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A kutatás előzménye, célja és módszertana
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) a magyar agrárium egyik kiemelt problémájának tartja
a nemzedékváltást. Az elkövetkező, nem is távoli időszakban a rendszerváltáskor indult gazdaságok alapító
generációja eléri azt az életkort, amikor természetes módon felmerül a gazdaság átadása a fiataloknak. A
gazdaságon belüli nemzedékváltásnak nincsenek meg a hazai hagyományai, bejáratott rendje. Emellett az
érintettek részéről nemritkán szemérmes hallgatás is körülveszi ezt a kérdést, kihívást.
Az AGRYA mindent megtesz annak érdekében, hogy a nemzedékváltás mint téma a napi szakmai közbeszéd
része legyen és maradjon. Ennek érdekében már a 2017-es Fiatal Gazda Konferencia egyik kiemelt témája
volt a nemzedékváltás. Másrészről az AGRYA a maga eszközeivel igyekszik hozzájárulni a gazdaságátadások
zökkenőktől mentes lebonyolításához. Az ehhez szükséges helyzetértékelést szolgálja a kérdőíves felmérés is.
Az anonim módon kitölthető kérdőív eredményei segítséget jelenthetnek többek között a gazdaságátadást nehezítő körülmények azonosításához és kezeléséhez.
Az AGRYA nevében történt kutatás 2017. március és április hónapban zajlott. A kutatás első számú célcsoportját a mezőgazdasági nemzedékváltásban, gazdaságátadásban érdekelt fiatal gazdák köre képezte. A
felmérés egyik eszköze az AGRYA által, az AgroStratéga szakmai segítségével létrehozott, interneten elérhető
kérdőív volt, melyet a válaszadó önállóan töltött ki, és kitöltés után online küldött be. Ehhez névre szóló meghívót
küldtek az AGRYA saját, épített tagi adatbázisának felhasználásával, valamint felhívásként is megjelent az
AGRYA honlapján. Ez az internetalapú megkérdezés, más néven CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).
A kutatás másik eszköze ugyanennek a kérdőívnek egy rövidebb, egyszerűsített, úgynevezett papír-ceruza változata, amelyet a válaszadó papíron töltött ki és juttatott vissza az AGRYA-nak (önkitöltős in-hall módszer,
Central Location Testing). A papíralapú kutatáshoz az AGRYA Fiatal Gazda Konferenciáján részt vevők között
osztották ki a kérdőíveket.
A kétféle kérdőív, illetve a nem kötelezően kitöltendő kérdések miatt a mintaszám változó, a megoszlás mindig
az adott kérdésre választ adók számára van vetítve. A célcsoportba nem tartozó válaszadók kiszűrésével készült a következő elemzés.

© A kiadvány részleteiben vagy teljes egészében szabadon másolható, továbbadható, terjeszthető a szerzők
írásbeli engedélye nélkül, azonban csak a források (AGRYA és AgroStratéga) és a szerzők (dr. Weisz Miklós,
Pólya Árpád és Varanka Mariann) megjelölésével.
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Bevezető
A kiadvány, melyet Ön most a kezében tart vagy a képernyőn olvas, egy olyan felmérés eredményeit mutatja
be, amely szerves részét képezi „Az ügy, ami összeköt – Nemzeti minimum az agrár nemzedékváltásért" című
szakmai anyagnak. Ebben a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége nemzedékváltást célzó intézkedéscsomagra tesz javaslatot, amely a földügyi, az adózási és az adminisztratív szabályozásra, illetve a kommunikációs és szervezeti kérdésekre is kiterjed.
A javaslattervezet 2017. november 15-én zártkörű konzultáció keretében került bemutatásra a parlamenti pártoknak, a Miniszterelnökségnek, a Földművelésügyi Minisztériumnak, illetve meghatározó agrárpiaci szereplőknek és agrárszakértőknek. Az ő véleményük figyelembevételével készült el a végleges szakmai javaslatcsomag, amelyet a Fiatal Gazda Konferencia keretein belül 2018. február végén hoztak nyilvánosságra.
Az agrár-nemzedékváltással, gazdaságátadással kapcsolatos probléma évek óta ismert az ágazat szereplői
számára, ám a megoldáshoz nem készültek megfelelő tervek és csak részben történtek érdemi intézkedések.
Az AGRYA célja az, hogy a szakmai anyag elkészítésével szakmai-politikai közmegegyezést alakítson ki az
agrárgazdasági generációváltással kapcsolatban.
A javaslatcsomag összeállításához 2017-ben végeztük a felmérést a stafétabot átadását akadályozó tényezőkről. Kettős problémával találtuk magunkat szembe. Az egyik a jogi, adminisztratív nehézség, mivel a folyamatok lassan zajlanak. Nincsen átfogó szabályozása az „agráröröklés”-nek, így sok más szakterületet érint
az ügyek intézése. Ha ez a jogi hiány megszűnne, könnyebb lenne a fiatalok helyzete egy gazdaság átvételekor. A másik kérdés a gazdálkodókon múlik, hiszen nem mindegy, hogy mennyire tudatosan, időben készülnek fel a gazdaság átadására. A legtöbb esetben nincs kellő rákészülés, és sokszor kényszer miatt történik a
stafétabot átadása (betegség, haláleset stb.).
Reméljük, érdekesnek és hasznosnak találja a kiadványt. Amennyiben észrevétele, javaslata van, és azt szívesen megosztaná velünk, a kiadvány végén található elérhetőségeken bátran megteheti. Előre is köszönjük,
ha megtisztel vele bennünket.

Üdvözlettel:

Dr. Weisz Miklós

Gazdaságátadás, nemzedékváltás

Pólya Árpád

Varanka Mariann
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A válaszadók nemi megoszlása
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=192)

79% : 21%
A válaszadók 79%-a férfi, 21%-a pedig nő.

A válaszadók korcsoport szerinti megoszlása
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=191)

65 év felett

19-20 éves

3%

3%

55-65 éves

8%

21-25 éves

8%

45-55 éves

6%

26-30 éves

41-45 éves

24%

36-40 éves

31-35 éves

4%

17%

27%

A válaszadók többsége a 26–35 év közötti korcsoportba tartozik.

Gazdaságátadás, nemzedékváltás
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Iskolai végzettség szerinti megoszlás
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=167)
Alapfokú
(általános iskola,
tanfolyam, alapszintű
OKJ-képzés)

2%

Felsőfokú
(főiskola, egyetem,
szakmérnök, BSc, MSc,
felsőfokú OKJ-képzés)

Középfokú
(gimnázium,
szakmunkásképző,
szakközépiskola,
középszintű OKJtanfolyam)

69%

29%

A válaszadók több mint kétharmada (69%) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

Szakirányú végzettség szerinti megoszlás
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=174)

Alapfokú
(általános iskola,
tanfolyam, alapszintű
OKJ-képzés)

11%

Felsőfokú
(főiskola, egyetem,
szakmérnök, BSc, MSc,
felsőfokú OKJ-képzés)

Középfokú
(gimnázium,
szakmunkásképző,
szakközépiskola,
középszintű OKJtanfolyam)

56%

33%

A válaszadók több mint fele (56%) felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik.
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A válaszadók érintettsége a gazdaságátadásban
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=113)
érintett volt/lesz,
gazdaságátadóként

nem érintett

11%

22%

érintett volt/lesz,
gazdaságot átvevőként

67%

A megkérdezettek döntő többsége (89%) érintett volt vagy lesz gazdaságátadásban, ezen
belül 22%-uk átadóként, 67%-uk pedig átvevőként. A válaszadóknak mindössze 11%-a nem
érintett gazdaságátadásban.

A válaszadók saját gazdaságának keletkezése
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=191)
önállóan
építette fel

nincs önálló
gazdasága

38%

14%

működő
gazdaságot vett át

48%

A megkérdezettek döntő többsége (86%) rendelkezik saját gazdasággal, ezen belül 38%-uk
önállóan építette fel, 48%-uk pedig működő gazdaságot vett át. A válaszadók mindössze
14%-ának nincs önálló gazdasága.

Gazdaságátadás, nemzedékváltás
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A saját gazdaság gazdálkodási formája
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=187)
társas
vállalkozás

őstermelő

6%

28%

családi
gazdálkodó

34%

egyéni
vállalkozó

32%

A válaszadók 6%-a gazdasági szervezetet képvisel (társas vállalkozás), 32%-uk egyéni vállalkozó, többségük (62%) pedig gazdálkodó (34% családi gazdálkodó és 28% őstermelő)
a saját gazdaságában.

A saját gazdaság által használt földterület
(a válaszadók által megadott területek összesítése)

saját tulajdon

bérelt

52%

48%

A válaszadók saját gazdasága által használt összes földterület 52%-a saját tulajdonú,
48%-a pedig bérelt.
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A saját gazdaságukban szántóföldi területtel rendelkező válaszadók összesen 24 389 hektárt
művelnek, ez válaszadónként átlagosan 155 hektárnyi területet jelent. A teljes szántóföldi terület 52%-a saját tulajdonú, 48%-a pedig bérelt. A saját gazdaságukban növényházzal rendelkező válaszadók összesen közel 19 hektárnyi növényházban gazdálkodnak (186 930
m2), melynek 52%-a saját tulajdon, 48%-a pedig bérelt. Ez válaszadónként összesen 14 379
m2-es területet jelent. Mindössze három olyan válaszadó volt, aki saját és bérelt szántóföldi,
továbbá saját és bérelt növényházi területen egyszerre gazdálkodik. Akik a válaszadók közül
növényházban gazdálkodnak (13 fő), azok mindegyike rendelkezik saját tulajdonnal, és közülük mindössze ketten bérelnek még növényházi területet is. A szántóföldön gazdálkodók
96%-a rendelkezik saját tulajdonú területtel, és mindössze 4%-uk gazdálkodik bérelt területen.
A saját szántóföldi területtel rendelkezők 68%-a bérelt területen is gazdálkodik.

Saját tulajdon
(terület)

Bérelt
(terület)

Összesen
(terület)

Saját tulajdon
(%)

Bérelt
(%)

Összesen
(%)

szántóföld (hektár), n=157

12 759

11 630

24 389

52%

48%

100%

növényház (m2), n=13

96 930

90 000

186 930

52%

48%

100%

81

74

155

52%

48%

100%

7456

6923

14 379

52%

48%

100%

átlagos szántóföldi terület/fô (hektár)
átlagos növényházi terület/fô (m2)

A saját gazdaság által tartott állatok száma
(a válaszadók által megadott állatlétszám összesítése)
A saját gazdaságban tartott állatok száma összesen 14 725 db. A legtöbben (46 fő) szarvasmarhát tartanak, ezt követik a sertést (27 fő), a juhot, kecskét (25 fő) és a baromfit tartók
(25 fő). Lovat 12 fő, egyéb állatot pedig 26 fő említett. A válaszadók számára vetített átlagos
állatlétszám tekintetében a sertés vezet (131 db/fő), ezt követi a juh, kecske (116 db/fő),
majd a szarvasmarha (93 db/fő) és a baromfi (80 db/fő).

szarvasmarha

sertés

juh,
kecske

baromfi

ló

egyéb
állat

Összesen
(db)

4265

3537

2901

1993

97

1932

14 725

válaszadók száma (n=fô)

46

27

25

25

12

26

átl. állatlétszám/fô

93

131

116

80

8

74

állatlétszám (db)
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A gazdaságot átadók és átvevők közötti viszony
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=112)
egyéb (nagyszülő-unoka)

1%

családon belül, de nem
közeli hozzátartozók
közötti átvétel/átadás
(pl. nagybácsi-unokaöcs)

7%

szülő-gyermek
közötti átvétel/átadás

nem családtagok
közötti átvétel/átadás

82%

10%

Az esetek 90%-ában családon belül történik a gazdaság átadása-átvétele, mindössze 10%ban cserél gazdát a gazdaság nem családtagok között.
Nemzetközi tapasztalatok szerint a családi tulajdonban lévő vállalkozások
kétharmada elvérzik az első generációváltásnál
A generációváltás nehézségei leginkább a családi tulajdonú vállalkozásokat terhelik, nemcsak az agráriumban,
hanem más ágazatokban is. Az Economist Intelligence Unit felmérése szerint a családi vállalatok alkotják a
globális gazdaság gerincét. A családi tulajdonú cégek hozzájárulása a globális GDP-hez 45-65% közé tehető.
Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a gazdasági válságra a családi tulajdonú vállalatok voltak a legkevésbé
érzékenyek. Többek között erre a tényre is hivatkozik az Európai Bizottságnak a családi vállalatok működésére
és utódlására vonatkozó jogi és adóztatási ajánlása. Az Európai Bizottság definíciója szerint családi vállalkozás
az, ahol a befolyásoló mértékű (25+1 százalék) tulajdon természetes személyek kezében van, akik alapítók,
leszármazottak vagy rokonok, és legalább két családi képviselő aktív tagja a vállalkozást irányító testületnek.
A nyugat-európai tapasztalatok szerint a kis- és középvállalatok alapítóinak csupán 60 százaléka készül fel a
visszavonulásra és kezeli tudatosan az utódlástervezést. Ennek általában az az oka, hogy a vezetők egyszerűen
elmulasztják azokat az időpontokat, amikor még nyugodtan fel lehet készülni a váltásra. Általában a napi operatív feladatokkal vannak elfoglalva, és nem tudnak a távoli jövővel foglalkozni: a vállalatról szóló összes információ átadása ugyanis átlagosan 3-5 évet vesz igénybe. Ennyi „betanítási" idő után a vezető is könnyebben
vonul vissza, jó és biztos kezekben tudhatja vállalkozását. Más tanácsadók és saját tapasztalataink szerint is
a sikeres utódlás titka a tervezettség és a folyamatos kommunikáció. A változás lényegét egyik ügyfelünk fogalmazta meg frappánsan: „Családi vállalkozásból családi tulajdonú vállalattá kell válnunk!” Az átadás-átvétel
első lépése ugyanis a vállalkozás átvilágítása és – ha szükséges – átszervezése. Az egyszemélyes, sokszor
megérzéseken alapuló döntésekről és a szokásjog alapján való működtetésről át kell térni a rendszerszerű működtetésre. Természetesen a korábban alkalmazott szakmai és üzleti elvek továbbra is megtarthatók, de a vállalkozás működését minél inkább olyanná kell formálni, hogy azt az alapítón kívül más is képes legyen vezetni.
Így elkerülhető az a veszélyes csapda, hogy az adott vállalkozást csak az alapító tudja működtetni, más – esetleg akár a saját gyermeke – nem. A legegyszerűbben úgy tudjuk megfogalmazni: törekedni kell a vállalkozás
„önjáróvá”, átláthatóvá, valamint ellenőrizhetővé tételére. Ha a visszavonulás ideje és módja pontosan ismert,
az átadási célok jól definiáltak, akkor az alapító egy konkrét tervhez tudja tartani magát, és azt is idejében át
tudja gondolni, milyen lemondással és változással jár a visszavonulás a saját magánéletében. A legtöbb vezető
ugyanis megijed a nélkülözhetőség érzésétől, ezért továbbra is beleavatkozik a vállalkozás életébe, állandó
nyomást gyakorolva ezzel utódjára és a saját vállalkozását hatalmi harcoknak kitéve.

Gazdaságátadás, nemzedékváltás
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Az átadott-átvett gazdaság által használt földterület
(a válaszadók által megadott területek összesítése)

saját tulajdon

bérelt

53%

47%

A válaszadók átadott-átvett gazdasága által használt összes földterület 53%-a saját tulajdonú,
47%-a pedig bérelt.

Az átadott-átvett gazdaságban szántóföldi területtel rendelkező válaszadók összesen 13 647
hektárt művelnek, ez válaszadónként átlagosan 138 hektárnyi területet jelent. A teljes szántóföldi terület 53%-a saját tulajdonú, 47%-a pedig bérelt. Az átadott-átvett gazdaságukban
növényházzal rendelkező válaszadók összesen közel 14 hektárnyi növényházban gazdálkodnak (135 532 m2), melynek 70%-a saját tulajdon, 30%-a pedig bérelt. Ez válaszadónként
átlagosan 12 321 m2-es területet jelent. Mindössze egy olyan válaszadó volt, aki saját és
bérelt szántóföldi, továbbá saját és bérelt növényházi területen egyszerre gazdálkodik. Akik
a válaszadók közül növényházban gazdálkodnak (11 fő), azok mindegyike rendelkezik saját
tulajdonnal, és közülük mindössze egyvalaki bérel még növényházi területet is. A szántóföldön gazdálkodók mindegyike (100%) rendelkezik saját tulajdonú területtel, senki sem gazdálkodik csak bérelt területen. A saját szántóföldi területtel rendelkezők 53%-a bérelt területen
is gazdálkodik.

szántóföld (hektár), n=157
növényház (m2), n=13
átlagos szántóföldi terület/fô (hektár)
átlagos növényházi terület/fô (m2)

Gazdaságátadás, nemzedékváltás

Saját tulajdon
(terület)

Bérelt
(terület)

Összesen
(terület)

Saját tulajdon
(%)

Bérelt
(%)

Összesen
(%)

7194

6453

13 647

53%

47%

100%

95 532

40 000

135 532

70%

30%

100%

73

65

138

53%

47%

100%

8685

3636

12 321

70%

30%

100%
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Az átadott-átvett gazdaság által tartott állatok
száma
(a válaszadók által megadott állatlétszám összesítése)
Az átadott-átvett gazdaságban tartott állatok száma összesen 88 709 db. A legtöbben (20
fő) szarvasmarhát tartanak, ezt követik a baromfit (17 fő), az egyéb állatot (15 fő), a sertést
(14 fő), a juhot, kecskét (14 fő) tartók. Lovat 8 fő említett. A válaszadók számára vetített átlagos állatlétszám tekintetében a baromfi vezet (4 774 db/fő), ezt követi a sertés (197 db/fő),
majd a juh, kecske (190 db/fő) és a szarvasmarha (63 db/fő).

szarvasmarha

sertés

juh,
kecske

baromfi

ló

egyéb
állat

Összesen
(db)

1255

2762

2659

81 158

34

841

88 709

válaszadók száma (n=fô)

20

14

14

17

8

15

átl. állatlétszám/fô

63

197

190

4774

4

56

állatlétszám (db)

Az átadott-átvett gazdaság gazdálkodási formája
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=131)
egyéb

2%

őstermelő

társas vállalkozás

33%

6%

családi gazdálkodó

43%

egyéni vállalkozó

17%

A válaszadók 6%-a gazdasági szervezetet képvisel (társas vállalkozás), 17%-uk egyéni vállalkozó, többségük (76%) pedig gazdálkodó (43% családi gazdálkodó és 33% őstermelő)
az átadott-átvett gazdaságban.

Gazdaságátadás, nemzedékváltás
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A gazdaság átadásának-átvételének nehezítő
körülményei
(rangsorolás, n=180)
Rangsor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A hatósági engedélyek módosítási nehézségei
A gazdaság eszközeinek (pl. gépek, földek) átadása, átírása
A pályázatok támogatások átadásának-átvállalásának kérdései
Adózási, illetékfizetési kérdések
Üzleti partnerkör kezelése (pl. beszállítók, vevők, finanszírozók)
Az átadók túlzottan ragaszkodnak az irányításhoz, nincs valós szándék a döntési
felelősség átadására
A családi vagyon megosztása (pl. testvérekkel)
Nem beszélünk róla eleget, nem készülünk rá tudatosan
A jó példák hiánya
Az átvevő felkészületlensége

A megkérdezettek szerint a legnagyobb nehézséget az adminisztrációs feladatok jelentik a
gazdaság átadásánál-átvételénél (hatósági engedélyek módosítása, eszközök átírása, pályázatok, támogatások átadása-átvállalása). A legkevésbé nehezítő körülménynek a gazdaságot átvevő felkészületlenségét tartják.

Egyéb nehezítő körülmények (szöveges megjegyzések):
Nehézkes hivatali ügyintézés
• Az állam packázása.
• Hivatalok.
• A fiatal gazda pályázat elnyerésének nehézségei.
• A kis embereknek is ugyanakkora a papírmunka, mint a nagyobb vállalkozóknak, de nekik
telik ügyintézőre.
• Földhivatal.
Kevés nyugdíj
• Nagyon sokat segítene az átvételen, ha édesapám elmehetne előnyugdíjba vagy lenne
„gazdaságátadó pályázat”.
• Miből lesz az öregnek megélhetése?
• Az átadó megélhetése kerül veszélybe az átadás miatt, amennyiben bérleményként történik
az átadás, kérdésessé válik a rentabilitás.

Gazdaságátadás, nemzedékváltás
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Célzott támogatások hiánya
• Jelenleg nem tudok róla, hogy lenne gazdaságátadási pályázat!!!! Pedig ez lenne a legfontosabb, hogy a fiatal gazda pályázat és a gazdaságátadási pályázat egymás mellett
fusson, kéz a kézben!
• Az átvevő egyszerűen nem kap hitelt a gazdaság kiváltásához.
• Őstermelő kiszorul a támogatásból.
• Támogatás hiánya az átadó részére.
• Árstabilizáció a termékeknél.
Szakemberhiány
• Az egyetemen nem tanítják meg egy gazdaság teljes körű irányítását, ezt mindenkinek
magának kell megtanulnia.
• Nincs, aki átvegye.
• A mi fiaink inkább Budapesten informatikusként dolgoznak, mintsem a vidéki gazdálkodást
folytatnák. Sajnálom, de valahol megértem őket.
Kevés a földterület
• Szabad földterület hiány.
• Földvásárlás. Területi összefogás hiánya.
• A művelt földek közötti 65 km-s távolság, emiatt a gépesítés hiánya /bérmunka/földszerzés
nehézsége/gazdaság bővítés ellehetetlenülése. Ekkora terület kevés a családi egzisztenciához.
• Földterületek jogviszonya.
Szemléletbeli gondok
• Akinek nincs ismeretsége, az be sem kerülhet a mezőgazdaságba! 2010-ben végeztem
egyetemi szintű kertészmérnökként, azóta egy percet nem tudtam dolgozni a szakmában.
Csináltam egy önálló vállalkozást, azon keresztül érintőlegesen tudok foglalkozni a mezőgazdasággal. A nagyszüleim földjeit sem tudom megszerezni a földtörvény miatt. Kezdőként még a fiatal gazda támogatást sem tudom igénybe venni, mert nem kezdőknek szól!!
• Átadó pl. szülő szubjektuma, hiúsági kérdések.
• Gazdatársak hozzáállása.
• A gazdaság párhuzamos vezetése a szülőkkel.
• Teljesen jó meglátások! A sorrend is!

Gazdaságátadás, nemzedékváltás
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A válaszadók részvételi szándéka gazdaságátadási
tréningen
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=189)
már túl vannak a
gazdaságátadáson

10%

igen

60%

nem

30%

A megkérdezettek 60%-a részt venne gazdaságátadást segítő közös tréningen.

Azokban az országokban, amelyekben megfelelőnek bizonyultak a körülmények a többgenerációs üzleti kultúra kialakulásához, a családi vállalatok hosszú távú működtetésének jelentős tapasztalati bázisa és eszköztára jött létre. Az ezekre épülő kutatások és oktatási
eredmények alkalmazása számos előnyt biztosít a társadalom és a gazdaság számára.
Nem véletlen, hogy Nyugat-Európában az iparkamarák egyik legfontosabb tevékenysége a
kis- és középvállalatokat különböző szolgáltatásokkal, tanácsadással segíteni, aminek segítségével az utódlás kérdését könnyebben meg tudják oldani. A sikertelen utódlás ugyanis akár
több százezer munkahely megszűnésével fenyeget.
Hollandiában például a gazdasági minisztérium egy úgynevezett „transzfercsomagot” küld
azoknak az 55. életévüket betöltött gazdáknak, akik családi vállalkozást vezetnek. Az átadás
tervezésének fontosságára emlékeztető levél mellett a csomag a folyamatot támogató információ, eszközök, tanácsadók és közösségek elérhetőségével is foglalkozik.
Az Egyesült Királyságban a családi vállalkozások tudományos igényű kutatását, valamint oktatását és képzését több felsőoktatási intézmény végzi. A londoni székhelyű Institute for Family
Business (IFB – Családi Vállalkozási Intézet) régóta azon dolgozik, hogy megismertesse a
családi vállalkozásokkal kapcsolatos problémákat tanácsadási, képzési és hálózatépítő tevékenységek kombinációján keresztül. Számos szakpolitikai területtel foglalkoznak, többek
között olyan kedvező adórendszer kidolgozásával, amely lehetővé teszi a cégek családi tulajdonban történő növekedését az utódlás tervezésére fordított nagyobb befektetésekkel és a
bürokrácia csökkentésével. Ehhez hasonló a Families in Business (FIB) nevű, 2013-ban alapított, önkéntes tagságra épülő szervezet, amely tanácsadást és támogatást nyújt a családi
vállalkozásoknak, és már számos angliai régióban jelen van.

Gazdaságátadás, nemzedékváltás
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Szerinted mivel lehetne egyszerűbbé,
gördülékenyebbé tenni a gazdaságátadást?
Megjegyzések (szó szerint):
Kisebb bürokrácia, illetékcsökkentés, jogszabályok
• Bürokrácia csökkentése, pályázatokban plusz pontszámok, ha gazdaságátvételt is vállal
a pályázó családon belül.
• Átírási költségek csökkentése.
• A haszonbérelt földek esetében nagy kitettséget jelent, hogy ki kell függeszteni őket.
• Kevesebb adminisztráció. Szerintem egyszerűsíteni kéne a bürokráciát. A hivatalok közti
jobb munkakapcsolat: információcsere, adatok egymás közötti egységesítése. Hivatalok
adatbázisainak összekötése.
• Bürokrácia nagymértékű csökkentése
• Adó- és illetékmentesség átadói és átvevői oldalon nem közeli hozzátartozók esetén visszterhes vagyonátruházásnál, ajándékozásnál, öröklésnél.
• A támogatás mértékét a gazdaság méretéhez kell kötni.
• Legfontosabb lenne a jogszabályok harmonizációja, valamint a kizárólagosságot valamennyire enyhíteni kellene. Értem ezalatt, hogy az átadó teljes kizárása a későbbi gazdálkodásból szintén elrettentő, valamint nagyobb családokon belül a többi örökös „kártalanítására” sincsen kidolgozott metódus.
• Megfelelő jogi háttér legalább 10-15 éves hiányát sürgősen orvosolni! Lásd Lengyelország!
• Eltörölni a területalapú támogatást és még meg is adóztatnám. Akkor azok kezébe kerülne
a föld, akik ténylegesen a mezőgazdaságból akarnak megélni.
• Korlátokat kell szabni a gazdálkodási méretekben.
• A jogi környezet is ismeretlen a gazdák számára. Az öröklés sem egyszerűbb, mint az
átadás.
Megfelelő nyugdíj
• Idősödő korosztályt ösztönözni, hogy adják át a gazdaságot pl.: előnyugdíj.
• Magasabb, korai nyugdíjjal.
• Tisztességes nyugdíj biztosításával az átadó részére.
• Érdekeltté kell tenni az átadót a gazdaság átadására. A jelenlegi tapasztalat az, hogy
akkor adják át a gazdaságot, ha már nem bírják csinálni, és nem akkor, mikor az az átvevőnek ideális lenne. Bizonyos kor felett át kellene adni a gazdaságot.
Hitel, pályázatok, támogatások
• Egyszerű, nem agyonbonyolított pályázatokkal.
• Pályázattal, vissza nem térítendő támogatással, adókedvezményekkel.
• Pályázatok könnyítése a családon belüli gazdaság átadásánál.
• Hosszú távú rendkívül kedvező hitel, aminek fedezete maga a gazdaság. Mindez normális
kamatokkal. Külön gazdaságátadási támogatás azoknak, akik ténylegesen főállásban vennék át a gazdaság irányítását. 5 év bér-, járulék- és adótámogatás, hasonlóan a multiknak
adotthoz.
Gazdaságátadás, nemzedékváltás
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Képzések, szaktanácsadás, jogi segítségnyújtás
• Tudatos készülés, kidolgozott megoldások, külső célirányos segítő programok.
• Szakirányú ügyvéd, hivatali segéd jártassága. Kevés a gyakorlat, kevés a referencia gazdaságátadás témakörben.
• Sokkal több információ az átadás menetéről és anyagi támogatásáról. Felvilágosító rendezvények, mentorprogramok propagálásával.
• A gazdaságátadás lépéseit összefoglaló, abban segítséget nyújtó kiadványok akár az
AGRYA, akár az Agrárkamara részéről.
• Erre irányuló szaktanácsadás
• Gazdálkodásra nevelés, az új gazdálkodó segítése, a vidéki élet vonzóbbá tétele.
• A tréning nagyon jó ötlet!
• Tájékoztató anyag összeállítása gyakorlati példákkal, különös tekintettel a jogi/
hatósági/adózási kérdésekre.
• Tájékoztató anyag konkrét példákkal levezetve.
• Kisebb függés a spekulánsoktól, integrátori hálózatok hiánya.
Jövőkép felmutatása
• Legfontosabb, hogy mi, fiatalok biztos és viszonylag kiszámítható jövőt lássunk, tudjunk
tervezni és családot alapítani a gazdaságra.
• Olyanokat is oda kellene engedni, akik szeretnének ezzel foglalkozni. Mert olyan is előfordulhat, hogy az ember nem parasztcsaládba születik, de szeretne ezzel foglalkozni! Én
amióta 2010-ben megszereztem a végzettségemet, azóta két kezemen meg tudom számolni, hány szakirányú álláspályázatot láttam kiírva! Olyannal sem találkoztam, hogy egy
idős gazda vadidegen embernek adná át a gazdaságát...
A gazdálkodók szemléletváltása
• Jó példákkal, hangsúlyozva, hogy egy élet munkája veszhet el, ha nem kezdünk el időben
döntéseket hozni.
• Szemléletváltás.
• Ha az öregek háttérbe szorulnak, és jobban megbíznak a fiatalokban.
• Pont így jó. De ha gazdálkodni is akar az egyén, akkor legyen agrárvégzettsége és ne
egy gyorstalpalón szerzett valami.
• A generációk közti kommunikáció segítésével. Pl.: több idős és fiatal gazda egy délutáni
beszélgetésen. Így látják a szülők, hogy mit akarnak a gyerekek, de a gyerek is látja a
szülők tapasztalatát.
• Fórumot létrehozni, ahol gyermek-szülő, átadó és átvevő a kérdéseire választ kaphatna.
• Szemléletváltás, a szülők szemléletváltozása.
• Ha az átadók fejben eldöntenék időben, hogy mit akarnak, és következetesen ahhoz tartanák magukat.
• Együtt kellene dolgozni.

Gazdaságátadás, nemzedékváltás
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Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) több mint 20 éve működő, generációs és nem hivatásrendi alapon szerveződő, országos agrár- és vidékfejlesztési szakmai szervezet, amely több mint 3000 fiatal
gazdálkodóval áll kapcsolatban. A szövetség egyik legfontosabb célja a fiatal gazdák érdekeinek képviselete,
megjelenítése. Mint érdekképviseleti szervezet részese szakmai döntés-előkészítési folyamatoknak, egyeztetéseknek. Az AGRYA másik kiemelkedő célja segítséget nyújtani abban, hogy a falusi, de nem mezőgazdasági
termelést folytató fiatalok ne hagyják el a falujukat. A helyben maradó fiatalok erősítsék a helyi közösséget,
vállaljanak részt és felelősséget a település életében.
Mint a fiatal gazdák egyetlen önálló magyarországi szakmai érdekképviselete, az AGRYA támogat minden
olyan agrár- és vidékfejlesztési elképzelést, ami a fiatal gazdálkodók megerősödését szolgálja a szektorban és
segít abban, hogy a fiatalok számára vonzóbb hivatássá váljon a mezőgazdasági tevékenység.
Kiemelt célnak tekintjük a gazdálkodókat segítő hatékony szolgáltatási és információs rendszer működtetését,
a fiatalok vállalkozói tevékenységének ösztönzését, valamint az agráriummal kapcsolatos, az általános közvéleményt megcélzó kommunikáció fejlesztését.
A generációs ügyek intézéséhez kapcsolódó szakmai-szakértői tevékenység megerősítése, annak horizontális,
ágazati kereteken túlmutató kezelése, az agrár-nemzedékváltás gördülékenyebbé tétele a magyar mezőgazdaság jövője szempontjából alapvető fontosságú. E célok mentén számos hazai és nemzetközi programot szerveztünk az elmúlt években és szervezünk folyamatosan, szakmai együttműködő partnereinkkel közösen.
A Közös Agrárpolitika és a fenntartható európai mezőgazdaság és élelmiszeripar jövője szempontjából kulcsfontosságúnak tartjuk a fiatal gazdálkodók és a generációváltás további ösztönzését, ezt a Fiatal Gazdák
Európai Tanácsában (CEJA) és a Közép-európai Fiatal Gazda Együttműködés (CERYC) keretében is képviseljük.
Az AGRYA elmúlt évi és jelenleg futó programjai:
• Fiatal Gazda Konferencia (minden év február vége)
• Tematikus szakmai konferenciák
• Egyetemi fiatalgazda-klubok (Keszthely, Budapest, Gödöllő)
• Fiatal Gazda Oktató és Tanácsadó Központok Hálózata
• Fiatal Gazda Obszervatórium
• Vesd Bele Magad
• Vidék Kaland
• Virtuális Falu
• Így neveld az álmaidat
• Apró léptékkel
• Vidék Fiatal Nagykövetei

Dr. Weisz Miklós 1978-ban született. Okleveles agrárkémikus agrármérnök, mérnökközgazdász. A PhD-fokozat megszerzése után a Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon Karának adjunktusaként dolgozott. Fiatal gazdálkodóként szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik a Sopronhoz közeli Nagylózson. Több mint tíz éve vezeti a
mezőgazdasági szaktanácsadással foglalkozó Agrion Vállalkozásfejlesztő Irodát.
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének 2008 óta tagja, 2010 óta pedig
társelnöke. Elnökségi tagként segítette a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat munkáját
2013–2015 között. Nős, két kisfiú édesapja.
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AgroStratéga
Az AgroStratéga márkát két tapasztalt tanácsadó alapította 2009-ben, azzal a céllal, hogy
professzionális stratégiai tanácsadással segítsék a hazai agráriumban mûködô vállalkozásokat a piaci versenyben. Erôsségünknek
tartjuk, hogy a marketing és az üzleti tervezés
mellett otthonosan mozgunk a mezôgazdaság
számos szakterületén is, így gyorsan átlátjuk
partnereink helyzetét, megértjük igényeiket, és
mûködô megoldásokat dolgozunk ki a felmerült problémákra.

üzleti

tervezés
piac-

marketing-

elemzés

tervezés

évtizedes

évtizedes

kapcsolatok és
tapasztalat az
agráriumban

évtizedes
piackutatási
gyakorlat

vezetôi

tanácsadás

marketingtapasztalat

2009 óta

akciótervek

évtizedes
kivitelezési
gyakorlat

Piackutatások
Megbízásaink köre igen széles, a teljes átvilágítástól és átszervezéstől kezdve a piackutatáson keresztül az
eseti kampányok kidolgozásáig terjed. Szolgáltatásainkat az évtizedes tanácsadói munkánk során szerzett tapasztalataink alapján fejlesztettük, és csak a gyakorlatban bevált módszereket alkalmazzuk.
Kiemelt projektünk a saját fejlesztésű, országos piackutatásunk, melynek kérdőíve a mezőgazdasági termelést
hivatásszerűen, azaz árutermelés céljából folytató egyéni gazdálkodók és cégvezetők szakmai információszerzési szokásaival, valamint jövőképével kapcsolatos kérdéseket tartalmazza.
Az AgroStratéga 2017-ben már hatodik alkalommal indította útjára Információszerzés és döntéstámogatás az
agráriumban című országos felmérését. A hiánypótló kutatást az hívta életre, hogy gyakorlati marketingszakemberként és tanácsadóként válaszokra volt szükségünk. Olyan válaszokra, melyeket az elérhető ágazati elemzésekből, a szektorral kapcsolatos tanulmányokból és szekunder piackutatási adatokból nem kaptunk meg. Az
üzleti tervezés során és a marketingtervek elkészítésekor nem feltételezésekre hagyatkozunk, hanem mért adatokra, tényekre támaszkodunk. Mivel ezek az adatok más forrásból nem álltak rendelkezésünkre, magunk állítottuk elő őket.
Hiánypótló felméréseink eredményeit az ágazaton belül több területen is felhasználják, az egyetemi oktatóktól
az ágazat beszállítóinak döntéshozóin keresztül a szakpolitikusokig. Rendszeresen jelennek meg szakcikkeink
és szakértői hozzászólásaink a vezető mezőgazdasági szaklapokban és szakportálokon, valamint szakmai
blogunkon. Kutatási eredményeink hivatkozásként bekerülnek szakdolgozatokba, doktori disszertációkba, hazai
és külföldi kiadványokba, magyarul és idegen nyelven egyaránt. Emellett konferenciák szakmai előadójaként,
műhelymunkák résztvevőjeként és moderátoraként is lehet velünk találkozni.
Felméréseink eredményeinek nagy részét évek óta ingyenesen megosztjuk az ágazati szereplőkkel, hozzáférést
biztosítva az érintettek széles köre számára, elősegítve ezzel az információcserét, ami az ágazat továbbfejlődésének egyik fontos feltétele.
A fentieken túl évek óta több, az AGRYA által kezdeményezett Fiatal Gazda Obszervatórium projektben veszünk
részt tanácsadóként. Ennek egyik eredményeként született meg az AGRYA és az AgroStratéga közös online kutatása 2015-ben, melyet azóta további projektek – többek között a jelen felmérés – is követtek.
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AgroStratéga-tanácsadók
Pólya Árpád 1970-ben született. Mérnök és közgazdász, szakterülete a marketing,
az üzleti tervezés, a mezôgazdaság és a növényvédelem. A keszthelyi Pannon Egyetemen szerzett agrárkémikus-agrármérnöki diplomát, majd tanulmányait pénzügyi,
késôbb marketingszakirányon folytatta a Pécsi Egyetem Közgazdaságtudományi
Karán.
Közel másfél évtizedet dolgozott hazai és nemzetközi cégeknél, értékesítési, illetve
marketingterületen. Munkája során vezetési feladatokat látott el a közép-európai régió
magyar és külföldi piacain.
Társaival együtt 2004-ben alapította az Ötlethíd Gazdaságfejlesztô, Mérnöki és Oktatási Tanácsadó, Szolgáltató Kft.-t, amelyben vezetési és marketing-tanácsadással, valamint üzleti tervezéssel foglalkozik. A cég ügyvezetôje.
Projektvezetôi és tanácsadói munkája során gyakorlatot szerzett mind a termékek, mind a szolgáltatások értékesítése és marketingje terén. Tapasztalatai elsôsorban a szervezeti piacról származnak. Rendszeres kapcsolatot
tart fenn az agrárium szereplôivel, az ágazat beszállítóival és vevôivel egyaránt. Szakcikkei és szakértôi hozzászólásai megjelennek a vezetô mezôgazdasági szaklapokban és szakportálokon. Emellett konferenciák szakmai elôadója, mûhelymunkák résztvevôje és moderátora.
A Magyar Növényvédô Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja, annak megalakulása óta. Több mint 30 éve
tagja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek.
Nôs, feleségével és kisfiával Budapesten él. Szabadidejében kirándul, búvárkodik vagy síel, továbbá szôlészettel
és borászattal foglalkozik.

Varanka Mariann 1968-ban született. Az Oxford Open University BCM végzettségét
szerezte meg üzleti menedzsmentbôl, szakterülete a marketing, a stratégiai tervezés
és a kommunikáció. Tanulmányokat folytatott ügyviteli, reklám-, médiatervezési, piackutatási és vezetéselméleti területeken, angol és magyar nyelven egyaránt.
Közel egy évtizedet tevékenykedett marketingterületen, nemzetközi cégeknél, multikulturális környezetben. Ezt követôen a reklámszakmában helyezkedett el, ahol fôként
nemzetközi ügyfeleknek, illetve azok hazai képviseleteinek dolgozott; a kreatív munka
mellett stratégiai és kommunikációs tanácsadással foglalkozott.
A B2B Communications Kreatív és Kommunikációs Ügynökség Kft.-t 2001-ben alapította családi vállalkozásként,
amelyben vezetési, marketing- és kommunikációs tanácsadással, valamint üzleti tervezéssel foglalkozik. A cég
ügyvezetôje.
Projektvezetôként és tanácsadóként gyakorlatot szerzett a termékek és a szolgáltatások marketingjében, mind
a szervezeti, mind a fogyasztói piacon. Ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik az FMCG-marketing, valamint
a piackutatások, a sales promotion és a PR területén is. Felkérésre többször tartott szakmai elôadásokat konferenciákon, valamint moderátorként részt vett nemzetközi szervezetfejlesztési projektben is.
Dunakeszin él. Szabadidejében kertészkedik, olvas vagy teniszezik, továbbá élénken foglalkozik a gasztronómiával.
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tanácsadó
ÖTLETHÍD Gazdaságfejlesztô, Mérnöki és Oktatási
Tanácsadó, Szolgáltató Kft.
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