapok,
termékmennyisége) változtatása kihatással van másik helyzetére.
A horizontális kapcsolatban az ágazatok közösen veszik igénybe az erőforrások bizonyos csoportját, illetve
azonos tevékenységet végzők lépnek kapcsolatba. Ilyen tevékenység lehet a növénytermesztő ágazatok között a
földhasználat, a géphasználat, munkaerő igénybevétel.
A mezőgazdaságban a vállalat termelési szerkezete többféle mutató alapján ítélhető meg. A legpontosabban az
egyes ágazatokban megtermelt, illetve értékesített termékek pénzértéke alapján mutatható ki. A pénzérték
kifejezhető a termelési érték, vagy az értékesített áruérték százalékos megoszlásában. Kimutatható még a
megtermelt jövedelem vagy a fedezeti hozzájárulás arányában is.
A termelési szerkezetben az említett mutató mellett a gyakorlatban széles körben alkalmaznak közvetett
mutatókat is. A közvetett mutatókat az igénybevett vagy felhasznált termelőeszközök mennyiségével jellemzik.
A növénytermesztés esetén a szántóföld használatának százalékos megoszlása (vetésszerkezet) a leggyakrabban
használt mutató.

3. Az üzemnagyságot befolyásoló tényezők
Az üzemnagyság fogalmának tisztázásakor két területet kell megkülönböztetni:
(1) a termelés és költségelmélet területét, (2) az üzem általános leírását, különös tekintettel pl. a jövedelmi vagy
szerkezetpolitikai problémákra és célokra. Az üzemnagyság fogalmának a termelés- és költség elméletben
történő használata mindenek előtt akkor okoz nehézséget, ha nem egy termékre, hanem több termékre
szakosodott üzemekről van szó, amint ez a mezőgazdaságban általános.
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Chapter 4. A NÖVÉNYTERMESZTÉSI
ÁGAZATOK MEGVÁLASZTÁSÁNAK
TÉNYEZŐI, SAJÁTOSSÁGAI
A növénytermesztőnek (vállalkozónak) egyedi feladata az ágazatok kiválasztása, kialakítása és működése.
Ebből következik, hogy a termelő (vállalkozó) amikor a különböző termékek megtermelésére vállalkozik a
jövedelem előállítását felelősséggel erőforrásai bevonásával, saját kockázatvállalással végzi. Nagy felelősséggel
párosul az, hogy mit termeljen, milyen mennyiségben, minőségben és milyen áron, hogy a vásárlók, fogyasztók
igényeit ki tudja elégíteni. E feladat megoldásához sokféle információra van szükség, mert a különböző
tényezők (kereslet, ár, vásárlói szokások, stb.) gyakran változnak. Ebből következik, hogy a piaci változásokat
figyelemmel kell kísérni, mert ezek egy része megismerhető másrészük csak becsülhető. Hasonlóképpen a
tényezők egy része változtatható más része nem vagy csak nagyobb költségek árán és kevésbé hatékonyan.
Az egyes növénytermesztési ágazatok megválasztásánál a vizsgálatokat elsődlegesen a tartósabban ható és a
jobban megismerhető tényezőkkel kell megkezdeni. A termelés szempontjából az egyes tényezők három
szempont alapján kerülhetnek kiválasztásra. Ebből adódóan az első csoport a hosszabb időn átható, a második
csoport a rövidebb időn át ható és a harmadik csoport a változtatható ökonómia belső tényezők (3. táblázat).
Az ágazatok kiválasztásánál célszerű a vizsgálatot a tartósabban ható tényezők vizsgálatával kezdeni. Ezen
belül az ökológiai, közgazdasági adottságokhoz való minél jobb alkalmazkodás ezek maximális kihasználása és
a hatékonyságot növelő pótlólagos befektetések megvalósítása. Mindezen tényezők a gazdasági előnyök
kihasználását teszik lehetővé.
A rövidebb időtartamra ható tényezőkből a beszerzési és értékesítési piaci viszonyok ismerete fontos
(fogyasztói igények, termelőeszközök, forgóeszközök piaca, export lehetőségek, minőségi követelmények).
Ezen túlmenően állandóan figyelemmel kell kísérni a jövedelem és jövedelmezőségi mutatók alakulását (nettó-,
bruttó jövedelem) a versenyképesség, az ágazatok fejlesztési lehetőségeit az állami támogatások igénybevételét.
Fontos tényező még az egyes ágazatok kapcsolatrendszerének maximális kihasználása.
Ez elősegíti a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb kihasználását, amely növeli az ágazatok
jövedelmezőségét. A növénytermesztés termelési szerkezetének kialakításában és az esetleges változtatások
kivitelezésében jelentős szerepet játszhatnak a 2. táblázatban felvázolt tényezők. A hatékonyság
figyelembevételével az ágaztok kapcsolatrendszerét, meghatározhatják.
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3, táblázat
Növelhetők az értékesítési lehetőségek, ezen keresztül a jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók. A
rendelkezésre álló erőforrások kihasználása is eredményesebb lehet, biztonságosabbá tehető a termelés, piaci
értékesítés, a munkaerő foglalkoztatása.
A tényezők elemzésével további lehetőségek tárulnak fel. Az ágazatok jövedelem előállítása növelhető, az
erőforrások hatékonysága és a versenyképesség is fokozható.

1. A ráfordítás-hozam tényezők viszony kapcsolati
rendszere
Az egyes ágazatok működését a ráfordítás-hozam kapcsolatok határozzák meg. Ebből kiindulva célszerű
megtervezni és vizsgálni a főbb tényezők egymásra gyakorolt hatását. A tényezők egy része hosszabb időszakra
történő meghatározást predesztinál (pl. a tartós vállalati adottságok, természeti, műszaki színvonal, melioráció,
élettartam). A tényezők másik formája, amelyek a termelési periódusként (technológia, műveletek száma,
félesége, alkalmazása, fajtakérdés) vagy azon belül is változtathatók (műveletek száma, félesége, fajta). A
hosszabb időszakra szóló tényezőknél fő cél a minél jobb alkalmazkodás és a lehető legteljesebb kihasználás. A
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termelési periódusként változóknál a termelés racionalizálása és az értékesítési ráfordítások javíthatják a
jövedelmezőbb termelést.
A 2. ábra a ráfordítás-hozam viszony az általánosan érvényesülő elemeket és összefüggéseket mutatja be. Egyes
elemek szoros kapcsolatban vannak a tulajdon viszonyokkal és a piaci körülményekkel. Ebből következik, hogy
bizonyos tényezők a ráfordítás-hozam viszony tekintetében (optimális ráfordítások, hatékonyság, piac, üzemi
eredmény, időtényező) elsőbbséget élveznek Más termelési feltételek, kapcsolatrendszerek a termelési tényezők
eltérő kihasználását és a hozzájuk történő alkalmazását kívánják.
A rendszerváltást követő tulajdonviszony változásnál a főbb tényező (piac, hatékonyság) habsúlyosabbá vált. A
termelési feltételek változása új kapcsolatrendszer kialakítását váltja ki.

2. Természeti adottságok
Természeti adottságok a hozam-ráfordítás viszonyait a legszélesebb körben befolyásolják. Többek között
meghatározzák a termésátlagok nagyságát, minőségét a hozamingadozásokat a veszteségek kialakulását, a
különböző növények termőlehetőségét, technológiáját a technológiai műveletek sorrendjét, időtartamát. Ezáltal
az ágazat hozam-ráfordítás viszonyát, eredményét alakítják. A változó ráfordítások befolyásolják az átlagos- és
pótlólagos hatékonyság nagyságát. A rosszabb ökológiai adottságok jelentősen drágítják a termelést. Külön
jelentőséggel bírnak a meliorációs beruházások, amelyek jelentősen meghatározzák a ráfordítás-hozam
kapcsolatát. Az ilyen beavatkozások jelentős fejlesztési forrásokat-költségeket igényelnek. Ezzel szemben
hosszabb időszakra termelési elkötelezettséget jelentenek. A többlet költségek hozamemelkedést
eredményezhetnek, de a művelet nem minden esetben jár jövedelem többlettel. A befektetett eszközök
(épületek, gépek) hosszabb idejű termelési kötelezettséggel járnak, jelentős termelési kapacitással rendelkeznek
és nagy az állandó költségük. E beruházási döntéseket részletes vizsgálatokkal, elemzésekkel kell megalapozni.
A számszerűsítés választ adhat arra, hogy az adott változtatás gazdasági előnnyel vagy hátránnyal jár-e. A nagy
hátrány esetében felvetődhet a tevékenység megszüntetése, illetve olyan megoldás, hogy a veszteséges
termelésnél piacbővítéssel mérsékelhető vagy megszüntethető a veszteség.
A továbbiakban a ráfordítás-hozam kapcsolatok vizsgálatánál fontos lehet még a szakismeret és a több éves
szakmai tapasztalat. Ezek befolyása (agrotechnikai, termőhelyi ismeretek, piaci kapcsolatok, versenyképesség,
fejlesztést elősegítő tapasztalatok, emberekkel való bánásmód, stb.) komparatív előnnyel bír. A ráfordításhozam viszonyban az évenként változtatható tényezők (fajta, trágyázás, öntözés, agrotechnika), a termésátlagot
leginkább meghatározzák

3. A fajta
A fajta potenciális termőképességét és a termék minőségét biológiai alap határozza meg és ettől függ a fajták
alkalmazkodó képessége. A szoros kapcsolat hatással van a fajtaszerkezet kialakítására, a termelési cél
megválasztására, a technológiára, a ráfordítás-hozam viszonyra, illetve a fogyasztói igények megfelelésére. A
potenciális termőképesség kihasználását elsődleges célként kell megjelölni, mert ennek kihasználása
hatékonyság- és jövedelemnövelő tényező. A termelési adottságokhoz legjobban alkalmazkodó fajtákat kell
kiválasztani. Ezt minél jobban sikerül megvalósítani annál biztonságosabb, versenyképesebb és hatékonyabb
lesz a termelés.

4. Ökonómia
Ökonómiai szempontból a fajlagos jövedelem a döntő tényező, amelynek feltétele kritériuma a potenciális
termőképesség elérése.

4.1. Tápanyagellátás
Ökonómiai szempontból a legfontosabb kritériumként kell megállapítani azt, hogy az utolsó egységnyi
hatóanyag ráfordítás költsége még megtérüljön a hozamtöbblet értékéből. Ennek egyik fontos tényezője az
optimális tápanyag ellátás.
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Ezt a következő tényezők határozzák meg: a fajta, a termelés színvonala a termőhelyi adottságok, a trágya
fizikai hatékonysága és a trágyázási technológia. A megvalósítást gátolják pl. agrotechnikai hibák, késői vetés,
szakszerűtlenül kezelt istállótrágya stb.

4.2. A trágyázás szervezése és ökonómiája
A talaj termelőkapacitásának fenntartására és növelésére irányuló tervszerű beavatkozásokat nevezhetjük
talajerő-gazdálkodásnak. Tágabb értelemben fogalmába tartozik a földhasználat módja, a művelés a javítás, a
védelem és a trágyázás. A talajerő-gazdálkodás jelentős faktora a trágyázás, amely a trágyafélék megválasztását
(a trágyázás rendszerének kialakítását), a felhasználás mértékének eldöntését és a kijuttatás szervezését jelenti.
A trágyafélék komponensei: a műtrágya, a szerves trágya (istállótrágya, fekáltrágya, tőzeges fekáltrágya), a
leszántott melléktermékek (szár, szalma), a gyökérmaradványok, illetve főleg a pillangósok trágyaértékű
maradványai.
A trágyázás rendszerének kialakításánál számításba kell venni:
- a gazdaságban rendelkezésre álló istállótrágyát, szármaradványt és egyes növények trágyaértékű utóhatását; a
vásárlás útján beszerezhető műtrágyát és esetleg a szerves trágyát;
- fel kell mérni a trágyaszükségletet, a termőterületet és a termelt növényeket, valamint azok tervezett termését;
- a szükséglet és a kielégítés módozataiban dönteni kell;
- a trágyázás költségeinek minimalizálása céljából el kell dönteni, hogy mely terülteken milyen trágyaforrást
felhasználva, milyen időszakban és eszközökkel, valamint milyen munkaszervezéssel hajtják végre.
A trágyázási rendszer kereteit több évre ki kell alakítani, és évenként részletes tervet kell készíteni. A
rendszertől függően a trágyázás költségei (egységnyi hatóanyagra vonatkoztatva) és annak eszközigénye
gazdaságonként változnak.
Az istállótrágya és a szármaradványok felhasználása megítélésekor figyelembe kell venni, hogy mindkét forrás
változó nagyságban velejárója a mezőgazdasági termelésnek, az állattenyésztésnek. Ökonómiai megfontolások
alapján dönthetünk a legcélszerűbb felhasználás módjáról. Mindkét alapvető szervesanyagforrás
felhasználásának gazdasági előnye és hátránya mérlegelendő.
Az istállótrágyázás előnyei:
-tartós humuszanyagokban gazdagítja a talajt,
-javítja a talaj vízgazdálkodását,
-elősegíti a jó talajszerkezet kialakítását és fenntartását,
-növényi serkentő anyagokat juttat a talajba,
-előmozdítja tápanyagok feltáródását és felvételét,
-az istállótrágyának figyelemre méltó a tápanyagtartalma (100 q istállótrágyában 90-115 kg vegyes hatóanyag
van),
-hatása több évre kiterjed,
-a feltáródáshoz nem igényel külön N-tartalmú műtrágyát.
Az istállótrágyázás hátrányai:
-termelési és szállítási technológiája munkaigényesebb és költségesebb is, mint a melléktermékeké (feltépés,
műtrágyás-kiegészítés, és leszántás),
-a nagy mennyiségű istállótrágya kiszállítása, kiszórása számottevő üzemszervezési nehézséget okoz (a munkák
elvégzése időbe egybeesik a betakarítási munkákkal),
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-az istállótrágya tápanyagtartalma nagymértékben változik a takarmányozás, az almozás, a kezelés, a talajba
történő bemunkálás minősége szerint,
- nehézségbe ütközik a kiszórás előtti tápanyagtartalom számbavétele,
-ezzel is magyarázható, hogy ma már több gazdaságban lényegében nem számolnak az istállótrágya
tápanyagtartalmával.
A melléktermék leszántásának előnye:
- a trágyanyerés egyszerűbb és olcsóbb módja,
- a nitrogén-műtrágyával kiegészített és leszántott szármaradványok megközelítőleg az istállótrágyához hasonló
mennyiségű és értékű hatóanyagot visznek a talajba, és közel azonosan befolyásolják a hozamot;
- műtrágya- és szervestrágya-megtakarítást lehet elérni. A hazai gyakorlat a szármaradványok hatóanyagtartalmával általában nem számol;
- elősegíti a szerves trágyázott terület kiterjesztését, lehetővé teszi a szervestrágyázás szabályos forgóját.
A megkésett leszántás nemcsak súly-, hanem szárazanyag és hatóanyag-veszteséget is okoz. A
szármaradványok leszántásának nehézsége és hátránya az, hogy a felaprítás és az alászántás (mennyiség,
eszköz) sokszor nehéz feladat, gyakran növényvédelmi szempontból is kifogásolt, ezért a gazdaságok a szalmát
sokszor elégetik. A szalmaégetés energiagazdálkodási és környezetvédelmi szempontból is kifogásolható.
A zöldtrágyázás, műtrágya, esetleg istállótrágya kiegészítéssel szintén a trágyázás egyik módja lehet.
Gyakorlatilag már csak kivételesen használatos módszer, mert a trágyázás egyéb lehetőségeivel összességében
kisebb költséggel kedvezőbb eredményt lehet elérni (nem kell a területet zöldtrágyatermeléssel lekötni stb.).

4.3. A műtrágyázás és a szervestrágyázás kapcsolata
A szakszerű trágyázási rendszer feladata az, hogy a trágyafélék arányát és mennyiségét ésszerűen válasszuk
meg. Úgy szervezzük meg hogy a gazdaság egyéb pótlólagos ráfordításainak jövedelmezőségével versenyképes
legyen.
A növénytermelési költségeknek 20-30 %-a a trágyázással kapcsolatos, ezért a gazdaság trágyázási
rendszerének megtervezése és megvalósítása évről évre jelentkező fontos üzemszervezési feladat. Ebben a
műtrágyák mellett jelentős szerepe van a szerves trágyáknak is.
Az istállótrágya és egyéb szerves trágyák (komposzt, zöldtrágya, tőzeges fekál, szár- és gyökérmaradványok,
trágyalé stb.) értékelése nem egységes. Egyesek a szerves trágyát értéktelennek tartják, mások szerint a szerves
trágyákban csak a táplálóanyag-tartalom jelent értéket. Láng G., Sarkadi J., G. W. Cooke a szerves trágyák
pufferáló, baktériumtápláló, talajszerkezet javító hatását is kiemelik, mind hozzájárulnak a műtrágyák jobb
érvényesüléséhez, a talaj termőképességének fokozásához.
Üzemgazdasági szempontból azt is indokolt figyelembe venni, hogy a gazdaságban, nagy tömegben keletkeznek
szerves trágyák és felhasználásuk olcsó, mert csak fuvar-, szétszórási, illetve bemunkálási költség terheli. Szinte
egyöntetű a tapasztalat gazdaságainkban, hogy az istállótrágya felhasználása intenzív kapásnövények
termesztése esetén vagy öntözött talajon igen jó eredményt ad.
Az istállótrágya mennyiségét és minőségét az állatállomány faj- és hasznosítási irány szerinti összetétele, a
tartásmód, az alom mennyisége, a legeltetés időtartama, a takarmányozás és a trágya kezelése befolyásolja.
Almozásos istállórendszerekben tartott kérődző állatok sok trágyát termelnek.
Az állatállományt eltartó takarmányterület egységére vetítve a szarvasmarha trágyájának mennyisége mintegy
tízszerese a sertés, és mintegy harmincszorosa a baromfi által termelt trágyának. Az állatösszetétel eltolódása az
abrakfogyasztó ágazatok felé a trágyatermelés csökkenését eredményezi. Természetesen a kérődző
állatállomány gazdaságon belüli nagyságát nem a talajerőgazdálkodási szempont határozza meg, hanem a
takarmánybázis összetétele, a meglevő állatállomány, a férőhelyek és a jövedelmezőségi szempontok.
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Gazdaságaink rendelkeznek feltétlen rét- és legelőterületekkel, és a gazdaságon belül olyan melléktermékek
keletkeznek, amelyek főleg csak kérődző álltokkal hasznosíthatók. Így a vállalatok túlnyomó többségében van
istállótrágya, és azt az istálló környékéről egészségügyi és egyéb szempontokból is el kell távolítani. Jelentősége
kétségtelenül csökkent, de olyan belső erőforrást használnak fel, amely komoly megtakarítást jelent (kevesebb a
műtrágya szükséglet). Ezen kívül az egyes növényeknél a termésfokozás kiváló hatású eszköze; a talajszerkezet,
a humusztartalom, a talajművelés, a víz- és táplálóanyag-gazdálkodás stb. tekintetében hatása figyelemre méltó.
Egy gazdaság vagy üzemrész trágyatermelésének kiszámítására jól felhasználható a Zutavern-féle képlet.
Eszerint:

Újabb állattartó telepeinken nagy tömegben keletkezik trágyalé, amely lényegében az ürülék és a lemosóvíz
keveréke. A tartási rendszertől függően számosállatonként és évente mintegy 3-7 m3 (30-70 hl) trágyalé
keletkezik, amelyet vízfolyásainkba bevezetni tilos. A gazdaságok arra kényszerülnek, hogy a trágyalevet
szalmabálás vagy rázóasztalos tárolókban ülepítsék, és a folyékony trágyalevet öntözéssel hasznosítsák. Ez a
felhasználás előnyös, mert 200-300 mm trágyalé kiöntözése 20-40 q szerves anyagot jelent hektáronként, és a
trágyalével kijuttatott hatóanyagok mennyisége nagy adagú műtrágyázásnak felel meg, csupán a talaj és növény
igényének megfelelően kiegészíteni foszforral kell. Az ülepített szilárd trágyarészeket az istállótrágyához
hasonlóan lehet trágyázásra felhasználni.
Az évelő pillangós és hüvelyes növények nagyobb aránya kedvezően hat a talaj szerkezetére, szerves anyag- és
nitrogénkészletére.
A szár és szalma szétszórásával és alászántásával kapcsolatban még megválaszolásra vár az a kérdés, hogy a
különböző talajtípusokon a talajszerkezetre és a termékenységre gyakorolt hatás nagyobb-e, mint az a költség és
ár, amely a beművelésükkel és a kártevők, kórokozók fennmaradásával kapcsolatos.
Nagyméretű, gabona- és kukoricatermelésre szakosított gazdaságokban inkább a szalma és a szár tarlóégetése
mellett döntenek. Indokolt azonban figyelemmel kísérni, hogy ez a gyakorlat több év folyamán nem
befolyásolja-e kedvezőtlenül a talaj humusztartalmát, szerkezetét és vízgazdálkodását.
A trágyaszükségletnek a táplálóanyag-felhasználás alapján történő megállapítása jó tervezési eljárás, ha
szántóföldi kísérletek alapján tervezzük meg gazdaságunk egyes határrészein a gazdaságos táplálóanyagadagokat és a megfelelő termésátlagokat. A táplálóanyag-mérlegben vegyük figyelembe a szerves trágyában
kiadott táplálóanyagokat is.
- a trágyázási modellben általában a következő három lehetőség között választhatunk:
- pénzügyi helyzetünknek megfelelően megvásárolható trágyák kedvező hatékonyságú elosztására törekszünk;
- az előző évek termésátlagait némileg meghaladó tervezett terméseink eléréséhez szükséges táplálóanyagokat
szerezzük be növényeink számára.
Az éves trágyázási terven táblánként (tömbönként) tervezzük a trágyázási munkákat, feltüntetve a növényt, a
tábla jelölését, területét, a hektáronkénti és táblánkénti trágyaadagokat és a trágyázás hónapját.
A talajerő-visszapótlás megszervezése a gazdaságban nemcsak elméleti számításokat és tervezési feladatokat,
hanem sok gyakorlati tennivalót is jelent.

4.4. Zöldtrágyázás
Az istállótrágya pótlására a zöldtrágyázást is alkalmazzák. A zöldtrágyázás a szállítás munkáját lényegesen
csökkenti, ugyanakkor azonban a termőterület egy részét a termelési időszak hosszabb-rövidebb idejére
lefoglalja.
Előnye, hogy a gazdaság a termelt istállótrágyát más üzemágnak (pl. a szőlőnek, a gyümölcsösnek) adhatja át.
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A zöldtrágya-gazdálkodásban legnagyobb a pillangósvirágú növények szerepe, mert ezek nitrogénben is
gazdagítják a talajt, de a gazdaságok kiterjedten használják zöldtrágyázásra a napraforgót is.
Különösen jó eredményeket ért el Westsik Vilmos, a nyírségi mészszegény homoktalajon csillagfürtzöldtrágyázással. Westsik ezekre a talajokra kidolgozta a talajerő-fenntartásának zöldtrágyázásos rendszerét.
A zöldtrágyázás megoldható fővetés, köztesvetés és másodvetés formájában.
Fővetés esetén egy év hozama kiesik, így a kiesett év termelési költségét a következő növények viselik. Ritkán
van olyan nagy hatása, hogy a terméshozamot megkétszerezze. Sovány homoktalajokon, azonban ez is előfordul
és itt érdemes a zöldtárgy növényeket főnövényként is vetni. A köztesként termesztett növényeknek, különösen
a gyengébb talajokon, ritkán van nagyobb hozama. Terméskiesés nélkül leginkább a másodvetésben termelt
napraforgó és fehérmustár ad – megfelelő műtrágya- vagy istállótrágya-kiegészítéssel – számba vehető
zöldtömeget.

5. A növénytermesztési ágazatok technológiai
rendszere
A technológia magában foglalja a termék-előállítás biológiai jellemzőit (a fajta, a termesztés ideje és időtartama
stb.), az agrotechnikát, az elvégzendő munkákat (azok idejét és időtartamát) és a termeléshez felhasznált
erőforrásokat (munkaerő, -eszköz). A technológia a felsoroltak alapján, biológiai, technikai és értékmutatókkal
(paraméterekkel) jellemezhető.
Az alkalmazható technológiát több tényező befolyásolja. Ezek:
-a növényfaj és fajta,
-a termesztés környezeti feltételei: a talaj, a domborzat, a terület tagoltsága, az éghajlat, az öntözhetőség,
-a termesztés célkitűzése (az előállítani kívánt termékek választéka, minősége, az előállítás ideje),
-a szakmai ismeretek és a műszaki ellátás lehetősége,
-a gazdaság helyzete (erőforrások és pénzügyi lehetőségek).
Természetes követelmény a technológiával szemben, hogy segítségével a gazdaságban a lehető
legjövedelmezőbb termelést lehessen folytatni. Gazdaságosság csak a hozam-ráfordítás, illetve a termelési érték
- termelési költség kedvező alakulása esetén remélhető. A magas színvonalú termelés (nagy hozamok)
szükségessé teszi a költségigényes technológiát, amely viszont csak ott tervezhető, ahol a nagy hozam és
termelési érték előállításának minden biológiai környezeti és ráfordításbeli feltétele megteremthető.
A vázlatokból következik, hogy a technológia kialakítása része az ágazat megtervezésének (szerkesztésének).
Ez azt is jelenti, hogy az eddigi technológián történő lényeges változtatás csak az ágazat teljes újratervezésével
(újraszerkesztésével) oldható meg. A feladat megoldása azonban igen, nehéz, mert az ismeretek, a technikai
valamint a pénzügyi lehetőség egyenlőtlenül állnak rendelkezésre. A termesztési technológia egyes elemei eltérő
időben módosíthatók. Ezért sokszor csak azon elemeken lehet változtatni, amelyek nem hatnak a hozamot vagy
a ráfordításokat érintő többi elemekre. A kapcsolódó, egymásra ható gyakorló elemeket csak együttesen lehet
változtatni.

6. A talaj termőképességének növelése
Magyarország mezőgazdasági művelés alatt álló területének mintegy 52 %-a mezőgazdasági termelés
szempontjából kisebb értékű. Ennek okai a következők:
-meglehetősen nagy területet foglalnak el a kedvezőtlen fizikai és kémiai tulajdonságú talajok (szikesek,
savanyú, homok- és láptalajok);
-ugyanezen talajoknak egy része, valamint más területek is (a mezőgazdaságilag hasznosított területnek több
mint 33 %-a) a víz és a szél pusztító hatásának kitettek;
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-a kevés és a szélsőségesen kedvezőtlen eloszlású csapadék – a művelés alatt álló terület nagy hányadában –
szintén akadálya a hozamok növelésének és a kiegyensúlyozott termelésnek;
-egyes termelési feladok megvalósításának akadálya lehet a felszín kedvezőtlen alakulása is.
A kedvezőtlen talajtulajdonságok, a talajpusztulás, a vízellátási hiányosságok és a kedvezőtlen felszínalakulás
az intenzív gazdálkodás akadályai, vagy annak hatékonyságát jelentősen csökkentő tényezők. A
növénytermesztés színvonalának növelése magába foglalja a felsorolt kedvezőtlen tulajdonságok
megszüntetését, illetve elhárítását. A megszüntetést és az elhárítást célzó intézkedések a melioráció
fogalomkörébe tartoznak.
A melioráció alapvetően a termőképesség növelését célozza, több vonatkozásban azonban (pl. a talajvédelem) a
termőképesség fenntartását szolgálhatja.
Melioráción – szűkebb értelemben – azokat a technikai beavatkozásokat értjük, amelyek:
-a talaj termőképességének megőrzésére (talajvédelem), fejlesztésére (javítás, öntözés),
-a gazdálkodás könnyítésére (rendezés stb.) irányulnak.
A tágabb értelemben vett melioráció fogalmához tartoznak a technikai beavatkozásokon túl mindazon
mezőgazdasági intézkedések, amelyek:
-lehetővé teszik az ilyen pótlólagos befektetéseket és
-biztosítják azok hatékony kihasználását.
Gyakran előfordul, hogy a technikai beavatkozások (beruházok) a mezőgazdasági feltételek és a gazdálkodási
követelmények mérlegelése nélkül történnek. Más esetben a termelés fejlesztését irányozzák elő, a nélkül, hogy
a szűkebb értelemben vett melioráció feltételeit megteremtenék. Mindkét eljárás hibás, mert helytelen
beruházásokhoz, kedvezőtlen hatékonyságú befektetéshez vezet.
A termőképesség megőrzését és növelését célzó tevékenységek általában beruházást (alap-, járulékos és
kiegészítő beruházást) igényelnek. E tevékenységek a beruházáson túl, közvetlen és közvetett ráfordításnövekedéssel is együtt járnak, hatásuk eredményeként hozamnövekedéssel, a gazdálkodás eredményességének
javulásával lehet számolni. Az ilyen tevékenységek előkészítése és megvalósítása során több tényezőt kell
figyelembe venni:
-Egy-egy gazdaság meliorációja sok esetben csak a területi vagy országos tervek (talajvédelem, belvízrendezés,
öntözés stb.) keretében valósulhat meg.
-A meliorációk közül mindenekelőtt a termőképességet megőrző tevékenységet (talajvédelem) kell előnyben
részesíteni. Más oldalról azokat kell kiemelni, amelyek egyszerű agrotechnikai feladatokat jelentenek vagy a
termelési ráfordítások fogalmába tartoznak.
-A termelés adott vagy elérhető intenzitásához és színvonalához igazodó nagyságú meliorációs beruházást
szabad csak megvalósítani.
Alacsonyabb színvonalon csak a talajvédelem, az egyszerű talajjavítások és az igen olcsó, a terület kis hányadát
kitevő öntözés jöhet szóba. Közepes színvonalon a talajvédelemről (rendszerint talajjavítással és vízgazdálkodás
javításával egybekötve), az igényesebb talajjavításról és a még mindig kis területű öntözésről lehet beszélni.
Magas színvonalon mindenekelőtt a komplex meliorációt (szükség szerint védelem és javítás, területrendezés
és öntözés) a nagy hányadot kitevő öntözést és a területrendezést kell kiemelni.
-A meliorációk komplex tevékenységet igényelnek. A megelőző feltételek és a gazdasági követelmények
szempontjából mégis különbséget tehetünk. Az talajjavítások, a belvízrendezés és a területrendezés viszonylag
egyszerűbb feladat. Több gondot jelent a talajvédelem és az igényesebb javítás. Sokrétűen feltételekhez kötöttek
és sokirányú következményekkel járnak az öntözés és az összekapcsolt meliorációk.
-A meliorációs tevékenységek és a kapcsolódó további feladatok általában csak több év alatt valósíthatók meg,
különösen, ha a gazdaság egészét vagy jelentős területét érintik.
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-A több gazdaságot érintő meliorációk gazdaságon kívüli beruházásainak költségeit rendszerint az állam
finanszírozza, de és a gazdaságon belüli beruházásokhoz is kedvezményeket, (támogatásokat) hiteleket nyújt.
- A melioráció, mint komplex tevékenység a tervezésnek célszerű módja, ha teljes üzemfejlesztési terv készül és
ennek része a melioráció műszaki terve.
Magyarországon hosszú távlatban, a mezőgazdaságilag hasznosított területből mintegy 4 millió hektár szorul
javításra, talajvédelmi feladatok adódnak 2,5 millió hektáron (ebből mintegy 1,5 millió hektár javítandó),
mintegy 1,2 millió hektár öntözhető

7. A talajjavítás szervezése
Mindazon beavatkozásokat együttesen, amelyeket az adott területen – a szokásos növénytermelési munkákon
(ráfordításokon) túl – azért végzünk, hogy a termőtalaj tulajdonságait megváltoztassuk és ezzel a
termőképességet növeljük, talajjavításnak nevezzük. A talajjavítás sok esetben, önállóan végezhető meliorációs
feladat, igen sokszor azonban egyéb teendőkkel (talajvédelem, vízrendezés, öntözés stb.) együtt kell megoldani.
A talajjavítás, azonban gyakran önmagában is összetett munkát jelent, mert a javítóanyag talajba (talajra)
juttatása mellett egyidejűleg rendszerint istállótrágyázni, a talajt lazítani stb. is kell.
A komplex melioráció részeként végzett munkánál is elbírálható gazdaságilag a talajjavítás, de termőképességjavító (hozamnövelő) és egyéb hatása ilyenkor csak igen bonyolult számításokkal értékelhető. A talajjavítás
célja és eredménye a hozam növelése.
A hozamnövelés közvetlen és közvetett úton jelentkezhet. A közvetlen hozamnövelés az adott területen addig is
termelt növényeknél mutatható ki. Közvetett hozamnövelés akkor következik be, amikor korábban nem
termelhető intenzívebb növények vetéstervbe állíthatók és sikerrel termelhetők.
A javítás általában több évre kiterjedő tevékenység. Egy-egy évben nem célszerű a terület 5-10 %-ánál többet
javításra előirányozni. A gazdasági számítások realitása érdekében a külső információk mellet célszerű a
gazdaságban próbajavításokat (üzemi kísérleteket) végezni és ennek eredményeit alapként elfogadni.
A savanyú talajok javítása az egyszerűbb megoldások közé tartozik.
A gyengén savanyú talajok javítása csak akkor gazdaságos (kis mennyiségű javítóanyaggal), ha mészigényes
növényeket termelnek.
Az erősen savanyú, kötött talajokon meszezni kell. A meszezés hatására csökken a kötöttség, javul a
vízgazdálkodás. A kémiai tulajdonságok javításával mind a szerves, mind a műtrágyák jobban hasznosulnak. A
várható gazdasági eredmény: a hozamok növekedése és a termelési költségek csökkenése.
Meszezésre mészkőport, cukorgyári mésziszapot, lápi mésziszapot, esetleg egyéb mésztartalmú hulladék
anyagot használnak. A felhasználandó javítóanyag 50-100 q/ha között változik. A szükséges mennyiség a talaj
savanyúsága és a javítóanyag CaCo3-tartalma szerint változik. A pontos szükségletet talajvizsgálattal állapítják
meg.
A javítandó területet fel kell szántani, a talaj felületét el kell munkálni. Növeli a javítás hatékonyságát az
istállótrágyázás. Ilyenkor az istállótrágyázás után végezzük a talajmunkát, majd ezt követheti a mész
szétterítése.

8. Az öntözés
Az öntözéssel általában termésnövelés és a termésingadozás csökkentése céljából a tenyészidőben hiányzó
csapadékot lehet pótolni. Az árasztással történő rizstermesztés állandó feltétele természetesen a hektáronként 12
000 – 15 000 m3 víz. Öntözési lehetőség esetén különleges célokat is ki lehet elégíteni, pl. az elvetett növények
kikelésének segítése, fagyvédelem, gyümölcsszínezés és aszúsítás.
Öntözésre csak akkor érdemes berendezkedni, ha a hozamnövekedés vagy rizstermesztés egyéb feltételei is
biztosíthatók. Ez azért természetszerű követelmény, mert az öntözésre való berendezkedés nagy beruházás, tehát
egyszeri befektetést és állandó költséget okoz. Az öntözőberendezés éves üzemeltetése, pedig csak jelentős
ráfordításokkal (vízfelhasználás, munka, energia), illetve változó költséggel oldható meg.
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Az öntözésre való berendezkedés hosszú időre szóló döntést, ezért ennek ökonómiai lehetősége az élettartam
alatt a közgazdasági és a termelési tényezők módosulása miatt megváltozhat.
Az öntözés műszaki megoldásai, beruházási és költségkihatásai igen változatosak. Az öntözés elhatározása előtt
ezért az élettartam egész idejére vonatkozó részletes számításokat kell végezni. Az alapvető döntést, az
erőforrások alternatív felhasználását is mérlegelve, az átlagköltségek, és az átlagosan várható eredmények
alapján kell meghozni. Az átlagos költségtől és az átlagos eredményektől évenként jelentős eltérések lehetnek,
ezért a vállalati egyensúly érdekében az öntözés méretének elbírálása külön ökonómiai mérlegelést kíván.

9. Vízrendezés
Az intenzív mezőgazdasági termelés egyre áltanosabbá váló kérdése a vízgazdálkodás színvonalának javítása, a
komplex vízgazdálkodás megvalósítása. A komplex vízgazdálkodáson belül esetenként különálló problémaként
jelentkezhet a mezőgazdasági termelést hátrányosan befolyásoló vízgazdálkodási helyzet javítása, az ún.
belvízrendezés. A vízrendezési feladatok legnagyobbrészt az öntözéssel együttesen megoldandó munkák. A
káros vizek elvezetése rendszerint üzemen kívüli, területi, illetve nemzetgazdasági feladat. A gazdaságon belüli
teendők a területi és a népgazdasági szintű megoldások következményeként, illetve annak rendszerébe
beillesztve oldhatók meg.
A belterjes irányba fejlődő mezőgazdasági termelés követelménye, hogy a területre lehullott csapadékot
maximális hányadban meg lehessen őrizni. A területen belül a víz visszatartására, esetleg rövidebb vagy
hosszabb időn át történő tárolására kell törekedni, és csak a mindezen lehetőségek után fennmaradó felesleges
vizet kell elvezetni.
A víz visszatartását elősegítő beavatkozások, azonban csak olyan fokúak lehetnek, hogy az adott területen ne
akadályozzák a termelést, vagy ne okozzanak olyan többletráfordításokat, amelyek a termelés gazdaságosságát
veszélyeztetik. A 90-es évektől a földtulajdon- és szerkezetpótlás, a vízrendezés helyzetét kedvezőtlenül
befolyásolta. Az okok miatt említhetők tőke-, az eseti szakértelem, az összekapacitás stb. hiánya. Minden
vízrendezéskor rendkívül gondos gazdasági számítást kell végezni. A számítás során rendezéssel kapcsolatos
beruházási és fenntartási költségeket kell összevetni a rendezés eredményeképpen várható termésnövekedéssel,
illetve termelési költségekkel. A vizsgálatnál tekintettel kell lenni arra is, hogy az adott területen a korábbi
termelést folytatják vagy esetleg éppen a művelési ág változtatása vagy a termelési szerkezet módosításai teszik
szükségessé a vízrendezési feladatok elvégzését.
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Chapter 5. A TERMELÉS
KÖRNYEZETI FELTÉTELEI
A környezeti feltételek előállítása (talajmunkák, növényápolás, növényvédelem, betakarítás) két módon vannak
hatással és befolyással a növénytermesztés ráfordítás-hozam kapcsolatra. Egyrészt közvetlenül másrészt
közvetett módon. A közvetlen kapcsolatok jelentik a termék-előállítás gazdaságosságát (a hozamok
megalapozását, a költségek alakulását) a piaci igények jobb kielégítését, a munkaszervezés hatékonyságát. Az
előállított termék jobb minőségét. Ennek eredményeként a ráfordítások racionalizálhatók, amelyek maguk után
vonják az előállított termékek jövedelmezőségének növelését.
Fontos követelménynek tekinteni a hatékonyság szempontjából a műveletek számát, minőségét a felhasznált
anyagok mennyiségét és árát, az alkalmazott gépek, eszközök hatékony kihasználását.
Figyelembe kell még venni az egészségügyi, környezetvédelmi, biológiai előírásokat és követelményeket. A
megváltozott körülményeket (talajmunka, vetésváltás, biológiai-, agrotechnikai-, vegyszeres védekezés) a
változó ráfordítás-hozam kapcsolatok relációjában újra kell értékelni.

1. A termelési cél megválasztása
A termelési célt meghatározó főbb tényezők az alábbiakban foglalhatók össze. Ezek:
- a végtermékféleségnek és minőségének a felhasználása, feldolgozása,
- a ráfordítás-hozam kapcsolat hatékonyságának növelése,
- a jövedelem és jövedelmezőség növelése,
- a hozamok mennyiségének és minőségének javítása,
- az ökológiai feltételek minél jobb kihasználása,
- az élőmunka hatékonyságának javítása,
- a vetőmag előállítás saját használatra,
- az előállított termékek minőségének fotózása,
- a minél magasabb feldolgozottságú termékek előállítása,
- a termesztett növények egy sajátos tulajdonságának maximális kielégítése,
- a termesztett növények speciális igényeiknek minél jobb kielégítése,
- a különböző termelési-, tartósítási-, tárolási megoldások bevezetése,
- a vállalaton belüli és vállalatok közötti integráció megvalósítása, bővítése,
- a továbbiakban, a vállalatban termesztett különböző növények egyedi, tulajdonságainak kihasználása,
minőségének javítása és ezen keresztül a, jövedelmezőség javítása.
A termelési cél lehetséges változatait jól tükrözik a Dr. Tözsér J. – Dr. Takácsné Dr. György K. által a
lucernatermesztésnél leírtak.

2. 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
28
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A TERMELÉS KÖRNYEZETI
FELTÉTELEI
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 szénaelőállítás) 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. Kisebb mértékű lehet ezt a mennyiséget meghaladó
árutermelés kialakítása, azaz a két hasznosítási mód egyidejűsége. 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.

2.1. A zöldlucerna előállítás és takarmányként való hasznosítása
A megtermelt zöldlucerna kisebb hányadát (9-12 %) zölden etetik fel. Ezt alapvetően meghatározza:
-az állatállomány zöldlucerna igénye, a feletethetősége, a takarmányozás típusa,
-a zöldlucerna előállítás gazdaságossága (költsége) és versenyképessége más zöldtakarmányokkal szemben,
-a lucerna-termesztés termőhelyi adottsága (talaj, csapadék) és gazdasági követelménye (fajlagos hozam,
növedékenkénti megoszlás, kaszálások száma, termelésben tartási idő),
-a fajta,
-a ráfordítás-hozam optimális rendezése (fajta, trágyázás, öntözés, ápolás),
-az eszközellátottság kialakítása és gazdaságossága,
-a zöldlucerna kaszálásának ideje (hozam mennyisége és minősége).

2.2. 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 motiválják:
-a biológiai értelemben szükséges széna mennyisége, ez a minimálisan indokolt tömeget jelenti (állatállomány
igénye),
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-a széna szükséglet kielégítésének gazdaságossága; a saját termelés vagy vásárlás előnyösebb-e; napjainkban az
előbbi megoldás az áltanosabban követett,
-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,
-a betakarítás és tartósítás módja is befolyásolja a széna előállítás mennyiségét és minőségét, ezzel a széna
gazdaságosságát.

2.3. 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.

3. A vetőmagtermesztés, mint termelési cél
A lucernamag-termelés reális célként fogalmazható meg (termelési feltételek, termelési tapasztalat, értékesítési
ár, piaci igény). Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a magtermesztésnek megvan a maga ökológiai feltétele,
termesztés-technológiai követelménye, biológiai sajátossága, szervezési és ökonómiai jellemzői. Számolni kell a
nagyobb szakértelemmel, termelési tapasztalattal, a nagyobb erőforrás igénnyel és jelentős többletköltséggel,
esetleges értékesítési gondokkal.
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A termőhelyi adottságok szempontjából fontos az ökológiai meghatározottság. Termesztés-technológiai
értelemben azt kell kiemelni, hogy a terület-kiválasztás, a lucernamag-termelés minden műveletét a végtermék
előállítás követelménye kell, hogy meghatározza. A magtermelésnek szinte minden művelete speciális igényt
(talaj-előkészítés, vetés, trágyázás, ápolás, védekezés, feldolgozás, értékesítés) a termelő elé állít. E mellett több
figyelmet és törődést is kíván. A termelés kockázata a többi termelési célhoz viszonyítva nagyobb. Az
ökonómiai meghatározottság a nagyobb berendezkedési és működési költségben, a végtermék előállítás és
értékesítés esetleges problémáiban, a termelés jövedelemtermelő képességében, a felhasznált erőforrások
hatékonyságában jut kifejezésre.
E termelési cél választásánál a következőket célszerű mérlegelés tárgyává tenni:
-a termőhelyi adottság alkalmasságát (főleg rendszeres magtermeléskor),
-a gazdasági egység jó felszereltségét (eszközök, tisztítóberendezések, tároló épületek, egyéb erőforrások), a
többlet erőforrás hatékonyságát,
-a termelési cél tudatos vállalását (berendezkedés, működtetés, értékesítés, hatékonyság),
-a piaci igények alakulását (értékesítés lehetőségei, korlátai, jövedelmezősége, hazai igények, az export
gazdaságossága, stb.); régen a lucernamag nagyon keresett áru volt, ma ismételten újraértékelendő a piac,
-a lucernamag-termelés technológiáját (sűrű vetésű, ritkább vetésállományú lucernáról fogott mag, sávos vetésű
magtermesztés),
-a különböző kártevők elleni rendszeres védekezést, mert a pillangósok közül legtöbb kártevője a lucernának
van,
-a magtermelés szerződéses rendszerét.

4. A lucernaliszt előállítás, mint termelési cél
A lucerna további lehetséges termelési célja a zöldlucerna forrólevegős gyors-szárítása, felaprítása, majd liszt
vagy granulátum formájában történő tárolása és hasznosítása. A szecskázott zöldtakarmány 70-80 %-os
víztartalmát magas hőmérsékleten (700-900 °C), rövid idő alatt (1-2 perc) 10 % körüli víztartalomra csökkentik,
ezáltal nagy értékű, fehérjében és karotinban gazdag liszt állítható elő. A tartósítási módok közül ezzel az
eljárással állítható elő a legkisebb mennyiségi és minőségi veszteséggel, fehérjedús takarmány, viszont
legnagyobb a beruházási- és üzemeltetési költsége, valamint a fajlagos energia igénye.
Reális termelési célként az árutermelés igénye, kisebb méretnél a belső felhasználás gazdaságossága a
mértékadó.
A döntésnél figyelembe veendő tényezők:
-mindenek előtt a piaci viszonyok, milyen minőségű terméket, hogyan ismer el a piac;
-az áralakulást, amely a liszt beltartalma szerint változik; a hosszú távú értékesítés lehetőségét,
-a berendezkedés (létesítés) és üzemeltetés gazdaságossága, a végtermék előállítás jövedelmezősége,
-a nagy eszközlekötés és állandó költségarány, a szárítóberendezés indokolt kihasználása,
-a lisztkészítés technikai és ökonómiai összehangolása (szervezése) a szárítóberendezés típusa, az üzemeltetés
módja ennek megfelelően változik a beruházási és üzemelési költség, valamint a lucerna területigénye is, ezért a
mérlegelés alaptényezőjének tekintendő,
-a lisztértékesítés és belső felhasználás gazdaságossága, és biztonsága,
-az előállított liszt minősége (beltartalma), amely függ a termesztés milyenségétől (trágyázás, öntözés,
növedékek alakulása), a szárítás és tárolás módjától,
-a liszt energia (földgáz, fűtőolaj), költsége illetve az alternatív energia-felhasználás és hatékonysága,
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-a zöldlucerna termelés gazdaságossága, élettartama; ebből kiindulva értékelendő a különböző termékek
mennyisége, jövedelmezősége, az előállítás költsége, az értékesítési árak változása,
-a termelésszervezés és a minél jobb összehangolás igénye a különböző folyamatok között (zöldlucerna
termelés, betakarítás, szárítás, tárolás, értékesítés),
-zöldlucerna betakarítás módja, a szárító üzemeltetési rendjének kialakítása,
- a lucernaliszt előállításakor a zöldlucerna kisebb vagy nagyobb hányada széna, illetve szilázsként kerül
tartósításra; az eltérő célok kombinált alkalmazását indokolja a kaszálásonkénti eltérő hozam, a telepítés módja,
a lucernatermelés többéves végtermék alternatív hasznosítása.

5. A különböző termelési célok közötti végső
választás
A különböző termelési célok közötti végső választás történhet: a különböző termékek vagy kombinációjuk
alapján realizálható jövedelem (fedezeti hozzájárulás) nagyságát mérlegelve (egyszerű és diszkontált
jövedelem), a felhasznált erőforrások hatékonysága az életteljesítmény alapján.
Ugyanazon termelési célnál, minőségnél, de különböző megvalósítási mód esetén, dönthetünk a legkisebb
költség elve alapján is (sima-, korrigált költség, termékegységre jutó diszkontált költség).

6. A piaci viszonyok szerepe
A ráfordítás-hozam kapcsolatok meghatározásánál döntő tényező a fogyasztói vagy felhasználói igények mind
szélesebb körű megismerése. Az elmúlt időszak eseményei azt mutatják, hogy egyre inkább a piaci viszonyok
alakulása, megerősödése a minőséget helyezik előtérbe. A jobb minőség a magasabb feldolgozottság egyre
inkább meghatározó tényezővé válik. Általában minden piac az olcsóbb árat és a jobb minőséget dotálja. Ezért
keresni kell a leghatékonyabb értékesítési megoldásokat, figyelembe véve a fizetőképes keresletet.
Az eltelt időszakban megerősödött az ökonómiai tényezők szerepe: a jövedelem előállítás nagysága a
ráfordítások hatékonysága, a fizetőképes kereslet megléte és a termeléssel járó kockázatok fontossága.
Az ökonómiai tényezők megítélésének fontossága a termelési költségek alakulásának vizsgálata is előtérbe
került a nagyobb jövedelmet elért gazdaságokban.
A termelési érték vonatkozásában egyre inkább szerepet kap a hozam mennyiség növelése mellett a minőségi
felár, árkiegészítések, exporttámogatás EU támogatások stb.
A termelési költségek alakulásánál az indokolt csökkentések, költségszerkezet vizsgálata és a költségtakarékos
technológiák alkalmazása.
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Chapter 6. AZ ÁGAZATOK
JELLEMZŐI A JÖVEDELEM
ELŐÁLLÍTÁS KRITÉRIUMAI
1. Működési alapelvek
A jövedelem előállítást meghatározó tényezők a hozamok, a ráfordítások és az erőforrások. Ezen tényezők
nagyrészt hosszú időre adottak és bizonyos termelési potenciált jelezhetnek. A változtatható ráfordítások csak a
hozamlehetőség határain belül érvényesülnek. Az egyes ágazatok által igényelt erőforrások hasznosításának
színvonala jelentősen befolyásolja az ágazatoknak más ágazatokkal, vállalati tevékenységekkel való kapcsolatán
keresztül a vállalaton belül elfoglalt gazdasági pozícióját.
A növénytermesztésben a hozam nagyságát igen sok tényező határozza meg, ezek egy része nem szabályozható
vagy csak bizonyos határon belül érvényesül. A gazdálkodás során célszerű felmérni, hogy a szabályozható és
nem szabályozható tényezőkkel együttesen milyen hozamot lehet elérni. A növénytermesztő ágazatok
termésátlagának nagysága jelentősen kihat a következőkre:
- az előállított termék nagyságára,
- a felhasználásra kerülő ráfordításokra,
- az előállított jövedelemre, illetve a jövedelmezőségre,
- a vizsgált ágazat és más termelő ágazat méretezésére,
- az ágazat által igénybe vett szolgáltatások nagyságára és működésére.
A természeti adottságok (talajminőség, domborzat, éves csapadék, hőmérsékletingadozás) jelentős mértékben
befolyásolják a hozam nagyságát, minőségét. Ezen tényezők meghatározó szerepet játszanak a termelhető
növények megválasztásában és a termésátlagok kialakulásában.
A természeti adottságokból eredő termésátlag ingadozásoknak több kedvezőtlen hatása van:
-nehezen határozható meg az erőforrások (gépek, munkaerő) méretezése,
-időközönként kapacitáshiány, illetve más esetben kedvezőtlen kihasználás jelentkezik (munkaerő)
-a tervezett jövedelem kockázatossá válik.
A talaj minősége hatással van a termelhető növényekre, a termés nagyságára, minőségére.
A csapadék nagyságánál figyelembe kell venni az éves megoszlást. Különösen a tenyészidőben lehulló
csapadékmennyiség a meghatározó, mivel szorosan összefügg a hozam nagyságával.
A hőmérséklet és a többi éghajlati elemek a ráfordítások hatékonyságát és a hozamok nagyságát
befolyásolják. A felsorolt tényezők tartós vállalati adottságok hosszabb vagy rövidebb időre befolyásolják a
ráfordítások nagyságát, a termésátlagokat és ebből következtetve a termelés hatékonyságát, jövedelmezőségét.
A változtatható ráfordítások a termésátlagok nagyságát, minőségét befolyásolják. Ezek közül meghatározó
komponensek a következők.
A termesztett fajta meghatározott tőszámot, termesztési technológiát és technológiai elemet igényel.
Az agrotechnikai elemek a művelet időpontját és időtartamát érintik a hozam-ráfordítás viszonyában. Kiemelt
szerepet játszik még a hozam-ráfordítás viszony alakulásában az alkalmazott technológiai rendszer, amely
hatással van a hozam és a költségek alakulására.
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A hozamok növelésében jelentős szerepet játszanak még a különböző ráfordítások. Ezen tényezők mennyisége,
aránya évenként változtatható, ezáltal alkalmazkodni tud a termelő a változó termelési piaci körülményekhez.
A szakirodalom ide sorolja a műtrágyázást, a szerves trágyázást, az öntözést és a növényvédelmet. A szerves
trágyázás a talajszerkezetét is befolyásolja, és mellette váltózó tápanyag mennyiséget biztosít. A műtrágya
jelentős hányadát teszi ki a termelési költségeknek, de jelentős a termésnövekedés. Az öntözéssel a hiányzó
csapadékot pótoljuk és a kijuttatott tápanyag hatékonyságát is növelhetjük. A növényvédelem változó költséget
jelent és közvetetten hat a hozamra.

2. A működési alapelvek folyamata tér- és időbeni
jellemzői
A szükséges ráfordítások megléte után, amelyet megvásároltunk vagy megtermeltünk kijelölhető a működés
feltételeinek illetve a tényleges lefolyásának a kitűzött célok szerinti biztosítása. Mindez magába foglalja az
előállított termékek mennyiségét, méretezését a termelő folyamatok és ezek elemeinek összehangolását a
ráfordítások átalakítását. A termelési folyamatban előállított termékek betakarítását, tárolását, kezelését
(tisztítás, szárítás, stb.), valamint az értékesítést és tárolást. Ebből kiindulva kell a tér- és időbeli jellemzőket
értékelni és a szükséges fejlesztéseket megtervezni.

2.1. A termék előállítás folyamata
A termék-előállítás folyamata a működő ágazatoknál három fő részre tagolódik, amelyek a következők szerint
csoportosíthatók. Első rész az inputok és információk biztosítása, amelynek döntő részét a változó költségek
teszik ki. A második fázis az átalakítás, amely magában foglalja a rendelkezésre álló földterületet, a termelésre
kiválasztott növényeket, állatokat és a szükséges termelőeszközöket. Ehhez kapcsolódik még a tervezett
beruházások költsége, az értékcsökkenés leírás, a felvett hitelkamat, bérleti díj, lízing és biztosítási díj, mint
állandó költségek.
A folyamat harmadik fázisa a megtermelt termékek eladása, amely az árbevételt biztosítja az ágazat számára.
Végezetül az egyes fázisok elemzése, értékelése zárja a folyamatot. A vezetés feladata a tanulságok levonása és
a hiányosságok kiküszöbölése, amelynek minden esetben ökonómiai szemléletet kell követni. Ennek
eredményeként megállapítható, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat milyen hatékonyan működtettük. Az
árbevételekből felvilágosítást kaphatunk, hogy a tervezett bevételek, hogyan realizálódtak, a termelési költségek
alakulása a tervezethez viszonyítva hogyan alakult. Végsősorom a két tényező összevetéséből kiderül, hogy
hogyan alakult az ágazat jövedelme és az egyes jövedelmezőségi mutatók. (2. ábra)
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A teljes folyamat változtatása nehezebb feladat, általában hosszabb időt vesz igénybe, nagyobb a befektetés
anyagi és termelési költségvonzata, technológiai és gazdaságszervezési követelménye.

2.2. Az erőforrások számbavétele
E témakörben célszerű még vizsgálni az erőforrások igénybevételét és kihasználtságát. Az eszközöket
típusonként kell számba venni és összevetni az igényekkel. Ez történhet normatív számítások alapján vagy
technikai mérőszámokkal (normálhektár, tonnakilométer) természetes mérőszámokkal (hektár, üzemóra). A
rendelkezésre álló eszközállományt össze kell vetni az igényekkel, amelyből kiderül, hogy többlet kapacitással
vagy hiánnyal kell számolni. Az első esetben a többlet kapacitás bérmunka vállalásra ösztönöz a hiányt vagy
vásárlással, vagy bérmunka igénybevétellel lehet megvalósítani.
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Chapter 7. A VETÉSSZERKEZET
KIALAKÍTÁSA, TERVEZÉSÉNEK
MÓDSZEREI
A mezőgazdasági vállalatok és vállalkozások gazdálkodásának egyik alapvető és meghatározó tényezője a
növénytermesztés vetésszerkezetének kialakítása.
A növénytermesztés alapja a termőföld, ezért intenzívebb, színvonalasabb termelést csak a gazdaságok
termőterületének adottságait figyelembevéve lehet megvalósítani. Ennek egyik döntő tényezője az, hogy a
vetésszerkezet kialakítása során figyelembe vegyük, a gazdaság jövedelmét befolyásoló szerepét.
A termőföld természetes tulajdonságai, a környezet (ezen belül az éghajlat) és a fekvés, amelyek olyan
feltételeket teremthetnek, hogy az adott területet csak meghatározott termelésre lehet használni. Ebből
következik az, hogy csak meghatározott termelésre hasznosítható területek (pl. legelő, erdő) alakultak ki és
maradtak fenn. A többi területen, döntés szerint, hosszabb vagy rövidebb időre szántóföldi művelést folytatnak.
A szántó művelési ágnál a termelés látszólag szabadon változtatható, hiszen nincsenek a termőterülethez kötött
berendezések. (pl. kivétel az öntözésre berendezett terület)

1. A vetésszerkezet kialakítását meghatározó
tényezők
Egy adott gazdaság szántóterületén termesztett növények területét arányát vetésszerkezetnek nevezzük.
A növényi termékek előállítását több sajátosság jellemzi
•Sokféle termék előállítása folyik, így vannak évelő kultúrák: szőlő, gyümölcsös és egyévesek (szántóföldön
termelt növények).
•A termelés produktuma az időjárási körülményektől függően évente változik, ezért a növénytermesztés
eredményét csak az időjárás változásának függvényében elemezhetjük. Egy-egy növényről ágazatról reális képet
több év eredményeinek ismerete, összegzése alapján kaphatunk.
•A hozamokat (és a hatékonyságot is), különösen a szántóföldi növénytermesztés esetében a föld minősége
jelentősen befolyásolja, amely tájanként, de gazdaságon belül is eltér. Jobb területeken sokféle jó növény
termeszthető, míg a gyengébb adottságú talajokon a termeszthető területeken a növények száma és a termelés
eredménye jelentősen csökken.
•A termőföld nagysága általában korlátozott, ezért annak használatáért a növények, illetve az egyes ráfordítások
versenyeznek. A verseny kritériuma az elérhető jövedelem nagysága.
•Nemcsak a föld, hanem a különféle eszközök, gépek is többféle növény termesztésére alkalmasak, ezért a
szántóföldi növénytermesztés vetésszerkezete változtatható, mértéke azonban nem nagyobb 2-7 %-nál.
•A növénytermesztés termékei több célra, közvetlen fogyasztásra, vagy különféle élelmiszeripari feldolgozásra
használhatók. További sajátossága a, felhasználásnak, hogy lehetséges üzemen belül takarmányként történő
felhasználása, illetve üzemen kívüli értékesítése.
•Több esetben a növények termesztésekor értékes melléktermékek is képződnek.
•A növénytermesztés biológiai optimumainak betartása kulcskérdés. A biológiai határidők figyelembevétele
nagy problémákat jelenthet. Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén bizonyos munkák elvégzése megkésik,
minősége rosszabb lesz, eredményeként a hozamok mérséklődnek, a költségek növekednek.
•A növénytermesztés tőkeszükséglete jelentős. Ezen belül is különösen a szántóföldi növénytermesztésben a
föld tőkeértéke meghatározó, esetenként az összes tőkeszükségletnek több mint 60 %-a.
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Az ültetvényes kultúráknál természetesen a földtőke aránya lényegesen szerényebb. A növénytermesztés
sajátosságaira és jelenlegi helyzetére tekintettel a jövőben mindig figyelemmel kell lenni, hogy új gazdasági
környezetben fog működni. Ezért arra kell törekedni, hogy:
•biztosítsa a tevékenység hosszú távú versenyképességét,
•a várható piaci viszonyok elemzésén túl a földhasználattal összefüggésben az állami beavatkozások,
támogatások célkitűzéseivel összhangban fejlessze tevékenységét, változó időjárási körülmények miatt a
növénytermesztés piacérzékenységével számolni kell, a vállalkozásoknak a termelés fokozottabb biztonságára
kell törekedni.
A vetésszerkezetet meghatározó és befolyásoló tényezőket eltérő súllyal gazdaságonként, üzemrészenként
különböző mértékben kell figyelembe venni. Kialakítását meghatározó üzemi adottságok mellett, egyéb más
tényező és számos körülmény befolyásolja, amelyek megfontolás tárgyát képezik.
Elsődleges cél, hogy a rendelkezésre álló szántóterületről közvetlenül értékesítve vagy közvetve
(állattenyésztés, feldolgozás útján eladva) érjük el a legnagyobb jövedelmet. Fontos döntési kritérium még, hogy
egy adott gazdaságon belül többféle kritériumnak kell megfelelni.
A növénytermesztő szakemberek a vetésszerkezet kialakításának a talajtermékenység fenntartását a helyes
növényi sorrendet tartják elsődlegesnek. Az állattenyésztő szakemberek a legjobb minőségű és lehetőleg a
legkisebb költséggel előállított takarmányok termesztését részesítik előnybe. A gazdaságok vezetői és a
főfoglalkozású vállalkozók a minél nagyobb jövedelem előállítását helyezik előtérben. Adott szituációban
előtérbe kerülhet még a termelés és értékesítés biztonsága, a rendelkezésre álló munkaerő, a foglalkoztatás, a
gépesítés szempontjából meghatározó üzemméret. Mindezek figyelembevételével a leginkább meghatározó
tényezők gazdaságonként eltérő súllyal jöhetnek számításba.
A piac szerepe az egyik leglényegesebb meghatározó kritérium. A megtermelt termékek feleslegek döntő része
az értékesítési piacon realizálódik. Az értékesítés történhet szerződéses alapon előre meghatározott felvásárlási
áron vagy szabadon, megegyezési alapon. A szerződéssel történő értékesítés egyrészt biztonságot jelent a
termelők számára, másrészt az ebből származó bevétel előre kalkulálható ennek felhasználására. A szabad
piacon történő értékesítés bizonytalan lehet, mindig a kínálat-kereslet határozza meg az ügyletet. Előnyt
jelenthet abban az esetben, ha az értékesítés magasabb, mint a szerződéssel lekötött ár.
A másik fontos kritérium a beszerzési piacon megvásárolható termelőeszközök fogyasztóeszközök megléte, és
az, hogy vásárlás esetén milyen áron realizálhatók.
Befolyásoló tényezőként fontosak még mind a két piac szempontjából az állami támogatások az Európai Uniós
dotációk, a pénzügyi és hitelpolitika. Mindezen tényezők alapvetően befolyásolják és meghatározzák az egyes
üzemágak jövedelmezőségi viszonyait.

1.1. A természeti és közgazdasági adottságok
A természeti tényezők gazdaságonként, ágazatonként, sőt táblánként eltérőek lehetnek. Ezen tényezők
megnyilvánulhatnak az éghajlati viszonyban, tenyészidőben lehullott csapadék mennyiségében, a levegő és
talajhőmérséklet alakulásában, éves hőösszegben, továbbá termőtalaj típusokban, talajok tápanyag
ellátottságában.

1.2. Anyagi – műszaki ellátottság
A gépi erő szükségletet a vetéstervben kell megtervezni. Amennyiben a különböző munkaműveleteket saját
gépekkel nem tudjuk elvégezni idegen szolgáltatást, kell igénybe venni. Meg kell vizsgálni, hogy a különböző a
termeléshez szükséges anyagok (pl. vetőmag, műtrágya, növényvédő szerek, gyomirtók stb.) rendelkezésre
állnak-e?

1.3. Munkaerő-ellátottság
Legfontosabb kérdés az, hogy a termeléshez szükséges munkaerő rendelkezésre áll-e. Kell-e idegen munkaerőt
igénybe venni, vagy a munkaerő foglalkoztatásánál többlet létszám adódik. Hogyan oldjuk meg a felesleges
munkaerő foglalkoztatását.
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A szakszerűen megtervezett vetésszerkezet a két tényező összehangolására is lehetőséget biztosíthat. A
növénytermesztési üzemágak racionális megválasztása egyrészt elősegítheti a munkacsúcsok kiegyenlítését, a
munkaerő és gépszükséglet egyenletesebb foglalkoztatását. Megoldást jelenthet még a munkaerő többlet
levezetésére olyan növények (pl. kertészeti növények) termesztése, amelyeknek a kézierő szükséglete jelentős.
Megoldás lehet még feldolgozó-, tároló és más kiegészítő tevékenységek bevezetése vagy a meglévők bővítése.

1.4. A gépi eszközökkel való ellátottság
A gépi eszközök vonatkozásában megoldást jelenthet a bérmunka alkalmazása vagy új funkcionális ágazati
géprendszer üzemágak indítása vagy a nagyobb gépierőt igénylő üzemág bevezetése.
Mindkét tényező (munkaerő, gépi ellátottság) vonatkozásában egy nagyobb arányú földvásárlás vagy földbérlés.
Végezetül a vetésszerkezet döntő módon meghatározhatja és befolyásolhatja az adott gazdaság jövedelmének
nagyságát a jövedelmezőségi mutatók alakulását. A rendelkezésre álló termelőeszközök (tárgyi- és
forgóeszközök) hatékony felhasználását. Ehhez szükséges a vetésszerkezet kialakításánál alapvető követelmény
a ráfordítás-hozam viszonyok ismerete és az ezt alátámasztó ökonómiai mutatók alkalmazása. (Jövedelmezőségi
mutatók: eszközarányos-, költségarányos-, jövedelemarányos-, költségszint).
Az árunövények termesztésénél a terület egységre jutó jövedelem növelése lehet az elsődleges cél. A
takarmánynövényeknél célszerű vizsgálni a terület egységre jutó emészthető fehérje vagy energiatömeg
nagyságát. Fontosnak említhető még hitelfelvétel esetén hogy a kamatigénynél nagyobb jövedelmet érjünk el.
Fontos maghatározó tényező a talajtermékenység fenntartása, a vetési sorrend, a jó talajhasználat és a termelt
növények ésszerű aránya. A talaj állapotának fenntartásához szükség van a termőréteg megtartásához.
Elősegítheti ezt a vetésváltás és a szervestrágyázás alkalmazása. A jól és szakszerűen megválasztott
előveteményekkel (pl. búza esetében pillangós növények, borsó) 20-40 %-os terméstöbblet is elérhető. Fontos
szerepet tölthet be a szakszerűen kezelt istállótrágya. Elsősorban a kapás növények (cukorrépa, kukorica,
burgonya) termésátlagai növekedhetnek 10-20 %-kal. Az istállótrágya alkalmazásával csökkenthető az egyre
dráguló műtrágya felhasználás. Az eddig felsoroltak mellett célszerű még számításba venni a növények
szántóföldön történő elhelyezését.

2. Vetésforgó – vetésváltás
Lényeges problémaként vetődik fel, hogy a termesztett növényeket a szántóterület mely részén helyezzük el. Ide
kapcsolódik még, hogy monokultúrában vagy vetésváltással történjen a termesztés. A több évtizedes
tapasztalatok messzemenően igazolják, hogy a termesztés eredményét nagyban befolyásolják a különböző
termesztési lehetőségek. Milyen rendszer szerint szervezik meg a termesztést.
A korábbi időszakban a nordforki négyesben kialakított vetésforgó volt az uralkodó. Ez magában foglalta a
rendszeres istállótrágyázást, az évelős pillangósokat, gabonákat, (búza, tavaszi árpa, cukor vagy takarmányrépa).
A rendszer elsősorban Németországban és Angliában maradt fenn tartósan.
Hazánkban a nagyüzemek kialakításával egyre inkább üzemi okok miatti alkalmazása a minimumra csökkent. A
bekövetkezett változások (piaci értékesítési lehetőségek, árak alakulása) nem nyújtottak megfelelő takarmány
ellátást, a répatermesztés fokozatos csökkenése miatt.
Előtérbe került az évenkénti változtatás, amely alkalmazkodik a mindenkori termelési és értékesítési
feltételekhez. A szakirodalomban (Magda S.) keretvetésforgónak nevezi. Ez lehetőséget biztosít az évenkénti
módosításokra és alkalmazkodni képes az egyes táblák talaj- és domborzati különbségéhez. A táblák
művelhetőségének megfelelően változtathatunk a növények elhelyezésén.
A keretvetésforgó négy ütemben tervezhető:
•Három növénycsoportra állítják össze és feltüntetik, hogy a szervestrágyázást mikor végzik.
•Az első év növényeit az agrotechnikai és növényvédelmi szempontoknak megfelelően helyezik el.

3. A vetésszerkezet fenntartásának módszerei
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Az elméleti és gyakorlati tapasztalatok alapján a vetésszerkezetet a takarmánynövények és árunövények
bontásában kell tervezni.

3.1. A takarmánynövényekre alapozott vetésterv kialakítása
A tervezés két módszer alapján készíthető el. Egyrészt az optimális takarmánybázis kialakításával és erre
alapozzuk az állomány-összetételét. Ebben az esetben a legnagyobb tápanyag hozam vagy a legolcsóbb
tápanyagú növényekre alapozunk.
A másik módszer, amikor a meglévő vagy a tervezett állomány takarmányszükségletére készítjük el a tervet.
Ily módon lehetőség adódik, hogy az állomány számára a szükséges takarmányokat mindkét esetben a legkisebb
szántóterületen és legkisebb önköltséggel állítsuk elő. A továbbiakban elkészíthetjük a gazdaság
takarmánymérlegét. Ez tartalmazza az egyes állatfajok és korcsoportok takarmányféleségek szerinti igényét,
továbbá a gazdaság által rendelkezésre álló takarmányonkénti fedezetet. Ily módon megállapítható a még
hiányzó takarmányok mennyisége, amelyet vásárlásból kell biztosítani.

3.2. Az árunövények vetésszerkezet kialakításán alapuló módszer
A módszerek egyrészt a hagyományos gyakorlati tapasztalatra építve kerülnek kidolgozásra, másrészt a modern
technikát alkalmazva (számítógépre adaptálva) készülnek. A módszerek a következők lehetnek.

3.3. A gyakorlati tapasztalatra épülő logikai módszer
A leggyakrabban alkalmazott módszer. A tervezés a gazdaság természeti és közgazdasági adottságait
figyelembe véve logikai kalkulációval több éves tapasztalatokat figyelembe véve készítik el a tervet. Hangsúlyt
helyezve a munkaerő ellátottságra az egyes árunövények jövedelmezőségére, az egyéb várhatóan bekövetkező
változásokra.

4. A variációs logikai módszerek
Az ilyen módszerek alapos szakmai ismereteket igényelnek, amelyek több éves helyi termelési tapasztalatokon
alapulnak. Általában akkor kerülnek előtérben, amikor nagyobb változtatásra (piaci helyzet, közgazdasági
tényezők, szerkezetváltás, üzemfejlesztés új ágazat létrehozása vagy megszüntetése stb.) van szükség.
Természetesen alapvető érv lehet a jövedelem és jövedelmezőségi mutatók változása. Lehetőség van arra, ha az
adott gazdaságban a vetésszerkezetet különböző mérlegek és kalkulációk alapján készítjük el. Ebben az esetben
a rendelkezésre álló munkaerő és vonóerő mérleget kell kidolgozni. A kalkuláció fő célja e tényezők
eredményesebb kihasználásával a jövedelem növelése. Az éves terv készítésénél a mérleg vonatkozásában
célszerű figyelembe venni az előző év ágazatainak jövedelem számítását, ezt figyelembe véve korrigálják a
vetésszerkezetet.

5. Számítógépre alapozott módszerek
A számítógépek elterjedése és alkalmazása lehetővé teszi, hogy a vetésszerkezet kialakításánál számtalan
alternatív változatot dolgozzunk ki. Erre a legalkalmasabbak az operációkutatási módszerek, amelyek lehetővé
teszik azt, hogy az árunövények előállításával a rendelkezésre álló területről a maximális jövedelmet állítsuk
elő. A módszer kidolgozása során azonban néhány korlátozó tényezővel számolni kell.
Ezek a következők:
- alapvető korlát a rendelkezésre álló szántóföld,
- a gazdaság termelési adottságai,
- a belső szükségletek (takarmány, vetőmag, stb.),
- értékesítési lehetőségek,
- munkaerő kapacitás,
- vonóerő kapacitás,
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- betakarítógép kapacitás
E tényezők figyelembevételével lehetővé válik gyors optimális változatok kidolgozása. Az egyes változatok
megtervezésénél is számolni kell korlátozó tényezőkkel. Ezek a módszerek csak reális hozam- és költségadatok
esetében adnak valós eredményt. Minden esetben törekedjünk arra, hogy minél több változatot alakítsunk ki.
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Chapter 8. A NÖVÉNYTERMESZTÉS
ÁLTALÁNOS SZERVEZÉSI ÉS
ÖKONÓMIAI KÉRDÉSEI
A növénytermesztés általános gazdasági jelentőségét mutatja, hogy a termőföldön állítják elő az élelmiszeripar
alapanyagainak számottevő, a könnyűipar nyersanyagainak pedig egy viszonylag jelentős részét. A szántóföldön
előállított alapanyagok, illetve termékek, valamint az élelmiszeripar feldolgozott termékeinek exportpiacokon
betöltött szerepe is meghatározó, a világpiacon keresett árucikknek számítanak.
A növénytermesztés súlyát tovább növeli, hogy a szántóföldi termékek adják az állatállomány
takarmányszükségletének túlnyomó részét, befolyásolva annak jövedelmezőségét és ezzel hatékonyságát is. A
csökkenő állatállomány azonban az árakra, így a takarmánytermő-területek méretére is nagyobb hatást
gyakorolhat.

1. Tőkeszükséglet
A növénytermesztés tőkeszükséglete a termelő tevékenység folytatásának alapvető feltétele. Ennek keretében
egyfelől a termeléshez szükséges befektetett eszközökre (termőföld, épületek, gépek), másfelől ezek
működtetéséhez szükséges forgóeszközökre van szükség. A növénytermesztés a mezőgazdasági vállalkozások
leginkább tőkeigényesebb ágazatai közé tartozik. Az összes mezőgazdasági tőkének országos átlagban a
termőföldek minőségétől (értékétől) függően kétharmad-háromnegyed részét köti le. A befektetett eszközökön
belül a föld, – úgy is, mint különleges befektetett eszköz – speciális tőkeszükségletet jelöl, esetenként az összes
tőke több, mint felét meghaladó mértékben. A befektetett eszközök másik nagy tőkerésze a gépek, berendezések
értéke. Az előző két tőkerészhez képest arányában ugyan szerényebb mértékű, de jelentős a vállalkozások
forgóeszköz szükséglete.
Ezeknek az erőforrásoknak az értékét legegyszerűbben az 1 hektár szántóra jutó összegben fejezhetjük ki.
Meghatározásuk viszont meglehetősen bonyolult, mivel sok problémát jelent többek között a különböző
földterületek eltérő minősége, a termesztett kultúrák sokfélesége, a növénytermesztés színvonala, a vállalati
méretek eltérő nagysága, valamint az ezzel összefüggő gépi kapacitások mérete, illetve méretezése és
kihasználtsága.
A tőkeszükségleten belül a termőföld, mint befektetett eszköz értéke a legmeghatározóbb. Még a gyenge
minőségű földek is az összes tőke (közel) felét adják, míg a jobb minőségű földek esetenként a tőkeszükséglet
70%-át is meghaladhatják. Az árban kifejezett földérték – különösen az EU-csatlakozás óta – ha nem is
egyenletes, de folyamatos növekedést mutat. Ennél fogva a termőföld értéktartása, sőt értéknövekedése az
összes tőkeértéken belül biztosítottnak látszik.
Az aranykorona-rendszert a termőföld összehasonlító értékelésére 1876-1881 között vezették be, és
napjainkban is használják. Lényege, hogy az egységnyi mezőgazdaságilag hasznosítható földterület gazdasági
értékét aranykorona (AK) egyenértékben fejezik ki a föld minősége, fekvése és feltételezett jövedelmezősége
alapján. (Eredetileg az adott földterületen elérhető aranykorona pénzegységben kifejezett tiszta jövedelmet
jelentette.) Az, hogy a rendszer mind a mai napig fennmaradt, az 1990 utáni sajátos magyar mezőgazdasági
helyzet következménye. A kárpótlási folyamat során az AK-érték a gyakorlatban mennyiségi mértékegységként
szolgált a megszerzett földtulajdon hektárban történő meghatározásához.
A megváltozott földhasználati és gazdasági feltételek miatt az AK-érték csak megközelítőleg fejezi ki a földek
minőségét, ezen keresztül pedig az értékbeli különbséget. Igaz ugyan, hogy az aranykoronára épülő
földértékelési rendszer a mai modern viszonyok között már sok szempontból kifogásolható, mégis – jobb
hiányában – ezt használják, hiszen a jövedelemtermelés szempontjából tükrözi a földek közötti minőségi
különbségeket.
Az ország EU-csatlakozása után fél évtizeddel a földterületek minősége, fekvése és a földpiaci kereslet-kínálati
viszonyok függvényében 1 AK értéke 8000 és 40000 Ft között mozog. Figyelembe véve a szántó átlagos (21
AK/ha) aranykorona értékét. A föld ára hozzávetőlegesen 170 és 840 ezer Ft között alakul, egyre inkább az
utóbbi javára. Egy kifejezetten jó adottságú (35-40 AK/ha) termőhely esetében az egy-másfél millió forintot is
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elérheti a hektáronkénti földár. Hangsúlyozni kell mindazonáltal, hogy a regionális adottságok, a (nagy és
egybefüggő) táblaméret és a helyi földpiaci viszonyok az átlagértékektől 25-30%-os eltérést is lehetővé tesznek.
A mezőgazdasági vállalkozásokat differenciálja a föld minősége, annak természetes (ökológiai adottságok) és
mesterséges (pótlólagos ráfordítások eredménye) termőképessége. A szántóföldi növénytermesztés hozamai a
jobb minőségű földek esetében számottevően nagyobbak. Az önköltség alakulásán is lemérhető, hogy a jobb
minőségű földek nagyobb tőkeszükséglettel, ugyanakkor nagyobb tőkehatékonysággal járnak együtt.
A tőkeszükséglet alakulását nagyban befolyásolja a befektetett eszközökön belül a gépi eszközök értéke.
Jelentős, a gépek újkori értékén számolva 150-300 ezer forintot tesznek ki hektáronként. Ide tartoznak a
talajművelés, az ápolás és a betakarítás eszközei (erő- és munkagépek). Ugyanakkor ez a kör a speciális
tevékenységet szolgáltató – adott esetben kifejezetten nagy értéket jelentő – eszközöket (pl. öntözés, szárítás)
nem tartalmazza.
A befektetett eszközök használatuk során természetesen veszítenek értékükből, amortizálódnak. A termelésben
hasznosított eszközök nettó értéke (tulajdonképpen a lekötött tőke nagysága) idővel egyre csökken. Az
értékcsökkenés következtében egy működő vállalkozás nettó tőkeértéke a bruttó gépi eszközértékének, vagyis
újkori értékének hozzávetőlegesen felét teszi ki. Az arányok nagyban függnek ugyanakkor az elhasználódó
eszközök pótlásától. A tőkehiány következtében ugyanis sok esetben a nettó gépérték – az elhasználódás fokától
függően – az induló érték negyedét, sőt esetenként csupán tizedét teszi ki.
Az ugyancsak a befektetett tárgyi eszközök közé sorolt épületek, építmények használata nem tipikus jellemzője a
növénytermesztésnek. Egyes speciális növényi kultúrákat (pl. dohány), illetve járulékos tevékenységekhez
kapcsolódó építményszükségletet (pl. raktározás, szárítás) kivéve a tőkeszükségleten belüli részarányuk nem
mérvadó.
A forgóeszköz-szükséglet a szántóföldi növénytermesztésben a termelés folyó évi költségfelhasználásával van
összefüggésben. A forgóeszköz-szükségletre a halmozódás jellemző. Ugyanakkor ezeknek a halmozódásoknak
az időpontja növényenként eltérő. Értéküket növényfajtánkként, illetve a növénytermesztés tevékenységeit
összegezve kaphatjuk meg. A termesztéstechnológia igényeit figyelembe véve nem csak időpontjukat tekintve
(pl. növényvédelem, betakarítás), hanem a forgóeszköz-szükséglet mértékében is különbségek vannak. Ebből
következik, hogy a forgóeszközök lekötésének ideje és a megtérülésük is eltérő. A szántóföldi
növénytermesztésre a folyamatosan növekvő lekötés és az egyszeri, esetenként (pl. lucerna) szakaszos
megtérülés jellemző.
A forgóeszköz-gazdálkodást javíthatja a növények célszerű társítása, amelynek eredményeként a forgóeszközszükséglet havi összegei kiegyenlítődhetnek, valamint az egyes növények eltérő bevételei is kedvezően
hathatnak. Példának okáért a nyári betakarítású kalászos gabonák értékesítéséből képződött árbevételből
finanszírozhatóak az ősszel betakarításra kerülő növények (kukorica, cukorrépa) betakarítási költségei. Tehát
több növény együttes termesztésekor az átlagos forgóeszköz-lekötés kedvezőbben alakul, mint egy-egy növény
esetében, így jobb lesz a forgóeszköz kihasználása, forgási sebessége. Ez utóbbi a forgóeszköz-szükséglet
nagyságát döntő módon befolyásolja. Minél nagyobb, annál kevesebb eszközlekötéssel oldható meg az adott
termelési-értékesítési tevékenység.
A jó növénytársítás jelentős forgóeszköz-megtakarítást eredményezhet, mert egy-egy növény átlagosan lekötött
forgóeszköz-értéke az adott növény termelési költségének 45-60%-ára tehető.
A szántóföldi növénytermesztésben a legnagyobb forgóeszköz-szükséglet a betakarítás időszakára esik. A
nyáron betakarított növények értékesítése után az őszi időszak forgóeszköz-szükséglete kisebb, majd a téli
időszaké a legkisebb.
A forgóeszköz szükséglet – a termelt növényfajták függvényében – az összes tőkeszükséglet 10-25%-át teheti
ki. Fajlagos (1 hektárra vonatkoztatott) értéke ugyanakkor kevésbé változékony, mint a befektetett eszközöké,
mivel a forgóeszköz jellegű ráfordítások, illetve azok aránya a tőkeszükségleten belül tipikusan állandóbb, mint
a föld, vagy még inkább a használt gépek értéke.
Egy növénytermeléssel is foglalkozó mezőgazdasági vállalkozás számára a jelentős tőkeszükséglet mérséklésére
több lehetőség is adódik. Első helyen kell említeni a legnagyobb tőkeszükségletet jelentő termőföld vásárlás
helyett bérlet útján történő hasznosítását. (A saját tulajdonú föld árának előteremtése évtizedek munkájának
eredménye lehet.) A földbérlet intézménye Európa-szerte elterjedt: a bérelt földterületek aránya az EU nyugati
felén 40% fölé tehető, míg Magyarországon ez az arány a 60%-ot is meghaladja.
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A befektetett eszközök közül még a gépek nyújtanak nagyobb lehetőséget a tőkeszükséglet mérséklésére. A gépi
szolgáltatás bérlése, a használt gépek alkalmazása és a gépek lízingelése mellett különféle, az Európai Unió,
illetve az állam által is támogatott hitelek, támogatások jöhetnek szóba. Nagyon lényeges hangsúlyozni a
gazdaság méretének, valamint a gépkapacitás összetételének (gépcsoportok, saját vagy idegen gép használata)
és méretezésének harmonizálását, annak fontosságát.
A forgóeszközök esetében általánosan bevett gyakorlat, hogy a vállalkozás a szükségletet – ezen belül is
különösen a csúcsidőszakok forgóeszköz igényét – forgóeszköz-hitelek segítségével biztosítja. Ez általában
mind a hitelfelvevő (kedvező kamat, kamattámogatás), mind a hitelnyújtó bank (visszafizetési biztonság)
számára kedvező konstrukciót jelent. A forgóeszközöket érintő fejlesztések a legjobb hatékonyságnövelő
eszközök, ezért ezek felhasználását növeljük a hozamok – ökonómiai szempontból is ésszerű – növeléséért. Az
előbb említett lehetőségek természetesen nem csak tisztán, önmagukban jöhetnek szóba, hanem különböző
kombinációban szolgálhatják a vállalkozási tevékenység végzését, a hatékony üzletmenetet. A tőke nagysága és
forrása mellett mindazonáltal a vállalkozás jövedelem-termelő képessége az, ami biztosítja a földjáradék, a
különböző bérleti díjak, a kamatterhek és a bővített újratermelést fedezni képes jövedelem kigazdálkodását.
A szántóföldi növénytermelésnél ezeket segítik a különféle – közvetlen, vagy közvetett – támogatási formák (pl.
területalapú támogatás, gépvásárlás-, fiatal gazdák induló támogatása, modernizációs támogatások), a kedvező
kamatozású hitelek, valamint a szaktanácsadási tevékenységek. Végeredményben a cél az, hogy mindezek a
támogatási formák a vállalkozás számára a versenyképes működés feltételeinek megteremtését szolgálják.

2. A termelési érték és a termelési költségek alakulása
A növénytermesztés termelési értékének, illetve árbevételének alakulását a hozamok mellett az értékesítési,
illetve – a nem árunövényeknél – az önköltségi ár befolyásolja. A hozamok alakulása szempontjából a
termőföldnek kiemelkedő szerepe van. A földek minőségétől függően a pótlólagos ráfordítások hatékonysága
(ráfordítás-hozam viszony) nagyban befolyásolja a termelés eredményességét. A hozamok alakulása nehezen
tervezhető. Ebben évről-évre elsődleges szerepe van az időjárási viszonyoknak (pl. csapadék mennyisége és
időbeli eloszlása), amelynek hatására a hozamszintek az egyes évek között jelentősen hatnak. Öt év
átlaghozamait tekintve már jó referenciaátlagot kaphatunk, amely a tervezés-elemzés során kiindulópontként
szolgálhat. Az EU által is alkalmazott megoldást követve pedig – a kiugró, legrosszabb és legjobb éveket kivéve
az átlagszámításból – tulajdonképpen három év átlagából kapjuk meg a végeredményt.
A ráfordítás-felhasználás színvonalának alakításával a hozambiztonságra való törekvés reális megoldás lehet,
természetesen a költséghatékonyság szem előtt tartásával.
A külső gazdasági tényezők közül a piaci viszonyok változásai, a piaci áringadozás tovább erősítheti az időjárás
okozta hozamszint változásokat, amelynek eredményeképpen a termelési érték az egyes termelési ciklusok
között 20-30%-os mértékben is változhat. A piaci ár szerepe akár meghatározóbb is lehet, mint a naturáliákban
kifejezett hozamingadozás, különösen az olyan növények esetében, amelyek tárolása nem megoldott. Ennek
okai a tárolókapacitás hiánya, vagy az adott növény tárolhatósági korlátai lehetnek.
A takarmánynövények esetében az állattenyésztésnek, mint legfőbb felhasználónak is ármeghatározó szerepe
van, így a folyamatos állatállomány-csökkenés negatívan hat a takarmánynövény-termelő üzemekre. A
vállalkozó (gazdálkodó) szakmai hozzáértése mellett meg kell említeni még a különféle közvetlen, illetve
közvetett állami ösztönzők szerepét is a növénytermelésben; legalább áttételesen hatnak a hozamok és ezzel a
jövedelem fokozására, ezáltal az eredménynövelés eszközeiként működhetnek.
A növénytermesztés, és különösen a szántóföldi növénytermesztés termelési értéke a fentieken túl nagyban
függ még a természeti adottságoktól, ezen belül is különösen a termőföld minőségétől, a ráfordítások
nagyságától, illetve színvonalától, valamint a termelési szerkezettől. A termelési érték alakulása az egyes
növénytermesztési ágazatokban rendkívül eltérő lehet. A hozam és az értékesítési árak kapcsolata (pl. a
magasabb hozamszinttel együtt járó alacsonyabb felvásárlási ár) is kimutatható a termelési ciklusokon belül. Az
árak tekintetében az egyes gazdaságok között is eltérések lehetnek: ld. termékminőség, értékesítési csatornák,
értékesítés időpontja, termelői szerződések, stb. szerepe. Mindezek befolyásolják a termelők által elérhető árak
differenciálását.
A szántóföldi növénytermesztésben a gabonafélék területegységre jutó átlagos termelési értéke 2008-ban 185265 ezer Ft/ha között alakult. Ezen belül a kukorica hektáronkénti termelési értéke – és erőforrásigénye is – 3040%-kal vonzóbb, mint a kalászosoké.
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Más növényi kultúrák, mint pl. az ipari növények termelési értéke természetesen jóval, akár többszörösen is
meghaladhatja a gabonafélékre jellemző átlagot, míg a tömegtakarmány-növények ettől elmaradhatnak.
A termelési érték növekedését segítette elő az EU csatlakozással a területalapú támogatások összege – EU
forrásból (SAPS) és nemzeti kiegészítésből (top up) –, amely 2008-ban a GOFR növényeknél kb. 42 ezer Ft volt
hektáronként. Ez, és az egyéb támogatások együttesen jövedelem-, illetve – a rosszabb gazdaságoknál –
költségpótló hatásúak voltak és ekkor a magyar termelői árak alakulásában még elsősorban a regionális hatások
játszották a főszerepet. A jövőben az export élénkülése, illetve a hazai kereslet bővülése – pl. bioetanol üzemek
beindulása, ipari felhasználás bővülése, az állatállomány növekedése – várhatóan pozitívan hat a piacra, ezzel
együtt az árakra.
A termelési költségek nagysága a termelési értéktől eltérően kevésbé ingadozó. A mezőgazdasági termelés
jellegéből adódóan a növénytermesztési ágazatok költségalakulását döntően a termék-előállításhoz felhasznált,
közvetlen költségek közé sorolt anyag- és anyagjellegű ráfordítások határozzák meg. Az anyagköltségek
(vetőmag, műtrágya, növényvédőszer, egyéb anyag) közvetlenül és nagymértékben befolyásolják a hozamokat,
éppen ezért mérséklésük hozamcsökkenést eredményezhet. A 2005-2009 közötti években az üzemi tevékenység
összes ráfordításaiból ezek a kiadások többnyire a legnagyobb részarányt képezhették. Az AKI (Agrárgazdasági
Kutató Intézet) vizsgálatai szerint 2008-ban a három nagy anyagköltség együttesen a termelési költségek
valamivel több, mint egyharmadát, egyes ágazatokban akár 40%-át tette ki. Elemenként átlagosan 10-18%-kal
részesedtek a teljes kiadásból. Mindebből következik, hogy a termelők a felhasznált ipari anyagok és eszközök
ármozgásaira, az input árakra igen érzékenyen reagálnak.
A segédüzemi szolgáltatás költsége a közvetlen költségeken belül megközelíti az anyag-jellegű kiadásokat,
jóllehet a segédüzemi költségek aránya a tőkehiány miatt az egyes gazdasági évek között változhat
(növekedhet). Ezen költségek (pl. szántás, vetés, betakarítás gépi műveletei) ugyanis kevésbé csökkenthetők,
mint más költségtényezők, noha a hozam alakulására csak közvetett hatással vannak. Az AKI adatai szerint
2008-ban a gépi munkák költsége az összes költségen belül a szántóföldi növénytermesztésben 20-30% között
változott. A segédüzemi költségek közül a traktorköltségek a legmeghatározóbbak, különösen a kisebb
gazdaságok vonatkozásában.
A növénytermesztési ágazatok kiadásainak 75-85%-át jelentő – és ezzel költségelemei révén az
eredményességre determináló hatású – közvetlen költségek alakulása és nagysága elsősorban
termesztéstechnológia-függő, az adott ágazat technológiaköltségeinek kiválasztásával dől el. Természetesen az
anyagjellegű ráfordítások és a segédüzemi költség mellett még számos más inputtényező hatása is kifejezésre jut
a termelési költségek alakulásában, illetve azok változásának irányában és ütemében.
Ilyen például a bér- és bérjellegű kifizetések (személyi jellegű költségek), az értékcsökkenési leírás költsége,
illetve az egyéb közvetlen költségek közül a földbérleti díj, valamint a különféle szolgáltatások díjai, stb. A
fontosabb költségnemek közül – az AKI vizsgálatai szerint – a munkabérre és járulékaira fordított kiadások
összköltségen belüli aránya 7-9, míg a földbérleti díjak részesedése a termelési költségekből 8-12% között
mozgott a 2008-as évben a meghatározó árutermelő gazdaságok átlagában.
Az összes termelési költségnek 15-25%-át kitevő közvetett (általános) költségek az összes vállalati tevékenység
függvényében alakulnak, nagyságuk az ágazatoktól függetlenül változik. Alakulásukat és befolyásolásukat tehát
vállalati szinten lehet mérlegelni, mértékük vetítési alapok segítségével – pl. a közvetlen költségek arányában –
terhelődik az egyes ágazatokra. A mezőgazdasági vállalati gazdálkodásban használatos a költségeknek állandó
és változó költségekre történő felosztása is.
A növénytermelés esetében az állandó költségek közé nem csupán az általános költségeket soroljuk, hanem az
amortizáció és a földjáradék (földbérlet) költségeit is. Jellegükből adódóan az állandó költségek termékegységre
vetített (fajlagos) nagysága a termelés bővülésével csökken, míg a változó költségek a termelés bővülésével – és
a csökkenő hozadék elvével összhangban – egységnyi termékre vetítve növekednek. Ezért az állandó és változó
költségek alakulását, a termelési színvonal és a hatékonyság követelményének megfelelően. mérlegelni kell.
Az önköltség alakulását két tényező, a területegységre jutó termelési költség és a termésátlag alakítja, amelyek
közül általában az utóbbi gyakorol nagyobb hatást az önköltségre. A ráfordításszint növelésével elérhető
hozamnövekedés és az önköltség alakulása (növekedése vagy csökkenése) attól függ, hogy a költségek nagy
része (pl. anyagköltségek) hogyan változik a hozamszint-növekedéshez képest. A ráfordítás-hozam szintet
vizsgálva, amennyiben a mérvadó költségek a hozamokhoz képest szerényebb mértékben nőnek, az az önköltség
csökkenését eredményezi.
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A NÖVÉNYTERMESZTÉS
ÁLTALÁNOS SZERVEZÉSI ÉS
ÖKONÓMIAI KÉRDÉSEI
A növénytermesztési ágazat ökonómiai paraméter rendszere 2. táblázat
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Forrás: Az AKI tesztüzemi adatgyűjtése alapján készült számítások
A növénytermesztés szempontjából ideálisnak tekinthető 2008-as év AKI adatait vizsgálva megállapítható, hogy
a megelőző időszakhoz képest mind a termelési színvonal, mind az önköltség alakulása kedvező irányba
változott.
Az egyes növények önköltségének alakulását, pontosabban az egyes vállalkozások közötti eltéréseket, csak
kisebb mértékben befolyásolta az időjárás és az egyéb környezeti feltételek (pl. talaj minősége, földterület
elhelyezkedése). A különbségek nagy része az elavult, vagy csak nem szakszerűen végrehajtott termesztéstechnológia, a tőkehiány, valamint az esetenként hiányos szaktudás számlájára írható.

3. Jövedelem és jövedelmezőség
A növénytermesztés jövedelem helyzetét alapvetően meghatározza a ráfordítás-hozam viszonyok alakulása. A
ráfordítások növelésének területegységre eső költségnövekedése ugyanis mindaddig tolerálható, míg a felmerülő
többletkiadások megtérülnek a hozamnövekményből fakadó többletbevétel révén.
A növényi termékek jövedelmét elsődlegesen az értékesítés árbevétele és az előállítási költségek – a kettő
különbsége – határozzák meg. Üzemgazdasági kategóriaként a jövedelem a termelési érték és a termelési
költség különbözete.
Az értékesítési árak által közölt információ a termelők számára ugyan fontos, de végeredményben az árak
jövedelemtartalma a meghatározó. A termékek értékesítési árának és az önköltségnek a különbsége tehát azt
mutatja meg, hogy a piaci viszonyok a jövedelem realizálását az árakon keresztül lehetővé teszik-e. Az AKI
vizsgálata szerint 2008-ban a növénytermesztésnek kedvező időjárás viszonyai tükröződtek a piac-meghatározó
árutermelő gazdaságok átlagának jövedelmi pozícióiban a szántóföldi növénytermelésben is. A vizsgált
növények döntő többségénél (az árunövény-termelés szempontjából legfontosabbaknál) a termelői felvásárlási
árak meghaladták a termék-előállításra fordított kiadásokat, ezzel lehetővé téve jövedelem realizálását az árakon
keresztül. A termelői piaci magatartás (mit, hol, kinek és milyen csatornán keresztül értékesít) is nagyban
befolyásolhatja a vállalkozás piaci pozícióit, az árbevétel növelésén keresztül pedig a jövedelem alakulását.
Összességében a növénytermelés szakmai feladatainak sikeres teljesítése mellett a piaci munka színvonala is
determináló hatású.
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A költségadatok több évre visszamenően azt jelzik, hogy az input oldaláról a mezőgazdasági vállalkozásoknak
van még mozgástere, jóllehet a rendelkezésre álló lehetőségek és a termelői tartalékok is csökkenőben vannak.
Hozzá kell tenni azonban, hogy a gazdálkodók az értékesítési árakhoz (output oldal) képest a ráfordítások
oldaláról még mindig nagyobb mozgástérrel rendelkeznek.
A hozam-költség viszonyok egyidejű javulását segíthetik elő az olyan megoldások is, mint pl. a növények
területi-üzemi szintű elhelyezésének célszerű kijelölése, az okszerű növényváltás, az ágazati méretek helyes
megválasztása (mérethatékonyság) és az ökonómiai szempontból ésszerű vállalkozói magatartás. Mindezek,
illetve kombinációik együttesen szolgálhatják a hozamfokozás és a költségcsökkentés együttes követelményét.
A növénytermelés jövedelmezősége a bevételek és kiadások egymáshoz való viszonyától függ, ezért a
hozamok, illetve a ráfordítások költségének csökkenése, vagy növekedése önmagukban nem tekinthető negatív,
vagy éppen pozitív folyamatnak.
A mezőgazdasági vállalkozások ökonómiai hatékonyságának kategóriái közül a termelékenység
mutatócsoportjába sorolható a jövedelmezőség. A jövedelmezőség alapvetően egy arányszámot jelöl, ahol a
számlálóban a jövedelem áll, a nevezőben pedig bármely ráfordítás-, vagy eredmény típusú kategória
szerepelhet.
Így beszélhetünk többek között költségarányos, termelési érték arányos, árbevétel arányos és eszköz (érték)
arányos jövedelmezőségről. Az elsőnél az adott növény, illetve ágazat jövedelmét a termelés költségére vetítjük,
amely így az egységnyi költség által elért jövedelem mértékét mutatja meg százalékos formában:

A jövedelmezőség fontos segédmutatója a költségszint, amely a termelési költség és a termelési érték arányát
fejezi ki:

A növénytermesztési ágazatok eredményének mérése és értékelése során elsősorban – költségoldalról – a
közvetlen költségek alakulását vizsgáljuk, illetve a termelési érték (árbevétel) és a közvetlen költségek
különbségét adó fedezeti összeg (jövedelem + általános költség) nagyságát, arányát értékelhetjük. A mutató
alkalmas annak megítélésére, hogy a vállalkozás általános költségeiből mekkora részt tud fedezni – megfelelő
jövedelem elérése mellett – egy-egy növény, ezáltal használható az egyes tevékenységek rangsorolására is.
A hatékonyság vizsgálatánál alkalmazható továbbá a fedezeti hozzájárulás értéke, amelyet úgy kapunk, hogy a
termelési értékből levonjuk a változó költségeket. A fedezeti hozzájárulás tehát a növénytermelésben végül is az
adott növény állandó költségét és a nettó jövedelem fedezetét (a nyereséget) együttesen fejezi ki. Nyereség
akkor keletkezik, ha a fedezeti hozzájárulás összege meghaladja az állandó költségek nagyságát.
A változó költségekkel megegyező érbevételnél – rövidtávon – az érintett ágazat, vagy üzemág felszámolása
nem módosítja a vállalkozás jövedelmét, a változó költséget sem fedező árbevételnél viszont az adott termelési
egység felszámolásával javítható a vállalkozás egészének gazdasági teljesítménye.
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Chapter 9. STRATÉGIAI
MENEDZSMENT
1. Meghatározás, alapfogalmak
A „stratégiai menedzsment” a vállalkozás/vállalat képességeit illetve erőforrásait megfelelő módon hadrendbe
állítva próbál meg választ adni a (társadalmi-gazdasági-, technológiai-, iparági-, illetve verseny-) környezet
kihívásaira, felismerni és kihasználni a lehetőségeket a szervezet egészének céljai elérésére. Feladata tehát a
versenykörülmények között történő hosszú távú helytállás, a (tendenciózus) változásokhoz való
alkalmazkodás lehetőségének biztosítása. A stratégia nem más, mint (elő-szimuláció révén) felkészülés a
távlati kockázatokra, lehetőségekre – „a döntések egységes, koherens mintája”. A stratégiai gondolkodás rejti
magában a lehetőségek felismerésének képességét. Gyakran, mint „stratégia- és változásmenedzsment” szerepel.
Egy sajátos és meglehetősen bonyolult „jövőtervező” tevékenység, amely tulajdonképpen a szervezet
egészének, ugyanakkor alapvetően a kiemelt szereppel/pozícióval rendelkező személy(ek)nek, csoport(ok)nak
az érdekeit kell, hogy szolgálja.
A stratégiai irányítás egyesíti a tervezést és megvalósítást (működtetést) valamint a visszacsatolást – ezek
integrált egységére épül, amelyek együttesen alakítják a vállalat jövőjét. Átfogja a vállalat egészét, megfelelő
összhangot teremtve a rendszer részei, egységei között. Összehangolja a vállalati erőforrásokat és szándékokat a
környezettel.
A stratégiai döntések megvalósítása szinte minden esetben együtt jár az erőforrások átrendezésével, az allokáció
megváltoztatásával – ennek megfelelően – „változásmenedzsment” is egyúttal.
A „stratégiai menedzsment” épít és integrál, fejleszt és innovál,– ugyanakkor tőkét csoportosít át, vagy
(adott esetben) éppen von ki a vállalkozásból, meghatározva a felszámolás és távozás irányvonalát, megfelelő
módját, illetve hajtja végre azt szakszerűen.
A vállalati stratégiák ma már tulajdonképpen nem is jeleníthetők meg részletesen kimunkált tervekben, aminek
okai között említhetők: a globalizálódás, a vállalati közös fejlesztések, a megváltozott vállalati hierarchiák, stb..
Ennek megfelelően a „stratégiai diagnózisra”, „jövőképre” és a „küldetésre” helyeződik a hangsúly.
A stratégiai és az operatív menedzsment közötti különbség bemutatása szintén segítheti e fogalom, illetve
kategória pontosabb megértését:
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Forrás: Több irodalmi forrás alapján kiegészítéssel
A stratégiai menedzsment strukturális döntések meghozatala révén próbálja a sikerpozíciókat megszerezni,
illetve felépíteni. Mintegy keretként szolgál ehhez az úgynevezett „normatív menedzsment”, amely
meghatározza a vállalkozás helyét, a vállalatpolitikát, a vállalati működés dokumentált leszabályozását – ennek
megfelelően a vállalati kultúrát (az üzleti etikát, a kockázatvállalás ésszerű mértékét, stb.).
A stratégiai menedzsment:
- célokat tűz ki, célállomásokat határoz meg
- felmér, elemez, alternatívákat tár fel
- döntéseket hoz, programot/tervet készít, - lépéssorozatokat, ellenőrzési pontokat határoz meg
- végrehajtási akciókat tervez és szervez
- végrehajtást irányít – ellenőriz, kiértékel, visszacsatol.
Az operatív menedzsment végrehajtja a normatív- illetve stratégiai által meghatározottakat – ez folyamatos
menedzsment-feladatokat jelent, a mindennapok üzleti tevékenységének koordinációját.
Stratégiai kihívások
Környezeti változások, globális piac - globális válság. Az „iparági” (/szak/ágazati) értéklánc átalakulása,
hálózatok, egyre diverzifikáltabb óriásvállalatok létrejötte (a belső kapcsolatok is már egy külön/újabb
versenykörnyezetet, versenytársakat jelentenek). A menedzsment elmulasztott vagy elhibázott döntéseinek
következményei: konfliktusok, érdekellentétek, elégedetlenség a vállalaton belül, innovációk hiánya, megbukott
projektek - leromlott versenyképesség, kiszorulás a piacokról, kedvezőtlen társadalmi megítélés.
Innováció és vállalati stratégia
A stratégia és innováció szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban vannak egymással. A stratégiának meghatározó
szerepe lehet, hiszen: szervezett kereteket biztosíthat „az új, a másság tudatos keresésére”.
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Az állandó megújulás szükségszerű, de nem vezetői rögtönzésekre alapozottan, hanem tudatos felkészülés
illetve stratégiai gondolkodás révén. (A világban számos ismert nagyvállalat esetében egyértelműen ennek
tulajdonítják a sikert.)
Néhány, a stratégiai menedzsmenthez kapcsolódó egyéb alapfogalom:
Misszió, Vízió, Célok – e három fogalom szorosan összekapcsolódik. Miért jött létre a vállalkozás, a vállalat –
mely területen kíván tartósan tevékenykedni, mire törekszik, milyen szerepkört illetve pozíciót kíván betölteni.
Alapvető/Lényegi képességek (core competencies) – amelyekre alapozottan a vállalkozás, vállalat
kiemelkedhet, versenyelőnyökhöz juthat.
A vállalati képességek megjelennek: az erőforrásokban, a szaktudásban, az eljárásokban, a termékekben.
A versenyelőnyök forrásai: ár, minőség, megbízhatóság, rugalmasság, szolgáltatás.
Adaptáció (alkalmazkodás) – lehetőségekhez, fenyegetésekhez (külső és belső környezet).
Stratégiai erőforrás-típusok/alapkategóriák – Anyagi jellegű (pénzügyi, tárgyi), Humán jellegű (vezetői
felkészültség), Technológiai, Egyéb (földrajzi elhelyezkedés).
Stratégiai potenciál – meghatározható a belső és külső elemzés alapján (az adottságok és a környezet
függvényében).
Stratégiai prioritás – a stratégiai potenciál keretein belül meghatározza a vállalkozás tágabb értelemben vett
stratégiáját, annak alappilléreit.
Jellegét tekintve lehet.
-megtartó: a meglevő stratégia kihasználása
-fejlesztő: a stratégia tökéletesítése
-újrakezdő: a stratégia drasztikus megváltoztatása
(ugyanakkor prioritást jelenthet, illetve élvezhet egy-egy stratégiai üzletág, vállalati funkció) Stratégiai
ésszerűség, tudatosság – amely jelenti egyrészt az eltökéltséget, következetességet – ugyanakkor a változtatás
szükségességének felismerését, a stratégia felülvizsgálatát. (A célokban, kapcsolódó stratégiákban az idők
folyamán bekövetkező evolúciós, vagy forradalmi változások.)
A vállalkozások, vállalatok stratégiája természetesen a Nemzetgazdasági-, Térségi-, Szakágazati-, Vállalati
Integrációs/Hálózati- stratégiák függvényében, azok keretein belül alakulhat ki, illetve funkcionálhat.
A menedzseri döntések szintjeit vizsgálva a hierarchia – leegyszerűsítve – az alábbi képet mutatja:
-vállalati stratégia (elsősorban szervezeti, a vállalat egészére vonatkozó, az alapvető irányokat, kereteket a
további stratégiai szintek számára meghatározó). Vállalati szintű például a más vállalatokkal történő fúzió,
integrációkhoz/hálózatokhoz való csatlakozás, vállalatcsoport létrehozás, stb. kérdésköre.)
-üzletági stratégia (a vállalaton belüli stratégiai üzleti egységek /SBU/ versenystratégiája az adott
üzletágban/iparágban/)
-funkcionális területek stratégiája (az egyes vállalati funkciókhoz – termelés és logisztika, marketing, pénzügy,
stb. – kapcsolódik, ezen „önálló” szakterületek stratégiáját jelenti) valamint
-operatív döntések.

2. A stratégiai menedzsment folyamatrendszere
(Stratégia-alkotás – Stratégiai tervezés)
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Jóllehet a szakirodalom számos modellt sorakoztat fel erre vonatkozóan, ezek valójában azonos szisztéma
alapján épülnek fel – az elméleti megközelítést a gyakorlat formálja az adott helyi tényezők alapján a „saját
képére”.
Leegyszerűsítve a folyamatrendszer legfontosabb elemei/fázisai/lépései a következők:
1. Stratégiai elemzés: külső és belső környezet (érdekek és szándékok – érdekcsoportok, források és
kompetenciák)
2. Stratégiai döntés: változatok generálása és kiértékelése (megvalósíthatóság), változatok összevetése kiválasztás
3. Stratégia megvalósítása: részletes program-kidolgozás, végrehajtási akciók szervezése, végrehajtás
irányítása – ellenőrzés, kiértékelés, visszacsatolás
A stratégia-alkotás és megvalósítás, a stratégiai menedzsment, mint komplex tevékenység illetve annak
folyamatrendszere részleteiben az alábbiak szerint épül fel:

Forrás: Több irodalmi forrás felhasználásával saját számítás
A stratégiai tervezés szintjei
Jóllehet az egyes szinteken (és fázisokban is) eltérő jellegű feladatok jelentkeznek, ezek szorosan egymáshoz
kapcsolódnak, összefüggő rendszert alkotnak, illetve kölcsönhatásban vannak. A már korábban bemutatott
menedzseri döntések szintjeinek megfelelően:
Corporate strategy (vállalati/szervezeti-stratégia)
-a teljes szervezetre koncentrál
-meghatározza az üzletágakat, azok méretét (ez által a vállalat méretét is), az azokhoz szükséges erőforrások
megteremtésének módját
Business strategy (divíziók, stratégiai üzleti egységek)
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Megfelelően körülhatárolható, mérettel és szervezettel rendelkező egységek, amelyek teljesítménye
elkülönítetten mérhető. Önálló piaci szereplők – ennek megfelelően kell is, hogy legyen önálló, saját
versenystratégiájuk.
-adott piac(ok)-on versenyezni az optimális eszközökkel (ezekre koncentrál)
-a versenyelőny megszerzésének eszközei adott piacon
-megkülönböztető kompetencia.
A termékfejlesztés például stratégiai, de nem vállalati, hanem üzletági szintű kérdés.
Functional strategy (a vállalati működés funkcionális területei – ezek lehetnek akár egy-egy divízión belül
önállóan is kialakítottak és működtetettek)
-termelés és logisztika
-humán erőforrás gazdálkodás
-marketing
-pénzügy
-innováció
-stb.
A fentiek, mint egyedi és megfelelően magas szintet képviselő, egymástól szervezetileg is elkülönült menedzseri
(szak)területek szintén bizonyos fokú önállósággal rendelkeznek a stratégia kialakításában. Ennek megfelelően
létezik marketing-, innovációs-, stb. stratégia.
A stratégiai tervezés vállalati strukturálása
A felső vezetés természetesen jóval több időt tölt tervezéssel, mint a közép és operatív. (A felső vezetők
ugyanakkor gyakran szintén részt vesznek a rövidtávú, illetve taktikai valamint az úgynevezett „Egyszeri
használatra készülő tervek” kidolgozásában.) A „beosztott menedzserek” is gyakorta végeznek (általában az
adott szak/munka területüknek megfelelően) hosszú-távú illetve stratégiai jellegű tervező tevékenységet (maga a
stratégia-tervezés nem csak a „top”- vagyis „csúcs” szinten folyik).
Számos tényező gyakorol hatást arra, hogy egy szervezet hogyan strukturálja (alakítja ki) a tervező
tevékenységét, így például: a vállalati méret, a centralizáltság/decentralizáltság, a termelő tevékenység, illetve a
termék jellege, a „csúcsvezetés” egyénisége, stb.
A vállalati méret szerepe
Minél nagyobb a vállalat, annál több ember szakosodhat a tervezésre. A kis szervezeteknél legfeljebb csak 1-2
személyre épül a tervezés, akik erre valóban képesek.
A nagy szervezetek ugyanakkor tudnak specialistákat alkalmazni („plannning specialist”) – ezzel sok
menedzsert felszabadítanak a tervezési munka alól. A cégek „külsők” munkáját szintén gyakran veszik igénybe.
A decentralizáció mértéke
A többféle terméket előállító, decentralizált szervezetek esetén a tervező tevékenység is nyilván széttagoltabb,
hiszen minden divízió vagy termék-előállító egység önálló szereppel bír a tervezésben. (központi koordináció, a
vállalati szintű stratégia megléte mellett, annak keretein belül).
A „top management” egyénisége /személyisége
A csúcsvezetés sokszor a specializált tervezői karral történő munkavégzést preferálja. Mások inkább
hagyatkoznak a közép és „supervisory” (munkafolyamatokat irányító/ellenőrző) szint részvételére ebben a
munkában, és elvárják tőlük, hogy a tervezéssel kapcsolatos felelősség oroszlánrészét is felvállalják. Számos
vállalat esetében ez továbbra is koncentrált.
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A termék jellege
Az úgynevezett. „multiproduct” (többféle különböző terméket, termékcsaládot előállító) cégeknél előfordul,
hogy a tervezéssel kapcsolatban viszonylag alacsony szintre jelölik ki a feladat- illetve felelősségi köröket.

3. A stratégiai tervezés fázisainak tartalmi elemei
A stratégiai tervezés lépései:
A szervezet küldetésének meghatározása egyedülálló cél, megkülönböztetése egy szervezetnek a másiktól, a
többitől - Például: „folyamatosan javítani termékeink minőségét és szolgáltatásainkat, hogy kielégíthessük
fogyasztónk igényeit”.
Mindez így túlságosan általános, szinte már „közhelyszerű”. Küldetés helyett inkább annak meghatározása
célszerű, hogy például mit nem vállal fel a cég – morális, kockázati, stb. szempontból. A vállalat küldetésének
definíciója elég szűk körű kell, hogy legyen ahhoz, hogy segítse a céget a megfelelő piaci szegmensek
meghatározásában /kijelölésében.
A szervezet (elérendő) céljainak meghatározása:
-konkrét, specifikus célok – gyakran egy adott időintervallumon belüli megvalósításra.
-a kitűzött célok vezetési pontokká válnak azokat a normatívákat jelentik, amelyek meghatározzák, hogy a
szervezetnek mit kell megvalósítani (teljesítenie) olyan területeken, mint a fogyasztók szolgálata,
jövedelmezőség és szociális felelősség, stb.
-a kijelölt célok irányt mutatnak, „standard”-ként szolgálnak a teljesítmények kiértékelésénél és motiválják a
szervezet tagjait.
A célkitűzések típusai:
- „profit” – a megkérdezettek általában ezt válaszolják (Peter Drucker ezt vitatja) (A vállalkozások/vállalatok
létrehozásának és működtetésének /kivéve a „nonprofitokat”/ ugyanakkor ez az egyetlen alapvető célja –
minden további csupán ennek alárendelt eszköze.
„Üzletszerű tevékenység rendszeresen profitszerzés céljából”)
-hosszú és rövid távú célok:
o adott (százalékos) mértékű növekedés elérése (rövid táv)
o piacvezető pozíció megszerzése (hosszú táv)
Külső és belső - illetve szociális célok:
külső: szolgálat a fogyasztók és a társadalom irányába
belső: csoportok igényeinek kielégítése a szervezeten belül (tulajdonosok, vezető menedzserek, alkalmazottak)
szociális célok:
o humánum
o mások megbecsülése, stb..
A források, a kockázatok és a lehetőségek megismerése: más cégekkel összehasonlítva erős és gyenge pontok
felmérése.
Környezet-elemzés
A környezeti tényezők megismerése még nem zárja ki azok hatását, azonban lehetővé teszi az alkalmazkodást.
Makro környezet – PEST elemzés (Political, Economic, Sociocultural, Technological)
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Politikai: gazdaságpolitika, támogatás-elvonás, törvények (versenytörvény), foglalkoztatás, stb.
Gazdasági: ciklusok, GDP-alakulása, infláció, kamatlábak, pénzpiacok, munkaerőpiac, iparági-ágazat elemzés,
az ipar dinamikája (vállalati csődök száma, okai), stb.
Társadalmi: demográfia, jövedelemelosztás, értékrend, életforma, stb., stb.
Technológiai: k+f kiadások, technológiai transzfer (innováció menedzsment), stb.
Versenyelemzés – Porter-féle modell
Összetevői:
- meglevő szereplők közötti verseny (területei, intenzitása, stb.)
- új versenytársak megjelenése,
- helyettesítő termékek megjelenése,
- megbízók alkupozíciója,
- szállítók alkupozíciója
A verseny-környezet elemzés alapvető kérdései tehát az alábbiak:
o a legfontosabb mutatók alapján kik a legfőbb versenytársak
o milyen adatok állnak rendelkezése, amelyek jellemzik a versenytársakat, azok jelenlegi pozícióit (bevétel,
piaci részesedés, stb.)
o melyek a versenytársak erős és gyenge pontjai
Vállalatelemzés – SWOT analízis (a versenytársak tükrében)
Potenciál-felmérés
Külső-belső elemzés elvégzését követően (azok eredményeire alapozottan) egy reális kép megalkotása a
vállalkozásról, annak elhelyezése egy úgynevezett stratégiaipotenciál-hálón. Ezzel megalapozható a
vállalkozás jelenlegi helyzete – küldetése, céljai közötti elengedhetetlen összhang.
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Értékelési-, Stratégia-kialakítási fázis
Stratégiai prioritás meghatározása: Annak megállapítása, illetve megegyezés azzal kapcsolatban, hogy a
potenciál milyen keretek közé szorítja az alternatívákat (repülőgéppel-, expressz-vonattal-, vagy gépkocsival
utazni).
Más megközelítésben (ezek, természetesen mint irányvonalak is felfoghatók!):
-befelé fordulás – kifelé fordulás (zárt – nyílt rendszer)
-rövid- vagy hosszú távú profit központúság
-centralizáció – decentralizáció
-technológiai központúság – ember-központúság
-stb.
Irányelvek, irányvonalak kiválasztása
Kijelölése a stratégiát befolyásoló valamennyi tényező figyelembe vételével kell, hogy történjen. Jelenti a
szervezet meghatározott értékskálákon történő pozicionálását. Az üzleti stratégiákat az irányvonalak (a
potenciálnak megfelelően) kategorizálják, csoportokba sorolják.
A lehetséges stratégiai irányvonalak, illetve az alapvető üzleti stratégiák ennek megfelelően az alábbiak:
-behatolási (meglevő piacon, meglevő termékkel)
-piacfejlesztési (új piacon, meglevő termékkel)
-termékfejlesztési (meglevő piacon, új termékkel)
-diverzifikációs (új piacon, új termékkel)
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Más megközelítésben illetve bontásban:
-a vállalkozás erősségeinek kihasználása a meglevő piacokon
-az alapvető stratégiák (megkülönböztető /ár, minőség, stb./, terjeszkedési, stb.) újragondolása
-a meglevő szemlélet kiterjesztése (új piaci szegmens illetve földrajzi terület felés terjeszkedés, integrálás)
-túlélő taktikák (versenytársak követése, iparági normák megváltoztatása – másként történik a reklámozás, a
hitelezés, a járulékos szolgáltatás)
-tőke-átcsoportosítás és kivonás (gyorsan fejlődő piaci szegmensbe átcsoportosítás, befektetések/projektek/
leállítása)
(A tőkekivonást fontolóra kell venni, ha a piaci elvárásokban bekövetkező változások felülmúlják (megelőzik) a
cég képességeit, és várhatóan nem fog majd tudni alkalmazkodni az új körülményekhez.)
-felszámolás és távozás (vállalkozás-eladás)
-újítás (teljesen új piacon, új partner-kapcsolatokkal)
A „Miles and Snow” adaptív stratégiai modell 4 alternatív stratégiát jelöl meg:
1.Prospector – kutató - kereső
2.Defender – védekező
3.Analyzer – megpróbálja integrálni az első kettőt
4.Reactor – nincs stratégia terv, megpróbál nagyon hamar reagálni a környezeti változásokra – még mielőtt
kielemeznék, hogy mi is történt valójában.
A stratégia kialakítása
Alternatívák kidolgozása - Alapstratégia kialakítása
A stratégia terv időtávlatára vonatkozóan tudni kell, hogy milyen általános és specifikus külső események
jelenthetnek meg (kiaknázható lehetőségek, fenyegető veszélyek) melyeket kiaknázni/kezelni kell. Tudni kell
azt is, hogy milyen speciális stratégiák szükségesek ehhez a vállalati növekedés fenntartása érdekében. A
vállalati „kompetenciák” és források adekvátak-e a kijelölt stratégiák végrehajtására akkor, amikor a kedvező
lehetőségek, vagy éppen. a „fenyegetések” megjelennek. Ezek megválaszolásához jelentős „háttér-információk”
valamint elemzések szükségesek.
A stratégia végrehajtása
Taktikai tervezés
-a források allokációjára koncentrál egyrészt
-ebbe már aktívan részt vesznek a különféle funkciót betöltő személyek is.
A megvalósítás vezetői feladatai:
- közép- illetve rövid távú célállomások kijelölése
- erőforrás-allokáció
- megfelelő belső vállalati szabályozórendszer kialakítása
- humán erőforrás menedzsment (teljesítmény – érdekeltségi rendszer kialakítása)
- a változtatás szükségességének hangsúlyozása, megértésének elősegítése, elfogadtatása a szervezettel – az
ezzel szembeni ellenállás leküzdése
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- szervezeti struktúra átalakítása/módosítása (cég-hierarchia lebontás, újraépítés)
- folyamatok (újra) tervezése, szervezése
- működési folyamatok adaptációja a stratégiához
Monitoring/kontrolling és a stratégiai terv adaptációja.
Nem egyszerű fizikai, hanem valóban stratégiai szintű teljesítmény-mérés – ennek mutatói – értékalapú
stratégiák.

4. Mezőgazdasági vállalkozások sajátosságai
Arra kérdésre, hogy az agrárszektor gazdálkodó szervezeteiben a stratégiai gondolkodás (tervezés- és
menedzsment) mennyire elterjedt és alkalmazott sikerrel, meglehetősen nehéz egyértelmű választ adni. A
nagyvállalatok – közismerten – gyakorta bíznak meg „külsőket” (tanácsadó cégeket, a gazdaságtudomány
szakterületét művelő intézményeket) stratégiájuk (tervek, programok) kidolgozásával. A terv és program
esetleges hiánya természetesen még nem zárja ki a stratégiai gondolkodás meglétét, az annak megfelelő
működést a kis- és közepes méretű agrár-vállalkozásoknál sem.
Megállapítható ugyanakkor, hogy a mezőgazdaságban a stratégiai szemléletet, irányelveket- és irányvonalakat
illetően – a sajátosságokat maximálisan szem előtt tartó stratégiákra van szükség. Az általános szempontok,
elvek, módszerek itt is alkalmazhatók – az agrárgazdaság belső és külső tényezői azonban jelentős eltéréseket
mutatnak az ipari-, vagy akár a szolgáltató szektorhoz képest is (termelési tényezők, a természeti adottságoktól
való nagymértékű függőség, sajátos szervezeti formák, versenyfeltételek, stb. – megosztott „fragmentált”
ágazat.).
Az ágazat – minthogy alapvető/létszükségleti cikkek alapanyag-termelője – már önmagában is stratégiainak
tekintett nemzet- és világ-gazdasági szinten egyaránt.
Az ágazaton belül, nem csak az egyes régiók/országok, hanem a vállalkozások stratégiái is nagyon jelentős
mértékben eltérhetnek egymástól, hiszen az egyedi környezeti befolyások, illetve az életforma, a hagyományok
kiemelt szerepet játszanak ebben. Sajátos kategóriát jelent a „családi gazdaság”, amely mint tágabb érdekeltségi
kör eltérő tervezési módszereket (is) igényel.
A túlélési/stabilizációs stratégiákkal - sajnálatos módon – gyakran találkozhatunk a mezőgazdaságban,
elsősorban annak kedvezőtlen helyzetéből következően. Felmerül a kérdés, hogy ezek egyáltalán stratégiának
tekinthetőek-e (a szó klasszikus értelmében), hiszen a „túlélés”, a „stabilizáció” mindenképp rövid- (vagy
maximum közép)- távú kategóriának tekintendők. A mezőgazdaság jövője szempontjából a „fenntartható
fejlődés”, mint „alapvető-prioritás” lehet valójában a mérvadó.
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Chapter 10. AZ ÜZLETI TERV
KÉSZÍTÉS LOGIKAI FELÉPÍTÉSE
A sikeres üzleti terv megalapozását a következő lépésekkel lehet megvalósítani:
A jelenlegi helyzet felmérése. A gazdaságban lekötött eszközök megtermelik-e a tervezett jövedelmet. A
rendelkezésre álló kapacitások (gépek, munkaerő, stb.) kihasználtsága megfelelő-e. A korábbi tapasztalatok
összegzése újak gyűjtése. Vannak új, használható ötletek, elképzelések. A jelenlegi tevékenység hatékonyabbá
tehető-e. A legjobbnak ítélt ötletek kiválasztása. A gazdaság rendelkezésre álló erőforrásai (termőföld,
munkaerő, befektetett eszközök, szaktudás) milyen módon hasznosulnak, és milyen mértékben elégítik ki a
célkitűzéseket. Mennyi és milyen új erőforrások meglétére van szükség az adott tevékenység bővítéséhez.
Milyen nagyságú költségekkel valósíthatók meg az új erőforrások bevonása. Az új vagy bővített termékek,
amelyet a fejlesztések során előállítunk eladhatók-e. Milyenek az értékesítési lehetőségek (helyben piac,
külpiac). A minőségi feltételeknek megfelel-e a termék. Milyen áron értékesíthető és mennyi az a mennyiség,
amely eladható. Milyen versenytársakkal kell számolni. Az elemzések alapján a kitűzött célok megvalósíthatóke vagy módosítani kell őket. A megtermelt termékek mennyisége biztosít-e annyi árbevételt, amely a folyamatos
működéshez szükséges.
A ráfordítás költségei realizálhatók-e az eladási árban? Felmerülhet a minőség kérdése is, amely megfelel-e a
vevő kívánságának. Az igény lehet magasabb minőségű termék, de előfordulhat az alacsonyabb minőségű
kívánalom is. Fontos tényező az erőforrások számbavétele. A rendelkezésre álló erőforrások elegendőek-e. Ha
saját forrásból nem fedezhető a hiányzó rész hitellel pótolható-e. Ebben az esetben számításba kell venni a
hitellehetőségeket. Melyik hitel a legkedvezőbb (kamatláb, futamidő, forint vagy deviza alapú-e). Felvetődik
még annak a lehetősége, hogy ha a jelenlegi működési formát megváltoztatják, milyen külső erőforrások
bevonása válik szükségessé, a mérték nagysága, mennyisége. A termeléshez szükséges erőforrások mértéke, a
finanszírozási lehetőségek számbavétele. A hitelkérelmet befogadó bank feltételei mennyire teljesíthetők.
Célszerű lehet a gazdaság működésének számítógépes modellezése a fejlesztés megtérülésének függvényében.
Az üzleti terv elkészítése után van lehetőség a befogadó bank formai és tartalmi követelményeinek megfelelő
hitelpályázat elkészítésére.

1. Az üzleti terv készítés folyamata
A mezőgazdasági tevékenység fő célja, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokkal a legnagyobb jövedelmet
állítsa elő a legkisebb fajlagos ráfordítással.
A cél megvalósítása akkor realizálható, ha számba vesszük a gazdaság adottságait (természeti, közgazdasági
tényezők, erőforrás ellátottság, munkaerő helyzet). Ezen adottságok felmérése után realizálható a kiválasztott cél
(termék) piaci értékesítési lehetőségeinek számbavétele valamint, hogy az ehhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak-e. További vizsgálat tárgya még, hogy a saját erőforrások elegendőek-e vagy szükség van
külső erőforrás bevonására. Az utóbbi esetben külső forrás bevonására van szükség, amely megvalósítható
pályázati forrásból vagy hitel felvételből. A kitűzött termelési cél alapján kiszámítható, hogy az elképzelt
fejlesztéseknek milyen a megterülése. E tényezők végrehajtása adja az üzleti tervet, amely alapot biztosít a
helyes gazdasági döntéshez és a külső forrásokat biztosító bankok számára a hitelnyújtás indoklásához, az
esetleges állami támogatások megszerzéséhez.

2. Az üzleti terv megalapozása, helyzetfelmérés
A mezőgazdasági vállalkozás vagy vállalat bővítése, új létrehozása csak a meglévő helyzet reális megismerése,
elemzése alapján lehetséges. Ennek alapján mérhetők fel a belső tartalékok, a felhasználható erőforrások
mennyisége és minősége.
A helyzetelemzés magába foglalja a termelés természetbeni és pénzbeni folyamatainak részletes leírását. A
termelési folyamatok tételes leírása segíti a termelőt a választandó tevékenységhez szükséges erőforrások
(befektetett és forgóeszközök, munkaerő, gépkapacitás) mennyiségét, kihasználtságát. A továbbiakban a
ráfordítások ismeretében tervezhetők a tevékenységhez szükséges költségek, illetve az értékesítésre kerülő áruk
árbevétele. E tételek ismeretében kiszámítható a keletkező jövedelem nagysága.
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A fentiekből adódik, hogy a tevékenység elsődleges célja olyan üzleti terv elkészítése, amely minél kisebb
ráfordítással a legnagyobb jövedelem elérését biztosítja. Az ily módon kidolgozott üzleti tervvel megvalósítható
a termelés hatékonyságának javítása. Mindez elérhető az adott termékkibocsátás szintentartása mellet a
ráfordítások ésszerűsítésével, vagy a ráfordítások szintentartásával a termék kibocsátás növelésével és új
tevékenységek bővítésével.
A növénytermesztő, ha figyelembe veszi hasonló tevékenységet folytató termelők tapasztalatait ezek
összegyűjtésével olyan információkhoz juthat, amellyel további megújulásra lesz képes. Ehhez szükséges, hogy
megismerje a környezetében hasonló gazdálkodást folytató módszereit, tapasztalatait. Rendszeresen
tanulmányozza a tevékenységével összefüggő szakkiadványokat.
Lehetőségeit figyelembe véve részt vesz szakmai rendezvényeken, tanulmányutakon, bemutatókon, szakember
találkozókon és továbbképzéseken. Az így szerzett ismeretek, tapasztalatok hasznosításával ismereteinek
gyarapításával növelheti a reális és jövedelmezőbb gazdálkodását. Ezeket a saját lehetőségeivel össze kell
hasonlítani a saját lehetőségeivel. Ez biztosíték lehet arra, hogy minél reálisabb üzleti tervet tudjon készíteni.
Ezáltal jövőjét még jobban tudja megalapozni stabil gazdaságot, tud létrehozni.

3. A tervkészítés főbb lépései a következők
Az üzleti terv tartalmazza a gazdaság jellemzését a termékek, szolgáltatások körülírását az előállításukhoz
szükséges termelési folyamatot (befektetett eszközök és alapanyagok, segédanyagok, stb.) a marketing tervet, a
célszerű kockázatbecslést és részletes pénzügyi tervet. A tervben ajánlatos röviden összefoglalva ismertetni az
egyes tevékenységek célját és az ehhez szükséges finanszírozási formát.
A következő lépés a termelési terv kidolgozása. A korábban kidolgozott vetésterv alapján a termelési tervben
kell ismertetni az egyes növények gépszükségletét a termeléshez szükséges alap- és egyéb anyagok
mennyiségét, a beszállítók körét, a költségek várható alakulását.
A következő lépés a marketing terv kidolgozása. Itt körvonalazódik az egyes termékek, illetve szolgáltatások
értékesítése, forgalmazása, beszerzése. Megalapozásra kerül az árképzés, a reklám tevékenység és az ágazatok
jövedelmezősége. Ebből adódik, hogy a működő tevékenységeket állandóan és folyamatosan figyelni kell.
Követni kell a piaci (értékesítés és beszerzés) változásokat, ami a már korábban elkészített terv módosítását teszi
szükségessé.
A termelési és marketing terv elkészítését követi a pénzügyi terv elkészítése, amely megalapozza a
növénytermesztés rentábilis működéséhez szükséges befektetések, a termeléssel kapcsolatos költségek
nagyságát. A tervezett értékesítéssel előállítható árbevételt, termelési értéket illetve a kiadás és bevétel
különbözetéből eredő jövedelem nagyságát.
A szakmailag jól kidolgozott terv tartalmazza azokat a kockázati tényezőket, amelyek veszélyeztethetik az üzleti
terv realizálását. A legjellemzőbb kockázati tényezők a következők lehetnek.
Az elkészült üzleti tervet célszerű elemzés alá venni, ami három fő területre terjedjen ki.
Az első vizsgálandó terület a tervezett értékesítések, ezek költségei. Az előzőleg elvégzett piackutatások
alapján kell az eladásokat tervezni lehetőleg három éves adatok alapján.
Vizsgálni célszerű a közvetlen költségeket, de részletesen vizsgálni kell az általános költségeket, az
értékesítésnél felmerülő tételeket, a reklámköltségeket, biztosítási összegeket, a fizetendő adókat, hitelfelvétel
esetén a kamatokat, futamidőt, pénznemet (Ft, vagy deviza). E tényezők ismeretében tervezhető a várható nettó
jövedelem. Ennek ismeretében meghatározható az egyes termékek fedezeti hozzájárulása, vagy fedezeti pontja,
amely megmutatja, hogy az értékesítési ár és a termelési költség különbözete nullszaldós eredményt mutat.
Tehát nem képződik se, nyereség se veszteség.
A második vizsgálandó terület a várható pénzforgalom alakulása. A tervet, a bevételeket és kiadásokat havi
bontásban kell megtervezni. Ez alapján, havi bontásban a rendelkezésünkre álló készpénz mennyiségéről
tájékozódhatunk. Ezáltal időben fel tudjunk készülni arra az esetre, amikor a bevételek nem fedezik a
kiadásokat. Különösen fontos ez, ha hitellel rendelkezünk és így az előírt törlesztéseket nem tudjuk fizetni. A
pénzforgalmi tervet a jövedelmi terv alapján kell elkészíteni. Előfordulhat, hogy egyes hónapokban jelentős
pénzhiány van. Ilyenkor a hiányt hitel felvételével lehet megoldani, ami további eladósodáshoz vezet. Ez együtt
járhat a gazdaság felszámolásával.
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A harmadik témakör egy előzetes mérleg elkészítése. A mérlegben fel kell tüntetni a rendelkezésre álló
eszközöket, tartozásokat, kötelezettségeket az esetleges rövid és hosszú lejáratokat. A rendelkezésre álló nettó
vagyont, amely reprezentálja a pénzügyi helyzet alakulását az adott időpontban.
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Chapter 11. AZ ÜZLETI TERV
TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
Az új vállalkozás létrehozása vagy egy meglévő vállalat működése az üzleti terv elkészítésén alapszik. Az üzleti
terv a vállalkozás jövőképét fogalmazza meg, összefoglalóan tartalmazza az ágazatra vonatkozó elképzeléseket,
ötleteket és elgondolásokat, bizonyítani kívánja ezek realitását és megvalósíthatóságát. A piacgazdaság egyetlen
résztvevője és szereplője sem nélkülözheti a tudatos stratégiai gondolkodást. Az üzleti terv a gazdálkodási
kulcsa! A kezdő termelők körében a kudarcok egyik fő oka éppen a kidolgozott stratégia hiánya, az üzleti terv
nélküli és a piaci igények ismeretét nélkülöző tevékenység. A gazdálkodónak mielőtt írásba foglalná
elképzeléseit tisztában kell lennie azzal, hogy a jól szerkesztett üzleti tervnek milyen alapvető kérdésekre kell
feleletet adni. Az üzleti terv tartalmára és szerkezetére vonatkozóan nincs kötelező séma, legfeljebb ajánlások
léteznek, sőt nem is beszélhetünk jobb és kevésbé alkalmas szerkezetekről sem. Az üzleti tervet úgy kell
összeállítani, hogy kielégítse azoknak az igényeit, akik számára készül.
Az üzleti terv a szöveges leírásban tegyen eleget a következő elvárásoknak:
- A terv megvalósításáról szóló összefoglalás röviden mutassa be a vállalkozást, a tevékenységet és az igényelt
befektetés, illetve kölcsön jellegét; bizonyítsa be, hogy a vállalkozás megvalósítható és életképes.
- A célkitűzések leírása a lényegre koncentrálva ismertesse, mit kíván a vállalat elérni, mi a vállalkozás
stratégiája. Az üzleti tervnek fontos azt is leírnia, hogy milyen mértékű befektetésre lenne szükség; a hiteleket
hogyan használják fel, és milyen mértékű megtérülésre számíthat a potenciális befektető.
- Az elemzés során alapos, de tömör formában elemezni kell azt az ágazatot, amelyben a vállalkozás érdekelt.
Külön figyelmet kell fordítani azokra a szempontokra, amelyek az adott vállalatot egyedülállóvá teszik a piacon,
és amelyek tudatos kihasználásával sikeresebben veheti fel a versenyt a konkurens cégekkel.
- A mennyiségi elemzés számszerűsítve mutassa be a vállalat múltját és három évre előre határozza meg a
tervezett mérleget és a pénzfogalom alakulását. Az üzleti terv sikerében ez a rész meghatározóan fontos, mivel
egyértelműen tükrözi, hogy a gazdálkodó képes arra, hogy valós számokban is kifejezze vállalkozásának
elképzelését, ezzel igazolja felkészültségét és szakmai ismeretét.
Az üzleti terv készítése során egyes szakmai területeket hangsúlyozottabban kell kiemelni. A stratégiai szakmai
befektető a termelésre és a cég stratégiájának megismerésére fordít nagyobb figyelmet. Ha pedig az üzleti terv
elsősorban a finanszírozási források megnyerése érdekében készül, nyilván a pénzügyi célkitűzéseket, bemutató
fejezetet fogják kiemelten kezelni. A következőkben bemutatott két séma az általános követelményeket és
szempontokat veszi figyelembe. A két vázlat teljesen egyenértékű egymással, az első rendszerező, statikus
szemléletű, a másodikra inkább a marketing gondolkodásmód a jellemző, tagoltsága is dinamikusabb.

1. Fontosabb javaslatok az üzleti terv kidolgozásához
A gazdaság által előállított termékek, szolgáltatások piacon történő értékesítéséhez szükséges meghatározni az
eladásra szánt mennyiség nagyságát, minőségét. Fel kell térképezni, hogy az előállított termék eladható-e. Az
eladási ár megfelel-e az elvárt jövedelem szempontjából.
A piac vizsgálata magába foglalja még a terméket megvásároló piaci szereplők fizetőképességét, a vásárlók
szokásait. A konkurens eladók piaci stratégiáját, eladási áraikat fel kell térképezni, továbbá meg kell vizsgálni a
versenytársak erős és gyenge pontjait.
A tevékenységi kör ele3mzésekor meg kell vizsgálni, hogy további bővítés lehetősége fennáll-e. Fel kell
tréképezni, melyek azok az áruk, amelyek hiányt mutatnak a piacon, így ezen áruk biztos piacot jelentenek.
Fontos szempont megvizsgálni, hogy termelt termék előállításához szükséges beszállítók mennyire megbízható
partnerek. A megrendelt termeléshez szükséges anyagok (vetőmag, műtrágya, növényvédőszer, stb.) szállítási
időpont, minőség, ár vonatkozásában megbízható partnerek. A megrendelt termékek, szolgáltatások minőségileg
és értékesítési ár szempontjából megbízható partnerek-e. Felmerülhet annak szükségessége, hogy bizonyos
beszerzéseket és részfeladatokat alvállalkozókkal végeztessünk el.
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Meghatározó szerepet játszik az előállított termék vonatkozásában a telephely kiválasztása. az adott fekvés
milyen előnyökkel, illetve hátrányokkal rendelkezik. Milyen minőségű a termőföld, a csapadék viszonyok
alakulása hogyan változik az értékesítési és beszerzési piac távolsága a közlekedési lehetőségek megfelelőek-e.
A környezetvédelmi elősírások, szempontok mennyire betarthatók, kívánnak-e új beruházásokat. A tervezésnél
figyelembe kell venni, hogy a rendelkezésre álló termőterület, illetve a termeléshez szükséges erő- és
munkagépek rendelkezésre állnak-e. A hiány esetén újat kívánunk vásárolni vagy bérmunkát alkalmazunk.
Az értékesítési és beszerzési terv elsődleges célja a megtermelt termék vagy szolgáltatás eladása. A termelés
folyamatához szükséges alapanyagok (vetőmag, műtrágya, növényvédőszer, egyéb anyagok) időben történő
megvásárlása.
Az üzleti terv dokumentum fontos, hogy a finanszírozási források szerzése és a vállalkozás beindítása után ne
kerüljön A fiók mélyére, hanem mutatóul szolgáljon a vállalkozónak, különösen a működés első évében. A
stratégia végrehajtása során legyenek ellenőrzési pontjaink, hogy meggyőződhessünk az elképzeléseink tervezett
megvalósításáról és előrehaladásáról. Még a bankárok is elismerik, hogy kevés olyan vállalakozás van, amely a
tőkehiány miatt vallott kudarcot, a bukás sokkal inkább azért következett be, mert a vállalkozó nem volt képes
hatékonyan tervezni.
Az üzleti életben azonban pontosan sohasem lehet előre látni és tervezni, a piaci jelenségek és folyamatok
esetében az eltérés szükségszerű. A feltételek megváltozása esetén a legjobb üzleti terv is érvényét veszti. Az
olyan környezeti tényezők, mint a gazdasági helyzet, a vásárlók, az új technológia vagy a verseny, és az olyan
belső tényezők, mint a kulcsalkalmazottak elvesztés vagy újak megszerzése, mind megváltoztathatja az üzleti
terv irányát. Ezért a tervező munkának számolnia kell a váratlan eredményekkel is. A vállalkozásoknak azt is
el kell dönteniük tehát, hogyan tehetik működésük szerves részéve tevékenységük eredményességének
ellenőrzését? Az üzleti terv eredményes megvalósítását elősegíthetjük
- az előrehaladást figyelő ellenőrző program és
- a váratlan események bekövetkezése esetén szükségessé váló korrekciós terv kidolgozásával is.
Minden vállalkozás egy hónapban egyszer feltétlen tekintse át:
- a hónap akciótervét: mi valósult meg belőle, és milyen gondokat kell megoldani,
- az alapfeltevéseket, mégpedig olyan szempontból, hogy történt-e jelentékeny változás, ha igen, az milyen
hatást gyakorol a vállalkozás egészére,
- az értékesítés aktuális szintjét, s ami még fontosabb, a bruttó profit nagyságát, majd össze kell vetni a tervezett
forgalommal és jövedelmezőséggel, és meg kell nézni, milyen befolyással van mindez a termelésre és a
készletgazdálkodásra,
- a pénzforgalom alakulását, hogy megtudjuk, vajon eléri-e a vállalkozás a térben meghatározott szintet ezen a
téren,
- a minőségellenőrzést, ennek módja a termelési rendszer típusától függ, de mindenképp arra szolgál, hogy a
termék kielégítő színvonalát biztosítsa.

2. Az üzleti terv készítés összefoglalása
Miért fontos az üzleti terv készítése? A gazdasági élet, az üzleti partnerkapcsolat szereplői közül kik azok, akik
számára fontos a dokumentáció információs anyag?
- Segít a termelőt a kezdeti időszak céljainak és tennivalóinak meg meghatározásában. az üzleti terv
tájékoztatást, segítséget ad arra vonatkozóan, hogy az elképzelt vállalkozás mennyire életképes a piacon.
Kiinduló pont lehet annak vizsgálatárhoz, sikeresnek ígérkezik-e egy termék vagy eljárás, ami rövidtávú
előrejelzéseknél különösen hasznos.
- Az üzleti terv útmutatóul szolgála vállalkozó számára a tervező tevékenységének megszervezéséhez, és annak
megtervezésében, hogy milyen erőfeszítéseket kell tennie céljaink elérése érdekében. A tervezés feltárja a
vállalkozás működésének azokat a területeit, amelyekre még nem terjedt ki kellőképpen az ellenőrzés, és a
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menedzserek nem fordítottak kellő figyelmet, ahol tehát sürgősen cselekedni kell. Az alkalmazottak és a
közreműködők számára pedig kijelöli a vállalat által követendő irányt.
- Megköveteli, hogy a vezetés javítsa saját információs rendszerét, aminek akkor mutatkozik meg majd a
haszna, ha valahányszor a szervezet döntési helyzetbe jut. A kezdetben egyszerű üzleti terv haszna, ha
valahányszor a szervezet döntési helyzetbe jut. A kezdetben egyszerű üzleti terv elkészítésének és a
tervteljesítés folyamatos figyelésének többek között az a haszna, hogy tisztán lehet látni, hol van hiány
információban. A tapasztalatok alapján így ismert lesz az, hogy a terv átdolgozásához milyen további adatokat
kell összegyűjteni, és milyen módszerekkel lehet javítani a végkövetkeztetéseket.
- Az üzleti terv elkészítése a finanszírozási problémák megoldásánál szükséges feltételként, előírásként is
jelentkezhet. Egy befektetés iránti kérelem elbírálásában elsődleges szempontként az üzleti tervre irányul a
figyelem, amennyiben felvilágosítást ad a vállalat kilátásairól a potenciális hitelnyújtóknak. Ez különösen fontos
az egyre növekvő számú, külső pénzforrásokra (kölcsönökre, helyhatósági támogatásokra) utalt cégek számára.
A nagy cégek általában könnyebben jutnak pénzhez, nemegyszer éppen azért, mert igényeiket sokkal
részletesebben képesek megindokolni. Az üzleti terv fontos eszközök a finanszírozási források megszerzéséhez,
a vállalkozás pénzügyi támogatásához. Segítségével a vállalkozó kedvező feltételű hitelhez jutnak szállítóitól és
vevőitől is.
- A vállalkozói pályafutás megközelíthető egy már működő vállalkozás megvásárlásával is. a vállalatfelvásárlás
(akvizíció) során a partnerkeresésben egy jól megfogalmazott üzleti terv nemcsak a vevő érdeklődését keltheti
fel, hanem hozzásegítheti az eladót ahhoz, hogy jó áron adja el a vállalatát.
A terv elkészítése során maga a gondolkodási folyamat értékes tapasztalatokhoz juttathatja a vállalkozókat, és
szinte kényszerítheti a vezetőket arra, hogy átgondolják a cég jövőbeni stratégiáját, objektíven számot vessenek
erőforrásaikkal és korlátaikkal. Megmutatja, melyek a fejlesztés kulcsfontosságú területei, amelyek speciális
szakértelmet követelnek. A folyamat egyúttal önértékelés is; a tervezés arra kényszeríti a vállalkozót, hogy
elfogulatlanul szemlélje az ötletét, és választ adjon bizonyos kérdésekre:
Van-e értelme az elképzelésemnek? Hogyan fog működni az üzlet? Kik lesznek a vevőim? Ötletem kielégíti-e a
vásárlók igényeit? Hogyan tudok a versenytársaimnál hatékonyabban tevékenykedni? Képes vagyok-e vezetni
az ilyen üzleteket?
Válaszadások során az is lehetséges, hogy az üzleti terv elkészítése után a vállalkozó rájön arra, hogy az
akadályokat nem lehet legyőzni vagy elkerülni. Lehetséges, hogy az ötlet, a vállalkozás már itt, a tervezésnél
véget ér, noha még csak papíron létezik. Jobb felhagyni a vállalkozással további idő- és pénzráfordítás nélkül,
mint később kudarcot vallani. Az üzleti terv alapján a vállalkozó dönthet elképzeléseinek
megvalósíthatóságáról.
A gazdasági területre kiterjedő kutatások és a vállalatoknál szerzett tapasztalatok bizonyítják, hogy a cégek
tartós növekedése (legalább öt éves időhorizontot tekintve) szoros kapcsolatot mutat a cég tervező
tevékenységével, az mennyire volt tudatában a vezetés annak, hogyan hatnak a vállalkozás jövőjére a különféle
belső és külső tényezők. A rövidtávon elért siker nem függ túlságosan a tervezés alaposságától, de hosszú távon
a fennmaradás alapfeltétele a jó tervezés.
Az üzleti terv elkészítése bizonyos követelményeket támaszt a szervezettel szemben: jelentős
költségráfordításokat, kellő szakmai ismereteket és felkészülést igényel, vagy esetleg külső consulens szervezet
segítségét, s nem utolsó sorban megalapozott információkon alapuló vezetői döntések meghozatalát.
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Chapter 12. AZ ÜZLETI TERV
KÉSZÍTÉS FÁZISAI
Az üzleti terv a jövőben felvetendő problémák megközelítésének és megoldásának szisztematikus módja. A terv
a lehető legelőnyösebb és leginkább megvalósítható kompromisszumra törekszik a vállalkozás céljai és
ténylegesen adott lehetőségei között; megmutatja, hogyan valósíthatja meg a vállalat kitűzött céljait, és hogyan
hat egyik törekvése a másikra.

1. Általános megállapítások az üzleti tervvel
kapcsolatban
Annak a vállalatnak, amely üzleti tevékenységének és lehetőségeinek elemzésére vállalkozik, figyelembe kell
vennie bizonyos alapvető tényezőket:
- Tárgyilagosság: csak az a terv használható, amely a valóságra épül; számot kell vetnie a vállalat
gyengeségeivel és az adott dolgozók korlátaival. Csak ez lehet biztosítéka annak, hogy a terv a rendelkezésre
álló erőforrások felhasználásával végrehajtható lesz.
- Feltevések: minden terv elengedhetetlenné tesz bizonyos jövőre vonatkozó feltevéseket. Ezek között akadnak
fontosabbak és kevésbé fontosak, de létkérdés, hogy valamennyit világosan fogalmazzuk meg. Amennyiben a
terv előkészítésének munkálataiban többen vesznek részt, mindannyiuknak azonos feltevésekből kell
kiindulniuk. A folyamatból ki kell derülnie annak is, melyek azok a központi feltevések, amelyek különösen
fontosak a terv akadálytalan végrehajtásában.
- A tervidő horizontja: egy átlagos vállalkozás esetében a hároméves terv a legmegfelelőbb. Az első év tervét
részletesen ki kell dolgozni, a másik kettőt elég körvonalazni. Minél pontosabb információval rendelkezik a
vezető a gazdaság adott helyzetéről, annál biztosabb pozícióból készítheti el a tervet. A vállalkozás elindítása
előtt tehát a vezetőnek tájékozódnia kell a cél működésének külső és belső feltételeiről, tisztán kell látnia a
vállalkozás állapotát.
A következőkben röviden áttekintjük a vállalat helyzetét meghatározó fontosabb területeket. Módszerünk az
lesz, hogy ismertetjük azokat a lényegbevágó kérdéseket, amelyeket az üzleti terv elkészítése során a
vezetőknek feltétlen meg kell válaszolnia.
A célok kijelölésében és a konkurencia felmérésében fontos annak az ágazatnak a pontos megismerése, ahol
tevékenykedik, az új vállalkozást megfelelő összefüggésrendszerben kell szemlélnünk.
Az ágazat helyzetének elemzése megmutatja azokat a fontos sajátosságokat, amelyekre az ágazatnak tekintettel
kell lenni. Így elsősorban a piaci környezet felmérését tekinthetjük az ágazat sikere szempontjából
kulcskérdésnek. Meg kell ismernie és meg kell határoznia a piacnak azokat a szegmenseit, amelyekre az
erőfeszítéseit összpontosítani kívánja.
- Mennyire van tisztában a vállalkozás a piac szegmentálásával (tagolódásával), és azzal, hogy milyen terméket
vagy szolgáltatást igényelnek az egyes részpiacok?
- Milyen piacra dolgozik, világos képe van-e a piacról, amelyre termel?
- A piaci szektoron belüli növekedés, vagy hanyatlás lehetősége?
- A verseny természetét, és azt hogy ez miként befolyásolja a vállalkozás stratégiáit?
- A várható trendek előrejelzésének szükségességét. Milyen tendenciák jellemzik a forgalmát és várható
alakulását?
A piaci részesedés jelentékeny csökkenése korrekciókat tesz szükségessé, ez pedig fokozott figyelmet igényel az
áruterítésre, a termék minőségére és fejlesztésére, az ármegállapításra és a reklámra.
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A versenyhelyzet körültekintő elemzése elengedhetetlen feladata az üzleti terv elkészítésének, mert alapvetően
befolyásolja az ágazatok célkitűzéseit és stratégiáját. Számos ágazatban a verseny sokkal fontosabb tényezője a
terv kialakításának, mint a fogyasztó.
Minden ágazatnak megvan a maga jellemző változási sémája. Egyes vállalatok örökösen változó választékot
kínálnak, ezzel szemben más termékek előállítása alig változik egyik évről a másikra. A változások tendenciája
mögött a technológiai fejlődés is állhat. Az ágazatokban kialakulnak pl. sajátos árváltozási trendek, amelyek
gyakran eltérnek az országos inflációs rátától. Csak a piaci áralakulás irányának megértésén alapulhat az
árképzési és termelési stratégiák választása. Ezt elmulasztva két dolog történhet a vállalattal: vagy egyre
kevésbé lesz versenyképes a piacon, és csökkeni fog a piaci részesedése, vagy egyre kevésbé lesz rentábilis.
Az eredményes tervezés szempontjából az is létkérdés, hogy helyesen becsüljük fel a majdani áruforgalmat és a
keresletingadozást. A forgalom változásait számításba kell venni; e célból csökkentett termelést irányozhatunk
elő más tevékenységi köröket fejleszthetünk ki, vagy növelhetjük a reklámkiadásokat is.
A vállalati csődök jelentős hányada az adott szektor idényszerűségének a következménye. Elsősorban a
kisvállalkozások megfelelő készpénztartalék hiányában nem képesek leküzdeni az idényszerűség okozta
problémákat. A vállalkozásoknak ezért helyesen kell felismerniük az adott üzletág idényszerűségét.
Elemezni kell, milyen hatással van a jövedelmezőségre, illetve az eladott árumennyiségre az ár emelése vagy
csökkenése? (nyereség/forgalom viszony) Ismerni kell, hogyan hat az árleszállítás az áruforgalomra?
(ár/volumen viszony)
A termék minőségének meghatározása és értékelése a konkurenciához, valamint a fogyasztó igényéhez mérten a
piaci értékesítés hosszú távú fejlesztése szempontjából fontos (ár/minőség viszony).
Ha az értékesítés akadályokba ütközik, gyakran a legegyszerűbb újabb és újabb árengedményeket tenni. Ez a
megoldás, azonban csak szűk korlátok között alkalmazható.
A termékre vonatkozó vizsgálatok kiterjednek a termék életképességére, az új termék kifejlesztésére, a
csomagolásra, az áru védjegyére, meghatározza a fogyasztótól való függést, elemzi a piaci kiterjedtséget és az
értékesítés hatékonyságát.

2. A termelés folyamatának leírása
A termelési folyamatot is elemezni kell. Ezen a területen lehet a legjelentősebb megtakarításokat elérni. Az
üzleti terv elkészítésénél be kell mutatni, a teljes termelési folyamatot. Ennek részletezése minden lehetséges
befektető számára lényeges a finanszírozási igények meghatározásához. Hosszú távú stratégia tervezése csak a
pontos kalkulációs rendszer, a termelés változása és állandó költségeinek pontos előirányzása alapján történhet.
Melyek a termékek előállításának költségei? A termelés mekkora hányadára számították ki pontosan az olyan
közvetlen költségeket, mint az alap- és nyersanyag, a munka és gépidő? Milyen módszert alkalmaznak az
állandó költségek termékegységre történő lebontásánál? Átlagos (normális) termelési folyamatot feltételezve a
termelés összköltségének mekkora hányadát teszik ki a gyártás beindításának vagy előkészítésének költségei?
A géppark lehető legjobb kihasználása, a nyersanyagkészletek ellenőrzése, az áruválaszték szélességének
megvizsgálása és a felesleges, raktában lévő árukészletek értékesítése szintén fontos szempont az üzleti terv
kidolgozásánál.
A gazdaság sikerét a minőség állandó szinten tartása biztosítja. A megfelelő minőség-ellenőrzés lehetővé teszi,
hogy csökkentse a visszáruk mennyiségét, illetve a fogyasztók panaszait. Az egyetlen nagy alvállalkozótól való
függés ugyanolyan problémákat vet fel, mint az egyetlen nagy fogyasztótól való függés.
A több forrásból történő beszerzés gyakran az alkatrészek költségét is csökkenti, de mindenképpen nagyobb
biztonságot jelent.
A munka termelékenységének javítására is figyelmet kell fordítani. A géppark felújítása kedvezően
befolyásolhatja a termelés hatékonyságát is. A program költségeit és hasznát bele kell foglalni az üzleti
tervünkbe. A sikeres pénzügyi tervezés megmutatja, mennyire áll szilárd alapokon az üzem. A pénzügyek
ellenőrzése megfelelő könyvelési rendszer bevezetését igényli, számon kell tartani a befolyó és kiáramló
pénzösszegeket. A pénzügyi teljesítményeket különféle mutatók alakulásával figyelhetjük meg. Ilyen mutató
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lehet például az értékesítés bruttó/nettó nyereségtartalma, a forgalmi kiadások mutatója, a forgótőkearány vagy a
készletforgási sebesség. Elemezni kell a behajthatatlan kinnlevőségeket, a beruházásokat, az adó- és
társadalombiztosítás befizetéseit és a finanszírozásokat.

3. A szervezet helyzete és a személyzeti munka
Amikor a lehetséges befektetők valamely vállalkozás helyzetét vizsgálják, értékelésük egyik elsődleges
szempontja a vezetők rátermettségének és elkötelezettségének a vizsgálata. Erről a szervezeti struktúra
kialakításán keresztül tájékozódhatnak, amely meghatározza a szervezet tagjainak munkakörét és a munkakörök
egymás közötti kommunikációját, kapcsolatát. Magába foglalja a szervezeti sémát, az ösztönzési rendszert, a
kiválasztás követelményeit és ismérveit valamint a betanítást.
A szervezeti rendszer fejlesztése során két alaphelyzettel találkozhatunk:
- vagy a tulajdonosi forma változtatáshoz kell átalakítani,
- vagy induló, új vállalkozás esetén kell a cég szervezeti felépítését kialakítani.
Milyen szempontokra kell figyelemmel lenni a szervezetfejlesztési elképzelések teljesítése során? Vizsgáljuk
meg:
- milyen társasági forma felel meg legjobban üzleti elképzeléseinknek (pl. rt., kft., bt. stb.),
- a vállalkozás szervezeti felépítése lehetővé teszi-e a stratégiai elképzeléseink megvalósítását,
- figyelemmel voltunk-e a marketing központú szervezeti forma kialakítására,
- megfelelően biztosított-e az ellenőrzés és a visszacsatolás lehetősége.

4. A személyzeti stratégia
A személyzeti stratégia kidolgozásánál meg kell határozni, mit vár el a vállalkozás az egyes dolgozóitól. Ezt a
célt szolgálja a munkaköri leírás. A személyi állományterv meghatározza a jövőbeni létszámfejlesztés
költségeit is. Alaposan át kell gondolni a munkaerő kiképzésének stratégiáját és ennek költségvonzatait.
Figyelemmel kell lenni a panaszok kivizsgálására, a bértárgyalásokra és a vállalkozások jogi kötelezettségére is.
Milyen mértékben érzik az alkalmazottak, hogy beleszólásuk van a vállalkozás dolgaiba? Mennyire határolja
körül a vállalat az egyes munkaköröket és a velük járó felelősséget? Milyen rendszert épített ki a vállalat a
jövőbeni munkaerőigény felmérésére? Milyen eljárást követ a cég az új alkalmazottak kiválasztásában? Hogyan
határozta meg a vállalkozás a bérmegállapítás módját, milyen mértékben részesíti a nyereségből az
alkalmazottakat?
A vállalat szervezeti felépítése meghatározza és befolyásolja a feladatok végrehajtásának hatékonyságát. Az
adminisztráció közel sem olyan látványos, mint a jó reklám, avagy a bővülő áruválaszték, de a vállalkozás
jövedelmező működésének nélkülözhetetlen feltétele. A vállalkozás tevékenységi köre szerinti kereskedelmi
szövetségektől (kamarai testületektől) értékes adminisztratív támogatásra lehet számítani, és a hosszú távú
üzletfejlesztésben fontos szerephez juthat az ilyenfajta együttműködés.
A helyzetelemzés tapasztalatai alapján meg kell vizsgálni az üzleti elgondolásunk megvalósíthatóságát. Az
üzleti terv részletes kidolgozása és írásba foglalása előtt megelőző lépéseket kell tenni és ezek során a vezetőnek
döntéseket kell hoznia. Először a különféle forrásokból megszerzett információkat kell csoportosítanunk és
rendszerbe foglalnunk. Ezt követően világosan meg kell határozni a vállalkozásunk célját és döntést kell
hoznunk, amely alkalmas céljaink és stratégiánk, ezen belül a célpiaci marketingstratégiánk megvalósítására is.

5. Az információk csoportosítása
Üzleti tervünk elkészítéséhez a kérdések megválasztása során nagyon sok adatot-információt szereztünk be. A
különféle forrásokból származó információkat szereztünk be. A különféle forrásokból származó információkat a
továbbiakban célszerű rendszerbe foglalni és a döntéshozatal megkönnyítése érdekében megfelelően
csoportosítani. Az adatok a termelésre, a marketingre és finanszírozásra összpontosítsanak.
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A termelésre vonatkozó információk a termelési, üzemeltetési műveletek megvalósíthatóságára vonatkoznak. A
vállalkozónak feltehetően az alábbi információkra lesz szüksége:
- a termelés erőforrás szükséglete,
- mit végeztessünk alvállalkozókkal, kik a szállítóink,
- a nyersanyagszükséglet (alapanyag-szükséglet) összeállítása,
- gépi berendezések felsorolása, döntés arra vonatkozóan: vásároljunk-e vagy béreljünk,
- a munkaerő-szükséglet összeállítása,
- a termelés és az üzemeltetés különféle költségeinek előirányzása és tervezése.
A legtöbb üzemeltetési információt közvetlenül be lehet építeni az üzleti tervbe. A felsorolt kérdések
megválaszolása alapos és körültekintő vizsgálódást igényel, de azok a hitelezők, akik az üzleti terv
figyelembevételével döntenek a finanszírozásról, szükségesnek tartják ezeket.
A piaci információk a vállalkozó számára az értékesítési piacot, a beszerzési piacot, a tőkepiacot és a
munkaerőpiacot mutatják be. Az üzletember figyelme terjedjen ki a következő szempontok vizsgálatára:
- kik fogják a termékeit megvásárolni,
- a fogyasztóknak lesz-e elegendő pénzük a vásárlásra, és miért pont az általa előállított terméket keresik majd
és nem a konkurens versenytársét,
- hol tud nyersanyaghoz, félkész termékhez, alkatrészhez stb. hozzájutni,
- hol tud megfelelő hitelhez, támogatáshoz hozzájutni,
- fel tud-e venni megfelelő szakembereket, fel tud-e építeni egy rátermett vállalkozói csapatot (teamet).
A pénzügyi információk alapján az üzleti terv összeállítása előtt a vállalkozónak átfogó értékelést kell adnia a
vállalkozás tőkeszükségletéről és üzletének tervezett jövedelmezőségéről. Ez az értékelés informálja
elsődlegesen a lehetséges befektetőket arról, hogy az üzlet nyereséges lesz-e, mennyi pénz szükséges a
vállalkozás indításához, a rövid távú finanszírozási igények kielégítéséhez, és milyen formában fogja a
vállalkozás ezt a pénzt előteremteni (pl. részvény vagy hitel formájában). Az új vállalkozás megvalósíthatóságát
és jövedelmezőségét három táblázatban szokták bemutatni:
- a várható értékesítési és költségadatok tervezése,
- a pénzforgalmi adatok előrejelzése,
- a tárgyévi mérlegadatok és tervezett mérleg a következő három évre.
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1. A célok kitűzése és stratégia kialakítása
A vállalat helyzetének elemzése elősegítheti, hogy tisztább kép álljon a vezető előtt a jövőbeni lehetőségekről. A
célok pontos megfogalmazása segíti a vállalkozót, az általános megközelítés viszont nehézzé teszi a folyamatok
irányítását és nem nyújthat biztos alapot az üzleti terv megvalósításához. A célok meghatározásánál
számszerűsítve és mérhető módon kell megfogalmazni elképzeléseinket. Az ezekre alapozható stratégia
alapkérdése már az, hogy a cég hogyan válassza meg pozícióját az adott versenyhelyzetben.
A vállalkozások célkitűzéseit – mint szervezeti alapegységek – a stratégiai üzleti egységek valósítják meg.
Jellemzőjük a saját üzleti szerepkör, a külső piacokon megjelennek, ott a konkurens cégekkel fel kell venniük a
versenyt. A piacismeretük alapján képesek arra, hogy kialakítsák saját üzletpolitikájukat és stratégiájukat.
Továbbá rendelkeznek olyan marketing elképzeléssel, amellyel az üzleti tevékenységüket meghatározó
tényezőkre hatást tudnak kifejteni.
A marketingstratégia a fogyasztó igényére és szükségleteire összpontosít, a piac és a vállalat érdekeinek
egyeztetését jelenti. Magába foglalja a piaci igények feltárását, elemzését, befolyásolását, és a piaci
körülmények vállalaton belüli érvényesülésének biztosítását. A marketing elemeit négy csoportba szokták
sorolni: az ár, a termék jellemzői, az értékesítés helye és a reklám.

2. A tervezés folyamata és a terv kidolgozása
A vállalkozás megfogalmazta célkitűzéseit, a vezető a rendelkezésére álló információk és a szaktudása alapján
döntéseket hozott. Ezt követően számszerűsíteni kell a tervet. A tervezési folyamatban kitűzött céljainkat fel kell
használni a tervértékelésre, mégpedig azért, mert a terv csak akkor tekinthető optimálisnak, ha az adott
erőforrások segítségével a legtöbb kitűzött célt meg is tudja valósítani. A terv fejezetekből áll, ezek részletesen
bemutatják az alábbi fő területeket:
- termelés és beszerzés,
- termékfejlesztés,
- eszközök, épületek, berendezések és beruházások,
- szervezeti, személyzeti és adminisztratív teendők,
- értékesítés és marketing.
A gyakorlatban az egyes tervfejezetek párhuzamosan készülnek. A kiindulási pontnak kapcsolódnia kell az
üzleti vállalkozás alapvető céljához, továbbá az is fontos feltétel, hogy a terv egyes részei azonos felfogásban
készüljenek. Az egyes részterület alapos átvizsgálása után a részfeladatokból összeáll az átfogó pénzügyi terv,
amelynek alapján megbecsülhető a vállalkozás működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet nagysága. A
pénzügyi terv készítése során alkalmazott számítási és tervezési módszerek mindegyike arra szolgál, hogy
világos képet adjon a vállalkozónak arról, honnan származnak a pénzeszközök, mire használja fel ezeket,
mekkora elkölthető pénzösszeggel rendelkezik a vállalkozás, és milyen az új vállalkozás általános pénzügyi
helyzete.
Fontos, hogy az előrejelzés több irányból készüljön. A következőkben röviden áttekintjük a termelés és az
értékesítés legfontosabb tényezőit, azokat, amelyek feltétlenül szükségesek a prognózisok kialakításához. Ezt
követően foglalkozunk a pénzügyi terv összeállításával.

3. A beszerzés és a termelés
A beszerzés és a termelés megtervezéséhez az alábbi kérdésekkel kell foglalkozni:
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- milyen mennyiségű árut akarunk előállítani egy meghatározott időszakban,
- ehhez mekkora nyersanyag-, félkésztermék-, illetve alkatrészmennyiség szükséges,
- milyen költségráfordításokat igényel a termelés, mennyi a tervezett profit,
- milyen mértékben növelheti a termelékenységet az ágazat és a termelési folyamat korszerűsítése,
- növelhető-e a termelés és a gazdaságosság külső partnerek bevonásával, vagy e tekintetben célszerűbb a belső
kapacitások bővítése,
- mikor válik szükségessé a kapacitás bővítése, mikor kell erről döntést hozni,
- ha a telephelyet növelni kell, megoldható az egyszerű bővítéssel, vagy új telepek bevonása szükséges,
- vajon a vállalkozás helyszíne alkalmas-e arra, s elegendő tér és megfelelő géppark áll-e rendelkezésre ahhoz,
hogy a lehető leghatékonyabb és költségkímélőbb termelés folyjék?
Ha az üzleti vállalkozás távlati céljai új termék vagy termékcsalád bevezetésére vonatkoznak, akkor a termékek
előzetes fejlesztési tervét kell rögzíteni. Ellenkező esetben a terv összeütközésbe kerülhet a meglévő
termékskála előállításához szükséges kapacitások felhasználásával.

4. Értékesítés
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A marketing terv elkészítésének lépései

5. A marketingstratégia
A marketingstratégia a vállalkozás tudatos tevékenysége marketingcéljainak elérésére. Tartalmazza a
piacelemzést, helyzetfelmérést, a versenytársak ismeretére alapozott ár- és költségkalkulációt, az értékesítés
módját, a promóciót stb. Marketingmixnek nevezzük azon tényezők, intézkedések összességét, amelyekkel a
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vállalkozás a célpiac meghódítására törekszik. A marketingmix magában foglalja többek között a vállalkozás
termék- és árpolitikáját, valamint az értékesítési módot, a kommunikációs rendszert a vevőkkel.
A termékpolitika összefoglalja a termésszerkezetre, a termék életciklusára és a termék bemutatására vonatkozó
irányelvek és módszerek összességét. A termékszerkezet vizsgálható vertikálisan és horizontálisan. A termék
életciklusa az az idő, amíg a termék a piacon tartózkodik. A termék életciklusa az idő és a kereslet, illetve
értékesítés függvényében grafikonon is ábrázolható, így jellegzetes szakaszokra osztható görbét kapunk. A
szakaszok a következők: a kereslet megjelenése, a gyorsuló növekedés, a lassuló növekedés, a telítődés és a
hanyatlás.
A termékmárka, a csomagolás és a címkézés arra szolgál, hogy a vevő egyértelműen el tudja különíteni
termékünket a többi terméktől. Mindezek információt nyújtanak, de esztétikailag befolyásoló faktorok is.
Megfelelő figyelmet kell fordítani rájuk, ugyanis jelentős ösztönző erőként funkcionálhatnak.
A vállalkozás árképzési stratégiája a következő lépéseket öleli fel:
- az árpolitikai célok kiválasztása,
- a kereslet meghatározása,
- a költségbecslés,
- a versenytársak ármagatartásának elemzése,
- az árképzés módszerének kiválasztása,
- a végső ármeghatározás.

6. Az árpolitikai célok kiválasztása
Fontos döntési kritérium, hogy a vállalkozás árképzésével milyen célokat kíván megvalósítani. Az alábbiakban a
teljesség igénye nélkül tárgyalunk néhány lehetőséget.
Túlélés: a vállalat átmenetileg csökkentheti az árait (akár a költségek alá is), abból a célból, hogy fogyasztókat
nyerjen magának. Természetesen ez nem lehet hosszú távú stratégia, hiszen tartósan nem lehet veszteségesen
üzemelni.
A profit maximalizálása: ez a vállalat alapvető célkitűzései közé tartozik, természetes, hogy nagy a súlya az
árképzésben. A gyakorlati kivitelezése nehéz, ugyanis nem mindig dönthető el, hogy valóban a választott ár
mellett maximális-e a profit.
A piaci részesedés növelése: ez a törekvés gyakran árcsökkentésre kényszeríti a vállalatokat, elsősorban olyan
területeken, ahol túltelített a piac.
A piac lefölözése: az erre irányuló árképzés a nagy innovációkészségű vállalatok sajátossága. Az új terméket
mindig a lehető legmagasabb áron vezetik be a piacra. Amikor a kereslet már csökkenni kezd, csak akkor
engednek az árból, így a lehető legnagyobb nyereségre tesznek szert.
Az ár és a kereslet kapcsolatát a keresleti görbe írja le. A keresleti görbe becslését a gyakorlatban a piackutatás
eredményeire alapozzák.
Míg a kereslet az értékesíthető mennyiség felső határát szabja meg, az alsó határt a költségek képezik. A
versenytársak árai irányvonalat mutatnak az árképzéshez, de minden esetben fel kell készülni arra, hogy az
általunk kialakított árakra válaszként ellenlépéseket tesznek.
Az árképzési módszerek ennek megfelelően lehetnek költségalapúak, keresletalapúak, valamint versenytársak
áraira alapozottak.

7. Az értékesítési politika
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Napjainkban ritkán fordul elő, hogy a termelők a végső fogyasztónak adják át a termékeiket. A termelő és a
fogyasztó között közvetítők állnak. Marketingcsatornának nevezzük azt az útvonalat, amelyen a termék a
termelőtől a fogyasztóhoz eljut. A marketing feladatköréhez tartozik a csatornák elemzése tervezése. A
csatornák elemzésekor fontos szempont a fogyasztói igényeket szem előtt tartó kiszolgálás, illetve annak
értékelése, hogy az egyes piaci szegmensek melyik kiszolgálási szintet értékelik a leginkább.

8. A kommunikációs politika
A marketingkommunikáció célja a célpiacon található fogyasztók meggyőzése információk nyújtásával. Mint
már említettük, ennek a promóciónak négy eleme van:
- a reklám,
- a személyes eladás,
- az eladásösztönzés,
- PR (publik relations), azaz közönségkapcsolatok.
A reklámot a PR-től a fizetett mivolta különbözteti meg. Tipikus tulajdonsága a személytelen befolyásolás. A
reklámot számos tulajdonsága alapján csoportosíthatjuk (pl. területi hatáskör, termékek bemutatása, gyártók
vagy forgalmazók alapján stb.). Megkülönböztethetők reklámhordozók szerint is (plakát, újság, televízió).
Külön említést érdemel a szponzorálás, mint a reklám speciális fajtája, ekkor a vállalatok eseményeket,
szervezeteket, egyéneket támogatnak azzal a céllal, hogy felhívják magukra a figyelmet.
A személyes eladás a legköltségesebb kommunikációs folyamat, de a fogyasztói igényeket a legjobban így
közelíthetjük meg. Azokra a területekre jellemző, ahol nagy értékű áruk gyakrabban cserélnek gazdát, így fontos
a személyes jelleg.
Az eladásösztönzés leginkább rövidtávú hatásokat kíván elérni. A vevőt további vásárlásra készteti.
Napjainkban használata terjedőben van, ide tartoznak a készpénz-visszatérítések, az áruminták, a jutalmak,
sorsjegyek stb.
A PR-tevékenységek célja, hogy a fogyasztókban kedvező vélemény alakuljon ki a vállalatról. Hazánkban
jelenleg szerény szerepe van a marketing-kommunikációban, de jelentősége növekvő.
A kommunikációs eszközök egymással összefüggésben fejtik ki hatásukat, ezért tervezésük és végrehajtásuk
alapos munkát igényel. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a marketing ezen eszközeinek alkalmazása
meglehetősen költséges.
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Chapter 14. BANKI HITELKÉRELEM
ELKÉSZÍTÉSÉNEK MENETE
A vállalkozások különböző pénzügyi döntésekkel szembesülnek. Stratégiájuknak megfelelően hosszú távú
döntéseket hoznak, melyek a piaci tendenciákat, előrejelzéseket figyelembe véve határozzák meg a vállalat
alapvető pénzügyi jellemzőit. Az eszközszerkezetről, a beruházásokról való döntés elválaszthatatlan az ezek
finanszírozásáról, a vállalat forrásszerkezetéről, a belső és külső források arányáról, nagyságáról való
döntéstől.
A vállalkozásoknak nemcsak a jövőjük felé kell koncentrálniuk, hanem jelenlegi helyzetüket is menedzselni
kell, az eldöntött stratégiát meg is kell valósítani, tehát operatív, rövidtávú döntéseket is kell hozniuk. Ezek a
döntések általában forgóeszközeiket vagy rövid lejáratú kötelezettségeit érintik. Tipikus rövidtávú pénzügyi
döntés egyrészt a pénzgazdálkodás, másrészt az átmeneti forgóeszközhiány finanszírozása.
A beruházásokhoz, átmeneti finanszírozási problémákhoz a mai magyar vállalkozások külső forrásként
leggyakrabban banki hiteleket vesznek igénybe.
A banki hitelek igénybevételének folyamata a hitelkérelem elkészítésével indul.
A hitelkérelem olyan dokumentum, amely egy vállalkozás hitelszükségletének részletes ismertetését és
indoklását tartalmazza azzal a céllal, hogy a banktól meghatározott feltételek mellett kölcsönhöz jusson.

1. Pályázati feltételek megismerése
A vállalkozás hiteligényét tehát a hitelkérelem benyújtásával jelzi a hitelintézet felé. A hitelkérelem a bankok
többségénél nincs előírt formához kötve. A kérelemnek általánosságban tartalmaznia kell a hiteligény szöveges
indoklását, ezen belül mindenekelőtt a kért hitel célját, fajtáját, összegét (a pénznem megjelölésével),
igénybevételének tervezett időpontját, törlesztésének ütemét, a hiteligénylő által felajánlott biztosítékokat.
A kérelemben az igénylő bemutatja a vállalkozást (főként új bankkapcsolat kiépítésénél). Részletes értékelést ad
továbbá a cég gazdálkodásáról mind a hitelkérelmet megelőző időszakra, mind a hitelkapcsolat tervezett
időtartalmára vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a hitelkérelemből kiderüljön, mikor és milyen forrásokból
képes a cég a kért hitel törlesztésére.

2. A banki hitelezés folyamata
A hitelezési folyamat állomásai:

73
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

BANKI HITELKÉRELEM
ELKÉSZÍTÉSÉNEK MENETE

Forrás: Kocsis, T. szerk. (2008).Finanszírozási kézikönyv. A dél-dunántúli mikro-, kis- és középvállalkozások
számára. DDRIÜ 2008. ISBN 978-963-06-6179-9
A hitelkérelem összeállítása
A hitelkérelem és a hozzá csatolt anyagok tartalma és részletezettsége szoros összefüggésben állnak a kért hitel
céljával, összegével és futamidejével.
A hitelkérelem a következő főbb információkat tartalmazza:
- a vállalkozás azonosító adatai,
- a tulajdonosokra vonatkozó adatok (azonosító adatok, tulajdoni hányad, kapcsolt vállalkozások),
- a vállalkozás tevékenységének ismertetése,
- fontosabb vevők és szállítók megnevezése,
-a vállalkozás fennálló tartozásainak felsorolása,
- a hitel fedezeteként felajánlott biztosítékok felsorolása,
- a hitel céljára, összegére és futamidejére vonatkozó információk.
A szokásos mellékletek közé tartoznak:
- hitelcéllal kapcsolatos dokumentumok (amennyiben szükséges a vizsgálata),
- a minősítéshez szükséges további adatokat tartalmazó információs adatlap,
- a vállalkozás létét igazoló, cégjogi dokumentumok,
- engedély- vagy bejelentés-köteles főtevékenységek esetében az érvényes engedélyek és a bejelentést tanúsító
igazolások,
- a vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos számviteli, adózási dokumentumok,
- számszaki és szöveges üzleti, pénzügyi tervek,
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- biztosítékok, fedezetek dokumentumai (pl. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap),
- a kérelem benyújtásához képest 30 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonat,
- a kérelem benyújtásához képest 30 napnál nem régebbi, hátralékmentességet tanúsító igazolás a
köztartozásokról (APEH, helyi adók, VPOP).
A hitel célján egyfelöl annak kiváltó okát, másfelöl pedig gazdasági rendeltetését értjük, ami feltételezi a
hitellel finanszírozott ezsközök összetételének, változásának és megtérülésének tisztázását. A célok szerinti
megkülönböztetés rendező elve az, hogy a vállalkozásoknál a rövidtávú döntések átmeneti (gyorsan
elhasználódó) eszközöket és folyó forrásokat (rövid lejáratú kötelezettségeket), míg a hosszú távú döntések
tartós eszközöket és forrásokat érintenek.
Attól függően, hogy milyen céllal igényeljük a hitelt, a következő tartalmi elemekkel bővül a hiteligénnyel
kapcsolatos tervek és dokumentumok köre:
Éven belüli hitel esetén:
• szöveges üzleti terv,
• mérleg- és eredményterv negyedéves bontásban,
• pénzforgalmi terv havi bontásban a hitel futamidejére,
• biztosítékok dokumentumai.
Éven túli forgóeszközhitel esetén:
• szöveges üzleti terv,
• mérleg- és eredményterv a futamidő első három évére,
• pénzforgalmi terv havi vagy negyedéves bontásban, a futamidő első évére,
• biztosítékok dokumentumai.
Fejlesztési hitel esetén:
• szöveges üzleti terv,
• mérleg- és eredményterv a futamidő kezdetétől a kivitelezés időszakára és a befejezést követő első három évre,
• pénzforgalmi terv havi vagy negyedéves bontásban, a futamidő kezdetétől a kivitelezés időszakára és a
befejezést követő első évre,
• adatlap a fejlesztés anyagi-műszaki és forrásösszetételéhez,
• megvalósíthatósági tanulmány, kivitelezési terv,
• hitelcél megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és igazolások,
• biztosítékok dokumentumai.
Szöveges üzleti terv
Az üzleti terv készítéséről és annak tartalmi elemeiről részletes ismereteket nyújtanak a tankönyv 10., 11., és 12.
fejezetei.
Pénzügyi tervek
Mérleg- és eredménytervek (1. melléklet)
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A mérleg- és eredményterveket a vállalkozás beszámolási rendje szerinti struktúrában kell elkészíteni a
beszámolóban rendelkezésre álló adatokat felhasználva. Az 1. mellékletben szereplő táblázatok az éves
beszámolót készítő vállalkozásoknak mutatnak általánosságban használt tervsémát.
Pénzforgalmi (cash-flow) terv (2. melléklet)
A pénzügyi tervezés sémái folyamatos változáson mentek keresztül az utóbbi években, részben a számviteli
szabályzók módosulása, részben pedig a különböző nyugat-európai és amerikai tervezési eljárások elterjedése
miatt. Jelenleg sincs egységes tervezési séma sem a bankoknál, sem a vállalkozásoknál. Egy általánosan
használt sémát mutat be a következő táblázat:
Termelési és értékesítési terv
Amennyiben termelő tevékenységet végez a mezőgazdasági vállalkozás, a termelési terven belül a teljes
termelési folyamat bemutatására ad lehetőséget a termelési terv. A termelési módszerek felvázolása mentén meg
kell jelölni a szükséges erőforrásokat: ingatlanokat, gépeket, berendezéseket, a termelésben foglalkoztatott,
munkaerő létszámát, minőségét. A vállalkozásnak be kell mutatnia azt a partneri hálózatot, amelyen belül
megjelennek a legfontosabb nyersanyag és egyéb anyagok beszállítói. Kalkulációkat szükséges végezni a
termelési, gyártási költségekre vonatkozóan és meg kell határozni a folyamathoz kapcsolódó alvállalkozókat, az
esetlegesen megkötött szerződések körét.
Szervezeti terv
A szervezeti terven belül a vállalkozás tulajdonformájára vonatkozóan részletes ismertetést adhatunk. A
tulajdonostársak azonosító adatain kívül a társasági szerződés lényeges kikötéseit is ismertetni kell a terv
készítőinek. A szervezeti struktúra bemutatása (jelenlegi/jövőbeni) arról informálja a hitelintézetet, hogy a
hitelből építkező új, innovatív folyamatoknak megfelelő szervezeti keretet biztosít-e a meglévő szervezet, vagy
csak szervezetfejlesztési elképzelések mentén lehet megoldani az új termelési-gyártási folyamatok bevezetését.
Garanciákat jelenthet a hitelintézet számára az igazgatóság/igazgatótanács tagjainak bemutatása a szakmai
hozzáértés szempontjából. Ugyanezt a célt szolgálja a vállalkozás vezetőinek, a vezetők szerepkörének
részletezése, a felelősségi területek lehatárolása.
A hitelkérelem befogadása, előszűrés
Az elkészült hitelkérelmet a hiteligénylő vállalkozás benyújtja a bankhoz. Átvételkor ellenőrzik az anyag
teljességét, vagyis azt, hogy a hitelintézet által elvárt valamennyi információt, számítási anyagot, mellékletet
tartalmazza-e a kérelemcsomag. A kérelmet befogadáskor dátumbélyegzővel szokták ellátni, amely azért bír
jelentőséggel, mert a hitelintézetek saját maguk szabta elintézési határideje ettől az időponttól számít. A legtöbb
bank a kérelem befogadásakor úgynevezett előszűrést is végez, hogy az eleve esélytelen igénylőket (pl. tetemes
adóhátralékkal rendelkezők, jogszabályi tilalom alá esők) a legkisebb munkaráfordítással utasítsák el. Az
előszűréshez ma már a Bankközi Adósnyilvántartó Rendszert (BAR) is felhasználják.
Hitelbírálat
A hitelbírálat a hiteldöntés előkészítését célzó összetett folyamat. Feladata, hogy az igénylő gazdálkodásának és
egyéb körülményeinek alapos értékelésével minél megalapozottabbá tegye a kölcsön folyósítására vonatkozó
döntést. Szokásos elemei az ügyfélminősítés, a biztosítékok értékelése és az ügyletminősítés.
Ügyfélminősítés
A bankok hiteligénylő partnereiket azok hitelképességét jelző osztályok valamelyikébe sorolják be (a folyamatot
korábban adósminősítésnek nevezték.) Az osztályozást saját ügyfél- és partnerminősítési szabályzatukra
alapozva végzik el.
A vállalkozások körébe tartozó hiteligénylőket öt vagy ennél több osztályba sorolják részben gazdálkodási
adataikból (néha terveikből is) számított mutatók, mérhető ismérvek, részben egyéb, nem számszerűsíthető
kritériumok (ún. szubjektív szempontok) alapján.
Felajánlott biztosítékok értékelése
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A bank hitelnyújtásai során többnyire betétesei pénzét kockáztatja. Ezért fokozott felelősséggel tartozik nekik,
és a tőketörlesztés elmaradása ellen biztosítékok kikötésével is védekezik. A fejlődés azt hozta magával, hogy
ma már a biztosítékokat is osztályokba sorolják. A biztosítékok (közvetett fedezetek) értékelésénél a fedezet
- piaci értékét,
- értékállóságát,
- tehermentességét,
- mobilizálhatóságát,
- érvényesíthetőségét
tekintik meghatározónak. A bank által elfogadott rendezőelveket és értékelési módszereket a fedezetértékelési
szabályzatban foglalják össze.
A legfontosabb fedezetek csoportosítása:

Ügyletminősítés
Az ügyletminősítés során a bank azt vizsgálja meg, hogy az összes rendelkezésre álló információt figyelembe
véve a kért célra érdemes-e hitelt folyósítani, a hiteligény pénzügyileg és gazdaságilag mennyire megalapozott
és biztosított-e a hitel törlesztése.
A hitelbírálattal párhuzamosan a kért hitelt kockázati szempontból is megvizsgálják. Az elemzés célja mindazon
tényezők feltárása, melyek a törlesztést illetve a kamatok fizetését veszélyeztetik. Ilyen tényezők lehetnek:
- gazdasági környezet változása (árfolyamok, adórendszer, ágazati fejlődés),
- piaci pozíció módosulása (kereslet, kínálat, helyettesítő termékek),
- új környezetvédelmi szabályzók hatályba lépése.
Az előterjesztés összeállítása és a cenzúradöntés
Az előzőekben részletezett értékelések, elemezések elkészülte után a hitelügyintéző összeállítja azt az anyagot,
amely alapján a cenzúrabizottság döntést hozhat. A cenzúra előterjesztésben az előterjesztő döntési javaslata is
megjelenik. Amennyiben a bizottság elutasító döntést hoz, annak okairól írásban tájékoztatják az ügyfelet.
Jóváhagyó döntés esetén a bizottság meghatározza a szerződéskötés összes feltételét (kondícióját): az
engedélyezett hitelösszeget, a kamat mértékét, a törlesztés ütemezését, a kért biztosítékokat és minden más
kikötést, amit szükségesnek tart.
Az összes feltétel kölcsönszerződései ajánlat formájában kerül vissza a hitelkérőhöz, aki azt elfogadás estén
cégszerűen aláírja, s ezzel létrejön a bankkölcsön-szerződés (Ptk. szerint).
Hitelmonitoring
A kölcsönszerződés létrejötte és a teljes törlesztés, illetve kamatfizetés közötti időszakban a bank –
kockázatának mérséklése céljából – rendszeres időközönként figyelemmel kíséri adósa gazdálkodását.
Amennyiben olyan jelet tapasztal, ami az adós kötelezettségeinek teljesítését veszélyeztetné, akkor a problémák
megoldására ügyfelével tárgyalásokat kezdeményezhet, ill. szükség esetén egyoldalú lépéseket tehet érdekeinek
védelmében (szerződés felbontása, biztosítékok érvényesítése, végső esetben az adós vállalkozás felszámolását
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is kezdeményezheti). A monitoring tevékenység során többnyire figyelmeztető jelnek tekintik a következő
folyamatokat:
- a cég átalakul,
- személycsere történik a vezetésben,
- termék és/vagy profilváltásra kerül sor,
- a vállalat piaci környezetében jelentős változások következnek be,
- a fedezet reálértéke csökken,
- az adós késve törleszt, határidőn túl fizet kamatot,
- az ügyfél váltóját óvatolni kell,
- a cég várhatóan veszteséggel zár,
- csődeljárás, felszámolási eljárás várható.
Hitelügylet lezárása
Normális körülmények között a monitoring folyamat a hitleigénylő szerződésének megfelelő teljesítésével ér
véget.

1. melléklet
MÉRLEGTERV “A” változat az éves beszámolót készítő vállalkozók részére
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EREDMÉNYTERV összköltség eljárással, ”A” változat az éves beszámolót készítő vállalkozók részére

EREDMÉNYTERV forgalmi költség eljárással, ”A” változat az éves beszámolót készítő vállalkozók
részére
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2. melléklet
Pénzforgalmi (cash-flow) terv
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Chapter 15. A NÖVÉNYTERMESZTÉS
ELEMZÉSE
A gazdasági elemzés a gazdálkodás egyik fontos funkciója, amely eredményeinek vizsgálatára, értékelésére és a
döntések megalapozására irányul. Az elemzés a kitűzött célok megvalósulásának megismerését eredményezheti.

1. A gazdasági elemzés fogalma, célkitűzése
A rendelkezésre álló alapvető erőforrás termelési tényezői adta lehetőségek és korlátok kihasználása mennyire
hatékonyan történik és ezeket milyen színvonalon használják ki. A célkitűzések közül kiemelendő még a
jövedelem növelésének követelménye, amely a személyi jövedelem emelésének, a fejlesztések bővítésének,
korszerűsítésének a vagyon növelésének és a közterhek emelkedő megfizetésének forrása. Csak a jelentős
jövedelemmel bíró mezőgazdasági vállalatok és vállalkozások képesek az alap munkabér mellett jutalmat,
prémiumot, tulajdonosainak osztalékot fizetni. A jövedelem az amortizáció mellett a fejlesztéseknek is forrása.

2. Az elemzési módok csoportosítása
- A vállalatok és vállalkozások életciklusához kapcsolódó elemzések
- Az elemzések időbeni vizsgálata
- Az elemzések térbeli vizsgálata

2.1. Az elemzés adatbázisa, folyamata és módszerei
Az első teendő a megbízható adatok számbavétele, rendszerezése az adatbázis kialakítása. Az adatbázis
kialakítása során a következő adatokra támaszkodhatunk:
- A könyvelés pénzügyi számviteli adataira
- Az üzemen belüli vezető feljegyzésekre, táblatörzskönyvi adatokra
- A kötelező statisztikai adatokra, kiadványokra. Kutató állomások és kutató intézetek (AKI) megbízható
adataira
- Szakirodalmi információkra
- Interneten megjelenő, illetve megtalálható információkra
- A következő lépés az adatfeldolgozás, amely végezhető hagyományos és számítógépes módszerekkel
- Ezt követi a szakszerű elemzés és ennek kiértékelése.
Az elemzés módszerei
Az elemzés módszerének kiválasztásánál a kitűzött elemzési célok a meghatározók. Ezek a következők
lehetnek:
- összehasonlító statisztikai módszerek,
- operációkutatási módszerek,
- összefüggő vizsgálati módszerek,
- egyéb módszerek.

3. A növénytermelés elemzésének feladatai
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- Vizsgálni kell a földhasznosítás módját, a meghatározó földrajzi éghajlati tényezők törvényszerűségeit, a talajtermőképességet befolyásoló tulajdonságokat,
- a termőterület hasznosításának módját, formáját művelési ágak arányait, minőségben és mennyiségben
megfelelnek-e a földhasználat racionális megvalósításával
- a talajhasznosítás színvonalát, a termőterület felhasználásának hatékonyságát.

3.1. Termelés természeti feltételeinek elemzése
Éghajlati viszonyok: Az év folyamán különösen a tenyészidőszakban lehullott csapadék mennyisége,
eloszlása fontos termésátlagot befolyásoló tényező. Minden növény számára meghatározást nyert az a
mennyiség, amely egy adott termésátlag eléréséhez szükséges.
Hőmérséklet magába foglalja az adott növény éves hőösszeg-igényét. Különösen fontos a talajhőmérséklet,
amely a növény vetés idejét határozza meg. (pl. cukorrépa, kukorica, stb.)
A különböző talajtípusok jelentősen meghatározzák a termesztésre szánt növények, ezen belül a faj és
fajtaválasztékot. Itt érvényesíthető az egyik legfontosabb ökonómiai irányelv, hogy a legnagyobb jövedelmet
adó növény a legjobb talajú területre kerüljön.
Befolyásoló tényező még a talaj kémiai pH tulajdonsága is, amely szintén kihatással van a termeszthető
növényekre. A pH szempontjából három talajtípust különböztetünk meg. Semleges a talaj, amelynek pH-ja 7,
lúgos 7 pH feletti, savas 7 pH alatti érték.
A talajok tápanyagtartalmának vizsgálata
Az egyes növények, a nitrogén, foszfor, kálium és egyes mikroelemek eltérő igénnyel bírnak. Ezért rendkívül
fontos, az adott gazdaság talaj tápanyag ellátottságának ismerete. Ennek ismertében lehet megállapítani egy
termesztett növény tervezett termésátlagához a felhasználandó tápanyag mennyiséget.
A talajok fizikai tulajdonságát az Arany-féle kötöttségi számmal mérjük. Minél magasabb értéket mutat,
annál kötöttebb. Ezáltal nehezebben művelhető, ami növeli a költségeket, és kihatással van a gépigényre.
A művelési ágak elemzése
A művelési ágak aránya gazdaságonként jelentős eltérést mutat, ezért az elemzését több szempontból célszerű
elvégezni. Az elemzés keretében célszerű elvégezni az egyes művelési ágak speciális igényeit. Ezen belül
meghatározó tényezőként jelentőséggel bír a művelési ágak aránya, amely a lekötött befektetési eszközök pl.
gépek, forgóeszközök, munkaerő nagyságát és mennyiségét befolyásolja.
Jelentős kihatással van a termelési érték a termelési költségek és ezen keresztül az előállított jövedelemre is.
Meghatározó szerepe van még az idényszerűségre, amely további befolyással bír a befektetett eszközök és
munkaerő kihasználására is. A földterület hasznosulásának elemzése a lekötött fölterület hatékonyságának
alakulását mutatja. Számszerűsítve a terület bruttó és nettó termelési érték és jövedelem %-os arányát fejezi ki.

4. A növénytermelés termelési folyamatainak
elemzése
Ennek keretében a következőket célszerű elemezni:
- A vetéstervek elemzése a tervezett és tényleges adatok hogyan alakultak. A területi adatok, felhasznált
erőforrások a tervezett jövedelem milyen eltérést mutatnak. Az eltérések milyen okok miatt jelentkeztek. A
tényezők közül célszerű elemezni a következőket, tervezett és tényleges adatokat, az előveteményt és
talajművelést.
Vizsgálni kell:
- a vetőmag felhasználást,
- a tápanyag felhasználás (talaj tápanyagtartalma és növényigénye),
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- öntözést, mint szolgáltatást
- növényvédőszer felhasználás alakulását
- betakarítás, szárítás tervezett és tényleges számadatait.
Összegezve e vizsgálatok és elemzések eredményeként a növénytermesztés teljes vertikumával a meglévő
erősségei és hibái megismerhetők.
A helyzetkép alapján tájékozódhatunk:
- az ágazat gazdasági helyzetéről,
- a gazdasági tartalékok meglétéről vagy hiányáról,
- a gazdálkodással összefüggő döntések szükségszerűségéről,
- a növénytermesztéshez rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának hatékonyságáról (termőföld,
munkaerő, befektetett eszközök, forgóeszközök),
- a termelési szerkezet erősségeiről, gyengeségeiről,
- a hozamok és termelési érték alakulásáról, szerkezetéről (alaptevékenységéből vagy egyéb tevékenységből
származnak-e),
- a jövedelem és jövedelmezőségi helyzetről.
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Chapter 17. MELLÉKLETEK
A hagyományos, szisztematikus modell
A piac-centrikus modell szerkezete
A HAGYOMÁNYOS, SZISZTEMATIKUS MODELL
BEVEZETŐ OLDAL
Ez az oldal röviden összefoglalja, hogy mit tartalmaz a kinyomtatott formában megjelenő üzleti terv: a vállalat
neve, címe; a vállalkozók neve és telefonszáma: a vállalat bemutatása és az üzlet jellege; a szükséges
finanszírozás összeg; nyilatkozat a beszámoló titkosságáról, a terv bizalmas kezelésére vonatkozó igény jelzése.
ÖSSZEFOGLALÓ FEJEZET
Az üzleti tervnek ez a része a részletes leírás után készül el és röviden tömören 3-4 oldal terjedelemben
meggyőzően megvilágítja annak főbb pontjait: a vállalkozás természetét, a szükséges finanszírozást, a piac
felvevőképességét, és annak indoklását, hogy miért számíthat sikerre ez az üzlet. Ezt az összefoglalót fogja
felhasználni a befektető annak eldöntésére, hogy érdemes-e végigolvasnia a teljes üzleti teret.
AZ ÁGAZAT HELYZETELEMZÉSE
Fontos, hogy az új vállalkozást megfelelő összefüggésrendszerben szemléljük. Választ kell adni a trendekre és a
kilátásokra, a versenyhelyzet és a versenytársak elemzésére, a piac behatárolására (szegmentálására), az iparági
előrejelzésekre.
A VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA
Az üzleti tervnek ez a része magát az új vállalkozást jellemzi és mutatja be. A befektetőknek ez teszi lehetővé,
hogy megismerjék a terméket vagy a szolgáltatást, a vállalkozás méretét és tevékenységi körét, az irodát és a
személyzetet. A vállalkozó ebben a részben bizonyíthatja korábbi vezetési tapasztalatainak hasznosítását.
A TERMELÉSI TERV
Ez a fejezet a teljes termelési folyamatot mutatja be, ismerteti a telephelyet, a gépeket és berendezéseket, a
szállítók és alvállalkozók neveit.
MARKETING TERV
A lehetséges befektetők egybehangzó véleménye szerint a marketing terv az üzleti elképzelés leírásának egyik
legfontosabb része. A menedzser itt vázolja fel, hogyan fogja a terméket forgalmazni és értékesíteni, hogyan
alakítja ki az árat és milyen reklámeszközöket kíván használni. Tájékoztat a termékforgalmazás előrejelzéséről
és az ellenőrzés módjáról.
SZERVZETI TERV
Ez a rész a vállalkozás szervezeti felépítését, tulajdonformáját írja le, megmutatja a hatásköröket és a
felelősségvállalás területeit is.
KOCKÁZATBECSLÉS
A vállalkozásnak szembe kell néznie az üzleti élet veszélyeivel. Fontos, hogy felismerjék ezt a kockázatot, és a
menedzser dolgozzon ki változatokat a kockázat kezelésére. Ezek a tervek és a stratégiák azt mutatják a
lehetséges befektetőknek, hogy a vállalkozó érzékeny a kockázatra, és felkészült kivédésükre is.
PÉNZÜGYI TERV
Tartalmazza a nyitó mérleget, a nyerség-veszteségszámítást, a pénzforgalomra vonatozó becsléseket, az első év
végére tervezett zárómérleget, valamint a második és a harmadik év végére tervezett mérleget.
FÜGGELÉK (támogató anyagok)
86
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

MELLÉKLETEK

Olyan háttéranyagokat tartalmaz, amelyeket nem szükséges a szöveg közben külön leírni, elég csak hivatkozni
ezekre, a dokumentumokra: levelek, piackutatási anyagok, bérletek vagy szerződések, szállítók ajánlatai és a
terv döntéseit alátámasztó adatok, kutatási információk.
A PIAC-CENTRIKUS MODELL SZERKEZETE
Amíg az előző modell állóképszerűen mutatta be a vállalkozás jellemző területeit, a második modellünk a
gazdasági verseny folyamatában vizsgálja az üzlet profittermelő képességét. A modell vázlatát az alábbiak
ismertetik:
ÖSSZEGZÉS
Mint ez előző modellben, tartalmazni kell a problémát, a megoldást és a szükséges lépéseket.
AZ ÜZLETI VÁLLALKOZÁS CÉLJA
Világosan fogalmazzuk meg a vállalkozás küldetését, mibenlétét, valamint azt, hogy a tervidőszakban a
vállalkozás mit kíván elérni.
A FŐ ELŐIRÁNYZATOK
Számszerűsítve bemutatják a tervidőszak elvárásait az alábbi területekre:
1.1.A TERMELÉS
Melyek a fő termelési célkitűzések: termelékenység a termelőüzem fejlesztésére, innovációs programok
1.2.MARKETING
Melyek a legfontosabb célok az áruforgalom, a terítés, a versenyhelyzet és az árak terén?
1.3.PÉNZÜGYEK
Melyek a fő pénzügyi célkitűzések: nyereségszint, felhasznált tőke megtérülése, pénzforgalom?
1.4.SZEMÉLYZETI ÜGYEK
Mik a személyzeti, adminisztrációs célkitűzések?
PIACI ÖSSZKÉP
Tartalmazza a piac elemzését, fő trendjét, a vevőkör összetételét, az elmúlt három év során a piac vonatkozó
szektorában elért részesedési hányadot, a főbb versenytársak jellemzőit, valamint annak bizonyítását, hogy a
vállalkozás miért hatékonyabb másoknál a piacon.
MARKETINGTERV
Azt mutatja meg, hogy miként óhajtja a vállalkozás kihasználni piaci lehetőségeit; ezt olyan bontásba
tárgyalhatjuk, ahogyan az számunka legelőnyösebb, például szektorok vagy vásárlótípusok szerint.
A terv térjen ki a részletekre is: a termékre, az árra, az elosztás rendszerére, a promóciós tevékenységre, a
közreműködő emberekre és a munkafolyamatokra.
TERMELÉSSZERVEZÉS
Hogyan szervezi meg a vállalkozás a termelést, mennyire függ külső szállítóktól és alvállalkozóktól? Mennyire
hatékonyak a termelőeszközei a megcélzott piacrész ellátásához?
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY
El kell készíteni a szervezet egészét bemutató blokk-diagramot és a táblázatokat, amelyekben a létszám és az
alkalmazott döntéshozatali mechanizmus is fel van tüntetve. Be kell mutatni azt is, hogy van-e
nyereségrészesedés vagy alkalmazotti részvénytulajdonosi rendszer.
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A VEZETÉS
A tervben részletesen ki kell térni arra, hogy a vezetőgárda az adott feladat vonatkozásában milyen szakmai
gyakorlattal rendelkezik. Ez a legtöbb üzleti terv gyenge pontja: a külső finanszírozás igénylésekor döntő
tényező a vállalkozásban megtestesülő szakértelem, amely a kitűzött eredmény eléréshez szükséges.
PÉNZÜGYI PROGNÓZIS
A vállalkozásnak egyértelműen be kell számolnia:
-a vállalkozás pénzügyi múltjáról, s ha lehetséges öt évre visszanyúló kereskedelmi tevékenységéről,
-a jelenlegi prognózisok részleteiről, különös tekintettel a pénzforgalomra, a bruttó nyereségre és az egyes döntő
fontosságú mutatókra,
-az igényelt külső finanszírozás mértékéről: az adott feltételek mellett mekkora összegre van szükség, s azt
milyen ütemben kívánja visszafizetni.

88
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

