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1. Bevezetés
A vidéki lét fogalma folyamatosan átalakul. Változik a vidéki lét szereplőinek köre, változnak az emberek igényei, ezért folyamatosan foglalkozni kell azzal, hogy miként lehet
komplexen értékelni a vidék fejlődését, alakulását. Korábban tulajdonképpen a mezőgazdasághoz kötött foglalkozás és/vagy a falusi élet jelentette a vidéki életet. Mára ennek
a megítélése bonyolultabbá vált, hiszen általánosságban bővült a városok száma és köre,
változott a városi besorolás paraméterrendszere, így ennek megfelelően „a városi lakosság”
létszáma és minősége is. Ezzel egyidejűleg a mezőgazdaság fejlődése azt eredményezte,
hogy sokkal kevesebben szükségesek a termőterületek műveléséhez, az agrártermékek megtermeléséhez, és amennyiben nem idomul az élelmiszeripar az igényváltozásokhoz, esetlegesen kevesebb embert foglalkoztattak és foglalkoztatnak az élelmiszer-feldolgozásban is.
Igaz, ezzel szemben a munkaerő minősége iránti igény megnövekedett. Mindemellett az
emberek szükségletei is jelentősen megváltoztak és változnak napjainkban is. A fentiekből
kiderül, hogy akkor működik jól a vidékfejlesztés, ha növekszik a vidéken élők jövedelme,
javulnak a körülményeik, feltételeik, és javul az életminőségük is. Fontos, hogy szeressenek
a lakóhelyükön élni, és tudják biztosítani megélhetésük feltételeit is. Ebből előrevetíthető az,
hogy a vidékfejlesztés fogalma egyrészt szűkül – más tartozik a vidék fogalmához –, másrészt viszont a funkciója kiteljesedik, ahogy a vidékkel szembeni elvárások száma is egyre
nő. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy kevesebben élnek a mezőgazdaságból, kevesebb
ember számára teremthető elő a jövedelem az agrártermelésből és agrártermékek elsődleges feldolgozásából, mint korábban. Fontos kérdés, hogy hány fő, hány család tud megélni
a mezőgazdaságból, hány fő tud magának megfelelő életfeltételeket biztosítani lakóhelyén.
Amikor ezeket a számokat a vidéken élők arányához viszonyítjuk, akkor egyértelművé válik, hogy a mezőgazdaság csak egyetlen eleme a vidék fejlesztésének, fejlődésének, hiszen
sok más egyéb forrás szükséges ahhoz, hogy biztosítsuk azt az elvárható életminőségi feltételt, amely a társadalom és a városi lét más területein rendelkezésre áll.
Nem véletlen, hogy a Római Egyezmény – ami az EU elődjének alapokmánya – egyedüliként a mezőgazdaság kérdését kezelte és rendezte kiemelten, hiszen ezen a társadalmilag
fontosnak tartott területeken – az agráriumban – az élelmiszer-ellátásban, a termelésbiztonságban, és a jövedelembiztonságban speciális előnyöket élvezett az agrárium. Ez működtette
a kezdetekben a gazdasági társulást (EKG). Ugyanakkor az sem véletlen, hogy az Európai
Unió fejlődésével külön és egyre növekvő területként – a mezőgazdaság dotálása mellett
dinamikusan emelkedő támogatási aránnyal – jelent meg a vidékfejlesztési terület. Ennek
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megfelelően a vidék felzárkóztatásának biztosítására egyre növekvő források álltak rendelkezésre, és állnak a jövőben is. Így lett az EU-költségvetés két meghatározó pillére
a mezőgazdaság és a konvergenciális feladatok finanszírozása. Ennek a két területnek,
a mezőgazdaságnak és a vidékfejlesztésnek a jelenlegi viszonyát tárgyalja ez a tanulmány.

2. Témafelvetés
A nemzetgazdaság ágazati szerkezetében ma is megkülönböztetett szerepe van a mező
gazdaságnak. Megítélésekor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a termelés helye,
jellege, piaci pozíciói, nemzetközi versenyképessége, hatékonysági és jövedelemtermelési
viszonyai jelentős eltérést mutatnak a többi gazdasági ágazatétól. Meghatározó eleme az agráriumnak a földhasznosítás, amely területi korlátot ad az agrárium részarányának, valamint
meghatározza struktúráját, és hat annak versenyhelyzetére is. Kérdés, hogy a mai viszonyok
között Magyarországon mennyien tudnak részt venni a mezőgazdasági tevékenységben,
és mi több, hányan tudnak abból megélni, hányan tudják vállalni a kiemelt kockázatot a folyamatosan változó – bár a támogatásoknak köszönhetően egyre javuló – viszonyok között.
A hazai mezőgazdaság esetében is tapasztalható, hogy a kockázati elemek száma
és hatása várhatóan emelkedni fog. A kockázati növekmény okai komplexek, abban a klímaváltozás, az áruk piaci helyzetének megváltoztatása és az árak kiegyensúlyozatlansága
egyaránt szerepet kap. Bár a jövedelemtermelés javulhat, a kockázatot teljesen ellensúlyozni
nem tudják a gazdálkodók. Arra csak a támogatások rendszere képes. Természetesen a kockázatok alapvetően más-más helyzetben találják a hazai mezőgazdaság fontos szegmenseit:
szántóföldi növénytermesztés, állattartás és kertészet. A szántóföldi növénytermesztés
a támogatásoknak köszönhetően is kedvezőbb pozícióban van, és alapvető egyedi kockázatokon alapuló – sajnos ugyanakkor rendkívül drága – biztosítások is működnek területén. Ezzel szemben az állattartók és a kertészek versenyhelyzete kedvezőtlenebb, miután
a juh- és szarvasmarhatartók kivételével nem kaptak támogatást. Ennek megfelelően hiába
néznek ugyanúgy szembe ár- és költségkockázatokkal, mint a növénytermesztők saját
ágazatukban, Magyarországon sem a tőzsde, sem a biztosítók nem kínálnak megnyugtató
megoldást számukra.1
Nemcsak a gazdák szintjén, nemcsak a mezőgazdaság tervezésében, hanem a gazdaság
egészére vonatkozóan állandóan jelentkeznek bizonytalansági faktorok, amelyek egy része
az emberi tevékenységtől független (időjárás, vízgazdálkodás stb.), a másik része az ember
munkájával befolyásolható, de nem annulálható. A jogszabályok, a támogatási rendszerek
jelentősen hathatnak a hosszú távú kockázatokra. Ilyenek például a jelenleg jelentős veszélyként fennálló kereskedelmi egyezmények (Kanada, USA, Dél-Amerika). Ezek elsősorban az ipari áruk szabad áramlása érdekében születnek, s a mezőgazdaság védelmének
egyidejű feladásával járnak. Számos tanulmány foglalkozik a nemzetközi egyezmények
hatásvizsgálatával, de biztos következtetéseket gyakorlatilag nem fogalmaztak még meg.
Példaként lebeg az elemzők szeme előtt, hogy az európai uniós tejkvóta megszüntetése az
analíziseiktől eltérő, a vártnál sokkal szélsőségesebb hatásokat eredményezett a tejágazatban. Az ilyen mozgások hatása a sok szereplő miatt rendkívül nehezen jósolható meg.
1

Kemény Gábor szerk. (2017): A precíziós növénytermesztés összehasonlító vizsgálata. Budapest, AKI.
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3. A vidék
A vidék fogalmának meghatározására számos forrást találunk. Ezek közül Szakál Ferenc
munkája2 kellően autentikusnak tűnik mint fogalommeghatározó. „A vidéki térség maga
is egy rendkívül bonyolult, sokoldalú, multifunkcionális erőforrásrendszer, amelynél az
egyes erőforrás-alrendszerekről ugyan külön-külön is beszélhetünk (természeti, emberi,
föld, táj, kulturális értékek), de ezek szétválasztása súlyos sérülésük, gyakran eredeti identitásuk lebomlása nélkül nem lehetséges. Ebből az is következik, hogy az ezen integrált
erőforrásrendszerre épülő mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységek, valamint
a nem gazdasági tevékenységek (kulturális és egyéb közösségi tevékenységek, életmód stb.)
között is nagy fokú integráltság jellemző. Ez az, ami alapvetően megkülönbözteti a vidéki
térséget a városi térségtől. Ez a vidéki erőforrás-rendszerre épülő gazdasági rendszer a vidék gazdasága.”3
A Vidéki Térségek Európai Chartája (1996) megfogalmazásában a vidék funkciói, feladatai
a következők.
• Gazdasági (termelési) funkció: magába foglalja a mező- és erdőgazdálkodást,
a halászatot, a megújuló természeti erőforrások fenntartható hasznosítását,
az ehhez kapcsolódó feldolgozást, szolgáltatást, kereskedelmet és a foglalkoztatás elősegítésére a tevékenységek diverzifikálását, a mezőgazdaságon kívüli
tevékenységet, a vidéki térségekben működő termelő és szolgáltató szervezetek
működését, a falusi turizmus, üdülés, rekreáció alapjait.
• Ökológiai funkció: a környezet harmonizációja, az élőlények működési feltételeinek maximális biztosítása.
• Társadalmi, közösségi és kulturális funkció: az emberi kapcsolatok harmonizációja, a kulturális igények kielégítése, az emberi fejlődés feltételeinek minél
teljesebb körű biztosítása.
Ahhoz, hogy a vidéki ember jól érezze magát, a vidéknek el kell látnia funkcióit, és ki kell
szolgálnia az ott lakó ember életminőségi igényét. A környezeti feltételekben kell keresni
azokat a tényezőket, amelyek a vidéki ember életminőségét meghatározzák. Ennek elemei
a következők.4
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Szakál Ferenc (1999): A fenntartható mezőgazdaság és szerepe a vidéki térségek fejlődésében. In Pócs Gyula
szerk.: Vidékfejlesztés, vidékpolitika. Cikkek, tanulmányok. Válogatás a Falu című folyóiratban 1996–99.
között megjelent tanulmányokból. Budapest, Agroinform Kiadóház. 311–336.
Szakál 1999.
Részletesen lásd Hekliné Herbály Katalin (2002): A mezőgazdasági erőforrások többirányú hasznosítása
a vidékfejlesztésben. Doktori értekezés. Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási
Egyetem. Elérhető: http://phd.lib.uni-corvinus.hu/58/1/herbaly_katalin.pdf (A letöltés dátuma: 2018. 06. 25.)
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3.1. Természeti környezet
A környezetminőség, klíma, levegő- és vízminőség, a természet fenntarthatósága, a természeti erőforrások (talaj, domborzat, szél, víz, napfény, geotermikus energia stb.) felhasználásának lehetőségei és képessége.

3.2. Fizikai és infrastrukturális környezet
A természeti környezetbe illesztett utak, vezetékek, műszaki létesítmények, építmények
összessége, amellyel a társadalom berendezkedik e térben. A rendelkezésre álló gazdasági
erőforrások – a mezőgazdaság vonatkozásában kiemelten a termőföld és eszközrendszerünk,
amely alkalmas akár kiemelten is – mezőgazdasági termelés folytatására.

3.3. Gazdasági környezet
A gazdasági infrastruktúra, a gazdaság működtetését, működését biztosító intézményrendszer ide illeszthető be, a nem materiális elemek, gazdasági jogszabályok, fogyasztási
szokások, információs hálózati rendszerek, gazdasági és piaci magatartás, a gazdasági
működés eljárásai.

3.4. Mentális környezet
A mentális környezet a környezet tudati tükröződése, a környezeti értékek, eszmék, kultúrák,
ideológiák, ízlés és társadalmi etika, iskolázottság, moralitás megnyilvánulása, a fejlődés és a
beilleszkedés. Az embert felkészültsége teszi alkalmassá arra, hogy mentálisan alkalmazkodni tudjon, hogy teljességgel ki tudja aknázni a környezet értékeit, az életminőség vonatkozásában fenntarthatóvá tegye életét. A magyar vidék szempontjából kiemelt fontosságúnak
tekinthető az, hogy az egyén a magyar nemzetiségű határon kívül vagy belül él. Emellett
a nemzetiségi lét minősége is jelentősen hat életére, hiszen természetes, hogy határon túli
magyarként élni további sajátos aspektusokkal terhelt.
Egyértelmű, hogy vannak átfedések, erősítő és gyengítő funkciók az életminőséget meghatározó környezeti elemek között. Miután a környezet alapvetően meghatározza az ember
lehetőségeit, ezért annak hátrányait csökkenteni szükséges a minőségi lét érdekében, előnyeit pedig maximálisan ki kell használni a vidéki ember céljának érdekében. A természeti
adottságok kihasználását, a hozzáférést az épített környezet segítheti, de adott esetben korlátozhatja is (műtárgyak, hidak, úthálózat). A jogi szabályok, a társadalmi berendezkedés
áttételesen ugyancsak eredményezhetik az életminőség javulását, de romlását egyaránt.
Ezért is kiemelkedően fontosak az emberi tényezők a működtetés és a feltételek megteremtése során.
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4. A vidék legfontosabb élettere, a termőföld

(ezer ÉME)

A kormányzat célja, hogy a mai mezőgazdaság, az agrárium számára a következő években
rendelkezésre álló forrásokból növelje a vidék megtartó képességét.
Az eddig kiosztott támogatásoknak azt a célt kell szolgálniuk, hogy a vidéken élő lakosság a mezőgazdasággal, a növénytermesztéssel, az állattenyésztéssel, az agráriummal
és a vidékfejlesztéssel kapcsolatban lehetőséget kapjon arra, hogy ahol születik, ott képes
legyen megélni, boldogulni, sőt fejlődni. Ez a lehetőség odáig is érhet, hogy az ember saját
döntésével ki tudjon lépni ebből a rendszerből.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint már nincsenek 300 ezren azok, akik
ma az országban agrártevékenységből élnek, holott mintegy 8 millióan laknak vidéken.
Ez könnyen belátható, ha például a vidéki nagyvárosokban élőkre gondolunk. A kormány
legfontosabb célkitűzése ezért az, hogy az agrárium és a mezőgazdaság segítségével is lehetőséget biztosítson a megélhetésre. Az természetesen kérdés, hogy milyen színvonalon és
hány főnek képes biztosítani a mezőgazdaság megfelelő életet? Az agrárium foglalkoztatási
színvonalát, struktúrájának fejlődését az 1–2. ábra mutatja be.
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Nem fizetett

Fizetett

Foglalkoztatás az agráriumban
Munkaerő-állomány (GSZÖ 2013)
Egyéni gazdaságokban
•
Családi munkaerő (983 ezer fő – 315 823 ÉME)
•
Állandó alkalmazottak (12 ezer fő – 10 328 ÉME)
•
Időszaki alkalmazottak (85,5 ezer fő – 19 415 ÉME)
Gazdasági szervezetekben
•
Állandó alkalmazottak (85,3 ezer fő – 74 947 ÉME)
•
Időszaki alkalmazottak (42,7 ezer fő – 14 263 ÉME)
Trend
•
A koncentráció következményeként kialakul a munkaerő tartós foglalkoztatására képes, professzionális
vállalkozói kör → Nem fizetett (családi) munkaerő aránya csökken, a fizetett munkaerő aránya nő.

1. ábra
Foglalkoztatás az agráriumban – a munkaerő-felhasználás 2000–2014
Forrás: Juhász Anikó (2016): A humán erőforrás helyzete (múlt/jelen/jövő) a hazai élelmiszergazdaságban.
Budapest, Agrárgazdasági Kutató Intézet. Elérhető: www.gazdalkodas.hu/files/Konferencia_pdf/Juhasz_
Aniko_AKI.pdf (A letöltés dátuma: 2018. 06. 25.)
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Az agráriumban foglalkoztatottak sajátos jogi, gazdasági és társadalmi helyzetét is nyomon
követhetjük az 1. ábrán, míg a 2. ábra azokról a bruttó átlagkereseti viszonyokról árulkodik,
amelyek alapján megállapítható, hogy mind a mezőgazdaságban, mind az élelmiszeriparban
elérhető bruttó átlagkeresetek messzemenően elmaradnak a nemzetgazdasági átlagtól. Ez is
tényként kezelhető az agrárium vidékmegtartó erejére vonatkozóan, amely azt sugallja,
hogy az életfeltételek más forrásokból történő biztosítása teszi csak lehetővé a vidéki ember
emelkedő igényszintjének biztosítását.
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Bruttó átlagkereset
•
•
•

A mezőgazdasági keresetek 24%-kal
az élelmiszeripari bérek 12%-kal maradnak el a nemzetgazdasági átlagkeresetektől.
Az arányokat tekintve lassú felzárkózás jellemző.

Az élelmiszeriparon belül:
•
legmagasabb bérek: növényi, állati olaj gyártása, sörgyártás és üdítőital, ásványvíz gyártása;
•
legalacsonyabb bérek: halfeldolgozás, -tartósítás, pékáru, tésztafélék gyártása és a húsfeldolgozás, -tartósítás,
húskészítmények gyártása

2. ábra
Foglalkoztatás az agráriumban – Bruttó átlagkereset 2004–2015
Megjegyzés: az öt és több főt foglalkoztató vállalkozások, illetve létszámnagyságtól függetlenül a költségvetési
és társadalombiztosítási intézmények, valamint a kijelölt nonprofit szervezetek adatai
Forrás: KSH STADAT (Juhász 2016)

„A kormánynak a következő időszakban kell megvédenie azt a földtulajdonlási struktúrát, amelyet az új földtörvénnyel létrehozott. Ez kétségtelenül 9,5 millió magyart megfoszt
attól, hogy földtulajdonos lehessen, hiszen csak azok vásárolhatnak, akik életvitelszerűen
földműves tevékenységet folytatnak, azonban csak ez akadályozhatja meg a külföldiek
földvásárlását.”5
A jogi személyek földvásárlása ma láthatóan már nem megakadályozható, viszont
még jelentősen korlátozható. A külföldiek földhöz jutása még egy ideig védhetőnek tűnő
5

A kormány célja a vidék megtartóképességének növelése (2015). Elérhető: www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-kormany-celja-a-videk-megtartokepessegenek-novelese (A letöltés dátuma: 2018. 06. 25.)
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álláspont, de a földtulajdon védelmének ez is csak egy időszakosan fenntartható eszköze.
Kérdés, meddig működik ez a megoldás.
Ennek kapcsán mindenképp emlékezni kell egy Debrecenben rendezett konferenciára, amelynek címét egy Erdei Ferenc-gondolat adta: „A birtokolt föld […] a szabadság
maga.”6 A mai világban is teljességgel igaz ez a gondolat, ugyanakkor az is elmondható,
hogy a föld a maga művelési kényszerével sajátos sorsot is ír művelője, tulajdonosa számára. Az, hogy e két szerep nem esik egybe, az a jogi és gazdasági szabályozás nehézségeit
mutatja. Ez Magyarországon sok esetben abban is megnyilvánul, hogy röghöz kötik a föld
tulajdonosát, ugyanakkor ez egy ennél is bővebb sorskijelölés is egyben. Legfőbb tényezőnek az alacsony jövedelem és az ebből egyenesen levezethető tőkehiány tekinthető. Sok
esetben a mezőgazdaságban dolgozók tudása is korlátot jelenthet az élethely-változtatás
realizálásában. Persze a vidéki lét fejlődése a jövőben az iskolázottság javulásával csökkenteni fogja a röghöz kötöttséget.
Az elmúlt huszonöt esztendőben jó néhány vidéki település súlyos társadalmi és gazdasági veszteségeket volt kénytelen elszenvedni. Több kistelepülésen, vidéken főleg ÉszakMagyarországon vagy éppenséggel Baranya megye vagy Somogy megye déli részén óriási
az elvándorlás, a falvak elnéptelenedése jellemző, és sorolhatnám azokat a társadalmi,
gazdasági problémákat, amelyek megkerülhetetlenek. Valószínűleg ez összefüggésben van
azzal, hogy a mezőgazdaságnak jelentősen csökkent az eltartóképessége, sokkal kevesebb
embert foglalkoztat ma a mezőgazdaság, mint a 80-as, 90-esévekben. A hivatalosan mezőgazdaságból élő, főfoglalkozású mezőgazdaságból élők száma már nem éri el a 300 ezret,
ami egészen kétségbeejtő és aggasztó egy ilyen kifejezetten jó mezőgazdasági adottságú
országban, mint amilyen Magyarország. Ezért a mi feladatunk az, hogy a birtokstruktúra
megváltoztatásával és a hozzá rendelt támogatási rendszer megváltoztatásával elérjük azt,
hogy minél több ember éljen mezőgazdaságból, annak érdekében, hogy a vidék eltartóképessége megmaradjon, és ne kelljen elvándorolni az embereknek. Ezt a célt szolgálja 80%
kicsi, 20% nagy földtulajdoni és támogatási rendszer kialakítása, és így működik az 1200
milliárdos vidékfejlesztési kassza is.7 A már korábban hivatkozott 1. és 2. ábrákon, az egyéni
és társas vállalkozások hektáronkénti jövedelmének alakulását láthatjuk, amely igazolja,
hogy a föld nagy korlátot jelent a vidék lakosságmegtartó-képességében.
Az ábrák adatai alapján érdemes megnézni, hogy ma milyen lehetőséget teremt a mezőgazdaság az agráriumból élők számára, hány ember és hány család életét tudja biztosítani
megfelelő színvonalon. A jövedelemviszonyok azt mutatják, hogy a mezőgazdaságban
egyre nagyobb földterület szükséges farm fenntartásához vagy egy család megélhetéséhez.
Látható, hogy a mezőgazdaság fejlődése, versenyképességének növelése önmagában nem
biztosítja az eltartóképesség növekedését. Szerintünk ma a mezőgazdasági termelésben
egyetlen tartaléka van a foglalkoztatás növelésének, a lakosság megtartó képesség javításának. Ez az egyéni gazdaságok tevékenységének változása, amikor is az erősödő egyéni
gazdaságok többletjövedelemre tesznek szert, hiszen többet és többet termelnek eladásra.
Ezt az 1. táblázat adatai szemléletesen mutatják be. Kiemelendő a változások jelentős dinamizmusa.
6
7

Erdei Ferenc (1973): Parasztok. Összegyűjtött művek. Budapest, Akadémiai Kiadó. 22.
Lásd A kormány célja a vidék megtartóképességének növelése (2015). Elérhető: www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-kormany-celja-a-videk-megtartokepessegenek-novelese (A letöltés dátuma: 2018. 06. 25.)
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1. táblázat
Az egyéni gazdaságok megoszlása tevékenységük jellege szerint
Jelleg

Csak saját fogyasztásra termel
Csak fogyasztáson felüli felesleget értékesíti
Elsőroban értékesítésre termel

2000

2005

2013

61%
31%
8%

51%
33%
16%

47%
19%
34%

Forrás: KSH 2006–2013

Ha elfogadjuk, hogy a mezőgazdaságból való megélhetés, a lakosság-eltartóképessége korlátozott, úgy keresni kell további lehetőségeket a vidéki ember számára. Meggyőződésem,
hogy a mezőgazdasági termelés kiegészítéseként agráralapanyagok és -élelmiszerek feldolgozása mindenképpen pozitívan hathat az agráriumból élők számának növekedésére.
A bővülő termelés, a javuló minőségi feldolgozás, az igényesebb termékek arányának növekedése adja a vidék lakosságmegtartó képességének növekedési lehetőségét.
A korábban idézett kormányzati tájékoztatónak8 számos sarkos megállapítása van,
hiszen például a föld önmagában – pláne ha a terület bérelt – még nem jelenti a megfelelő
árbevételt, a megfelelő jövedelmet, és abból nem vezethető le egy jó életminőség sem. Csak
megfelelő jövedelem esetén keletkezhet olyan tőke a mezőgazdaságból, amely biztosíthatja
a termelés bővítését, a versenyképesség javulását. Olyan szintet kell elérni, amely emellett
kihat a mezőgazdaságban élő életterére, környezetére és személyes életére is. (Lásd a 3.
és a 4. ábrát.)
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3. ábra
A társas vállalkozások szokásos vállalkozási eredménye 2014-es árakon* (2001–2014)
* Fogyasztó árindexszel korrigálva (deflálva)
Forrás: Tesztüzemi adatok. AKI Vállalkozáselemzési Osztály

8

Lásd A kormány célja a vidék megtartóképességének növelése (2015). Elérhető: www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-kormany-celja-a-videk-megtartokepessegenek-novelese (A letöltés dátuma: 2018. 06. 25.).
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Tehát mindenképpen növelni kell más forrásból (felzárkóztatási alapból) a vidék lakosságmegtartó erejét, a környezet minőségét, hogy a vidéken élő ember ne csak megélni tudjon,
de jól érezze magát lakókörnyezetében. Ennek jelentős egyéb forrásigénye van, amelynek
nincs köze a mezőgazdasághoz.
160
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4. ábra
Az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye 2014-es árakon* (2001–2014)
* Fogyasztó árindexszel korrigálva (deflálva)
Forrás: Tesztüzemi adatok. AKI Vállalkozáselemzési Osztály

Jelentős feladat a hazai társadalom „röghöz ragaszkodásának” átalakítása: ne csak a lakhatási feltételek befolyásolják az élőhely megválasztását. Az egyén ott akar élni, ahol a lakása
van, és nem tud oda menni lakni, ahol a munkahely alapján meg tudna élni. Szerencsés
lenne, ha egyéb tényezők, munkahelyi feltételek, a fejlődés lehetősége, a környezeti színvonal és az egyéb életminőséget meghatározó tényezők is szerepet kapnának az állampolgár
lakóhelyválasztási döntésében.
Azért is különös gazdasági szektor a mezőgazdaság, mert a termőföldhöz kötött tevékenység és a rendelkezésre álló földterület limitáló faktort jelentenek a termelés bővítésében.
Ezért is nehezebben mobilizálható a mezőgazdasági lakosság.
Természetesen ezen túl még kérdés az is, hogy meg tud-e erősödni az agrártermelő,
amíg a támogatás megmarad ilyen szinten (2020–2023?). Tudvalevő, hogy az agráriumból
élők több mint 70%-anem fizetett alkalmazott.
Példák a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés harmonikus fejlődésének szükségességére

4.1. Példa (1)
A tanyás gazdaságok kiépítésének ösztönzése a vidék felzárkóztatásának egyik fontos eszköze. A vidéken élő emberek és családok részére nyújt perspektívát, megélhetési és helyben
maradási lehetőséget. Az alföldi megyék adottságaiból fakadóan a mezőgazdaság jelenti
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a legfőbb megtartó erőt.9 E tisztességes forrásból 750 millió állt rendelkezésre a tanya tulajdonosok számára, és ezt pályázatok útján 2500 tanya fejlesztésére használták fel. Ebből
evidensen következik, hogy egy ilyen program önmagában kevés, alig változtatja meg
az életminőséget, tehát csak akkor van értelme, ha emellett olyan tevékenység végezhető
(ugyancsak elsősorban mezőgazdaságban), amely a megélhetést lehetővé teszi olyan szinten,
amelybe beleértendő a közlekedés, az iskoláztatás, a kultúra, a bevásárlás stb. lehetőségének biztosítása is. Ergo ez is igazolja, hogy a mezőgazdaság és vidékfejlesztés együttes,
harmonikus fejlesztésére van szükség.

4.2. Példa (2)
Másik elemzett megoldás a vidékmegtartás növelésére a fiatal gazdák támogatása. Ez is
egy fontos elem, de sajnos hatása kevés ahhoz, hogy vidéken több fiatal gazdálkodó legyen.
A jelenlegi ütem 25–30 év távlatában jelentene csak megoldást. Az adatokat a 2. táblázat
tartalmazza.
2. táblázat
Fiatal gazdák induló támogatása
Termelési irány

Szántóföldi növénytermesztés
Kertészet
Borászat
Monokultúra
Tejtermelés
Legeltetéses állattartás
Sertés és/vagy baromfi
Vegyes

Fiatal gazdák száma

1241
875
148
573
164
285
377
1 679

A humán erőforrás tartalékai – pályakezdők, új belépők
Iskolarendszerű szakképzési rendszerből kikerülők létszáma:
•
Mezőgazdasági szakmai képzést nyújtó középfokú oktatási intézményekben átlagosan 1600–1800 diák végez évente.
•
Mezőgazdasági felsőfokú alap- és mesterképzésben átlagosan 1000–1200 diák végez évente.
Az ágazatban foglalkoztatottak közel 1%-a potenciális pályakezdő.
Fiatal gazdák induló támogatása
•
Intézkedés keretében 2007-től 2014. év végéig 5342 fiatal gazda kapott támogatást.
•
Nők aránya 39%

Forrás: Juhász 2016

9

Budai Gyula: Cél a vidék lakosságmegtartó képességének erősítése (2012). MTI. Elérhető: www.kisalfold.
hu/belfold_hirek/budai_gyula_cel_a_videk_lakossagmegtarto_kepessegenek_erositese/2307105/ (A letöltés
dátuma: 2018. 06. 25.).
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4.3. Példa (3)
A harmadik példa a mezőgazdaság oldaláról értékeli a lakosságmegtartó képesség növelését,
mint célt. Ez a lehetőség a juhászatok fejlesztésének elemzése alapján tárja fel a lehetőségeket és tartalékokat. Az adatokat a 3. táblázatban mutatom be. Az adatokból jól látható,
hogy a fejlesztés biológiailag alig kivitelezhető: ismerve a jó biológiai potenciálját és a rendelkezésre álló fajtákat, a juhágazat nem igazán alkalmas ilyen típusú gyors fejlesztésre.
Ugyanakkor ez a rendkívül tőkeigényes fejlesztés biztosíthat csak jövedelmet egy-egy család
számára. Egy ilyen fejlesztés csak rendkívüli összefogással, nagy támogatással és főleg
szakmapolitikai akarattal valósulhat meg. Ebben emberi korlátok elméletileg nincsenek,
de a biológia lehetőségei korlátozottak. Egy ilyen fejlődés azzal is jár, hogy a környezeti
feltételek és igények teljes lefedésével, illetve kihasználásával kevesebb, mint felére, harmadára csökken azoknak a juhtartóknak a száma, akik a juhágazatból meg tudnak élni. Tehát
ebből is látható, hogy a mezőgazdasági fejlődés nemhogy növelné, de sok esetben csökkenti
azoknak a számát, akik abból meg tudnak élni, igaz, ők aztán jobban, de még mindig alacsonyabb szinten, mint a gazdasági szféra egyéb területén dolgozók. Ez egyértelműen vonatkozik a mezőgazdasági alaptevékenységre, és okaként nemcsak a hatékonyságnövekedést,
hanem a gépesítettséget, az élőmunkaigény változását is magában foglalja. Természetesen
a feldolgozásban, a munkaigényes kultúrák megteremtésében vannak további lehetőségek
az agráriumban való foglalkoztatásra, arra, hogy több ember, több család kapcsolódhasson
az agráriumhoz. Ezek azonban nem elsősorban a jobb termelésben, nem a színvonalasabb
munkában, hanem a további feldolgozásban keresendők.
3. táblázat
A juhágazat megtartó ereje 2016-2023.
Paraméter
Juhtartók száma
Anyajuh egyedszám
Átlagos tenyészet egyedszám
Értékesített bárányszaporulat egyed összesen
Átlagos szaporulat anyánként
Egy anyára jutó ágazati termelési árbevétel
Egy anyára jutó ágazati támogatás
Egy anyára jutó összes árbevétel
Egy anyára jutó munkabér
Egy anyára jutó költség munkabér nélkül
Egy anyára jutó eredmény munkabér nélkül
Egy átlagos (104/400/600 anyajuh) tenyészet termelési
jövedelme
Átlagos tenyészet (104/400/600 anyajuh) munkabér
bevétele
Megélhetésre munkabér + jövedelem
Megélhetés (munkabér+ jövedelem)/hó

2023.
(intenzív
fejlődés)
7 750
3 000
806 000
1.200.000
104
400
698 000
1 680 000
0,87
1,4
17 369
28 000
8 436
–
25 805
28 000
4 000
4 000
19 685
22 000
1 940
2 000
2016.

2023.
(szuperintenzív
fejlődés)
2 000
1 200 000
600
1 920 000
1,6
32 000

–

32 000
4 000
23 000
5 000

201 760

800 000

3 000 000

416

1 600 000

2 400 000

617 760
51 480

2 400 000
200 000

5 400 000
450 000

Forrás: a szerzők szerkesztése
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5. A mezőgazdaság vagy agrobiznisz, és a helye a nemzetgazdaságban
Amikor a magyar mezőgazdaság jelentőségéről írnak vagy szólnak szakértők, egyesek
sokszor lebecsülik az ágazat jelentőségét. Sok példát lehetne említeni, hogy miért kell
másképp kezelni a mezőgazdaságot, illetve az agrárágazatot. Talán a legjobb példa az,
amikor háború vagy katasztrófa sújt egy-egy területet. Ekkor az első, hogy megszervezik
az élelmiszer-ellátást, természetesen az egészségügyi ellátás mellett. De az is jól mutatja
az ágazat jelentőségét, hogy mezőgazdaság és élelmiszer-termelés nélkül egy-egy ország
önellátása nem megoldható, és általában ez politikai feszültséget is indukál. Ma is vannak
a világban erre példák, talán jelenleg a legjellemzőbb Venezuela esete.
Magyarországon 2015-bena mezőgazdaság a bruttó hazai termék termeléséhez 3%-kal
járult hozzá. A bruttó hozzáadott értékből 3,6%-ot adott az agrárium, a beruházásokban
4,2, a foglalkoztatásban 4,8% volt az aránya. Ugyanakkor egyre többen arról beszélnek,
hogy a mezőgazdaság sokkal kiterjedtebb, hiszen az agrobizniszt tekintik az agrárium értékének, teljes körű bemutatásra alkalmas területnek. A szélesen értelmezett agrobizniszt
a következő ágazatok alkotják:
• az élelmiszer-gazdaság (mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadgazdálkodás, élelmiszer, ital, dohánytermékek gyártása),
• az élelmiszergazdaság számára inputokat biztosító ellátó tevékenységek (többek
között: vegyi anyag gyártása, fémfeldolgozás, gépgyártás, berendezés gyártása,
gumi, műanyag termékek gyártása, építőipar, villamos energia, járműkereskedelem, nagykereskedelem, pénzügyi tevékenység, oktatás, állategészségügy,
egyéb gazdasági szolgáltatás stb.),
• az élelmiszer-gazdaság termékeit feldolgozó és forgalmazó tevékenységek
(textilgyártás, fafeldolgozás, élelmiszer-kis- és nagykereskedelem, vendéglátás,
szállítás, ideértve a non-food termékek másodlagos feldolgozását is, mint például a bútorgyártás).
2013-banaz agrobiznisz egésze 9692,4 millió forinttal a költségvetés 16,1%-a.
Az agrobiznisz 548,1 ezer főt foglalkoztatott, amely az összes alkalmazott 13,4%-a.
Csak összehasonlításképpen: a mezőgazdaságban mintegy 200 ezren, az élelmiszerágazatban mintegy 140 ezren dolgoznak. Tehát ha meg akarjuk érteni a vidék tevékenységét
és a mezőgazdaság jelentőségét, akkor mindenképpen a teljes agrobizniszt kell górcső alá
venni – feltárni a teljes ágazat lehetőségeit és tartalékait, még akkor is, ha tudjuk, hogy
sokan, akik ezen a területen tevékenykednek, városi lakosnak számítanak. (Fentiek megértését az 5. ábra segíti.)
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Agrobiznisz

I. szakasz
Ellátó iparágak

Műtrágyagyártás

Kereskedelem

Növényvédőszergyártás

Vendéglátás
III. szakasz
Felvevő iparágak

Agrárgazgaság
Ipari
feldolgozás

Energiaellátás
Egyéb
ellátó
iparágak

II. szakasz
Agrártermelés és
feldolgozás

Egyéb
felvevő
iparágak

5. ábra
Az agrobiznisz
Forrás: FM, Agrárközgazgasági Főosztály alapján, szerkesztette az AKI

Miután az agrobiznisz, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar bemutatására, összehasonlítására
sor került, érdemes áttekinteni az élelmiszer-gazdaság humánerőforrás-igényét. A különböző szinten jelentkező munkaerőigény eltérő felkészültségű humán erőforrást kíván.
Természetesen a szezonális munkák minőségi igénye a legkisebb. Ezek biztosításában elsősorban mennyiségi problémák akadnak. Egyre kevesebben vállalják a szezonális munkát,
és ebben nagy szerepük van a környező országok állampolgárainak. A multifunkcionális
munkaerő iránti igény sokkal nagyobb, hiszen elméleti és gyakorlati tudással egyaránt rendelkezik, valamint rugalmas. Alkalmazása nagy biztonságot és jelentős erőforrást jelent
alkalmazójának. Ugyanakkor ez a fajta munkaerő-foglalkoztatás a magyarországi alacsony
bérek miatt a külföld kihívásainak a leginkább kitett. Ez a munkaerőcsoport szenvedte a
legtöbb veszteséget, ennek tagjai kerültek külföldre, őket alkalmazzák olyan konkurens
mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok, amelyek más területeken is vetélytársaink.
Az európai uniós kihívások ebben a humánerőforrás-szegmensben rendkívüliek, hiszen
nemcsak az áru és a tőke, hanem a munkaerő szabad áramlása is jogszabályban biztosított
értéke az Európai Uniónak. A harmadik csoport a technológiai fejlesztésekben részt vevő
munkaerők csoportja, amelyek magasan képzettek és innovatívak. Ebből talán kevesebb
a magyar munkavállalók vesztesége, kisebb a kivándorlás, de elvesztésük komoly gondokat jelenthet a magyar agrárium fejlesztésében. Ezekben az esetekben – amennyiben meg
tudjuk őket fizetni – megjelenhetnek a magyar gazdaságban, és hozzájárulhatnak annak
fejlesztéséhez. (6. ábra)
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6. ábra
Az élelmiszer-gazdaság humánerőforrás-igénye
Forrás: Juhász 2016

A korábban már vizsgált mezőgazdasági élettér, vidéki életminőség elemzése során már
szót ejtettünk arról, hogy melyek azok a tényezők, amelyek meghatározzák a vidéki ember lehetőségeit. Mennyi család, mennyi vállalkozás és milyen szinten tud megélni abból
a speciális tevékenységből, amelyet agráriumnak hívnak. Az értékelt adottságok mellett
egyéb társadalmi és gazdasági tényezők is befolyásolják a vidék eltartóképességét. Azonban sajnos az igaz, hogy a mezőgazdaság alacsony társadalmi presztízse negatívan hat
a mezőgazdasági vállalkozók és munkavállalók számára. Ennek egyik eredménye, hogy
kevesebben vállalkoznak mezőgazdasági tevékenység folytatására. Igaz, jelentős azoknak
az embereknek az aránya is, akik kitartanak az agrárium mellett. Nevezhetjük ezt egyfajta
röghöz kötésnek is. Mivel a magyarországi megítélés szerint a mezőgazdaság alacsony
presztízsű, ezért nem a legképzettebb munkaerő vállalja az ebből való megélhetést. Az adatokat a 7. és a 8. ábra mutatja be.
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7. ábra
A foglalkoztatottak legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerinti megoszlása, 2011

* Középfokú iskola érettségi nélkül szakmai oklevéllel és érettségi
Forrás: KSH Népszámlálás, 2011
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• A mezőgazdaságban foglalkoztatottak hátránya jelentős az iskolai végzettség tekintetében, az élelmiszeripari dolgozók helyzete valamivel kedvezőbb.
• A gazdaságvezetők szakképzettségi szintje rendkívül alacsony, 2003 és 2013 között javult.
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8. ábra
A gazdaságvezetők mezőgazdasági szakképzettség szerinti megoszlása
Forrás: KSH GSZÖ 2005 és 2013

Éppen ezért más ágazatok sok esetben azonos feltételek mellett is elszívó hatásúak a mezőgazdasági foglalkoztatottak köréből. Különösen akkor nagy ez a hatás, hogyha jobb jövedelmet és jobb munkafeltételeket tudnak biztosítani más gazdasági szférák. A jogszabályi
környezet – különös tekintettel az európai uniós jogszabályokra – egyre kitettebbé teszi
a magyar mezőgazdaságot a munkavállalók szempontjából is. Sokan külföldre mennek,
illetve a külföldi állampolgárok tovább mennek hazánknál a közelség előnyei ellenére.
Ugyanakkor a támogatáspolitika esetében mára csak a nem uniós országok számára vagyunk vonzóak, már nemcsak a munkavállalók, de az idénymunkások is tovább állnak.
Más esetekben eltérő – pozitív-negatív – hatású lehet az is, hogy a magyarok földtulajdona
is veszélybe kerülhet akár legális, akár illegális módon.

9. ábra
Befolyásoló tényezők

Forrás: Juhász 2016
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Kihat az élelmiszer-gazdaság humánerőforrás-igényére az új szakmák, új területek megjelenése (biotechnológia, precíziós mezőgazdaság stb.) is. Ezek a területek új távlatokat
jelenthetnek a fiatalok számára. Ez a mezőgazdaságból élők körét, arányát egyaránt jelentősen befolyásolhatja. Ugyanakkor a tudásigény jelentős növekedése miatt sokan válhatnak
versenyképtelenné, hiszen a „tudásátadási rendszerek” (például szaktanácsadás) a gyakorlatban ma nem működnek kellő hatékonysággal. Magyarországon a migráció ügye csak
hosszú távon értékelhető, mert akár a be-, akár a kiáramlás hatásai számos komplex tényező
által befolyásoltak. A fentiek megértését a 9. ábra segíti.

6. Összefoglalás, következtetések
A mezőgazdaság továbbra is a legfontosabb terület a vidék működtetésében, életminőségének javításában és a lakosságmegtartásban. Az is kijelenthető, hogy a mezőgazdaság
lehetséges és szükséges, de nem elégséges eszköz ahhoz, hogy a vidéki ember élete olyan
szintre emelkedjen, amely a társadalom többi rétegére jellemző. Ugyanakkor amennyiben
megszűnik vagy jelentősen csökken a mezőgazdasági támogatás, az alacsony jövedelemtermelés miatt további negatív hatások várhatók a vidék lakosságmegtartásában. Ezért a jelenlegi támogatás 2020-as, esetleg 2023-asfenntartásáig jelentős hatékonyságnövelést kell
elérni az ágazatban, növelve a jövedelemtermelő képességet is. Kérdés, képesek vagyunk-e
ilyen mértékű, ilyen szintű növekedést elérni.
Az agrobiznisz komplex fejlesztése hatékonyabban segítheti a mezőgazdaság
és élelmiszeripar növekedését, versenyképességét. Az agrárgazdaságban foglalkoztatottak
aránya érdemben nem tud változni, csak az agrobiznisz egészében. Ennek érdekében
szükséges a munkaerő-igényes ágazatok fejlesztése, amelynek alapeleme a felkészült
minőségi munkaerő. A továbbfeldolgozás a késztermékek, a funkcionális élelmiszerek,
a kényelmi élelmiszerek kialakítása elemi kérdés.
A földforgalom szabályozása alapvető a vidéki lakosság megtartásában, de a jövedelem
elmaradása esetén nem lesz hatékony a szakmapolitikai szándékok megvalósítása.
A földforgalom önmagában nem oldja meg a vidék problémáit, konzerválhat, ami
a jelenlegi jövedelemtermelés mellett nem kívánatos. A birtokkoncentráció mindenképpen
szükséges a legversenyképesebb méretek kialakításáig. Ez ágazattól függően eltérő mértékű
koncentrációt jelent.
A vidékfejlesztésben növelni kell a gazdasági bővülést szolgáló beruházásokat,
amellyel elérhetjük az eltartóképesség növekedését.
Minden ágazat esetében szükséges törekedni az életképes, hatékony méret elérésére,
ennek érdekében a támogatási rendszert úgy kell alakítani, hogy szolgálja a koncentrációt
azzal egyidejűleg, hogy megakadályozza ezen a területen a foglalkoztatottak számának
további csökkenését. Ez mindenképp az agrobiznisz és kiemelten az élelmiszer-feldolgozás
és továbbfeldolgozás arányának növelésével érhető el.
Az ágazat jövőjének szempontjából aggasztó a gazdálkodók kedvezőtlen
kori és képzettségbeli összetétele. Ennek ellensúlyozására mindenképp szükséges
a mezőgazdaságot élethivatás-szerűen vállaló fiatalok sokkal nagyobb mértékű segítése.
Száműzni kell azokat a megoldásokat, amelyek érdemi változást nem okoznak, csak a pénz
„leszívását” szolgálják.

A mezőgazdaság mint a vidékfejlesztés eszköze

35

Félő, hogy a túlságosan elaprózott támogatások nem vezetnek eredményre. Az alacsony
összeget elnyerők esetében nem érhető el számottevő versenyképesség-növekedés.
Növelni kell az innovatív fejlesztéseket, amelyhez a kutatási háttér megerősítése,
kiemelt finanszírozása jelentheti az alapot.
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