
A mezôgazdasági termelést
jöve de lemszerzés céljából folyta tó
gazdálkodók információszer zé si
szokásait és jövôre vonatkozó
elképzeléseit vizsgáló AgroStra -
téga felmérés 1.198 fô ágazati
döntéshozó megkérde zé sén ala-
pult. A kutatás 2012. szeptember
26. és október 15. között zajlott.
A minta a mezôgazdaságilag hasz -
nosított terület 90%-át mûvelô
mintegy 175 ezer gazdálkodó egy -
séget reprezentálja. 

A válaszadók négyötöde dön-
téshozó, további 13-16%-uk dön-
tés befolyásoló a különféle alap -
 anyagok (vetômag, mûtrágya, nö -
vény védô szer) és gép, eszköz
beszerzésében, továbbá a termény
értékesítésében; ugyan akkor a
válaszadók mindegyike dön tés ho -
zó vagy döntés befolyásoló le g -
alább egy szakterületen. Tehát az
alapanyag és gép, alkatrész
beszerzési illetve a termény -

értékesítési döntésben min-
den válaszadó részt vesz. A
válaszadók közel fele önálló -
an hozza meg a be szer zési és
értékesítési döntéseket, to -
vábbi egyharmaduk mások meg -
kér dezése után dönt.

A válaszadók négyötöde kö -
zép távon a gazdaság fej lesz -
tésében gondolkodik. Csu pán
minden ötödik gazdál kodó tervezi
a gazdaság változatlan formában
tör ténô fenn tar   tá sát. Egy et  len vá -
lasz sem vo nat kozott a gazdaság
megszünte tésére (az „egyéb” ka -
te góriába a pontosan nem értel -
mezhetô cé lok kerültek).

A válaszadók 43%-a a birtok
méretének növelése mellett
annak technikai, technológiai
fejlesz tését is célul tûzte ki.
Egy ötödük a gépesítés színvonalát
tervezi fej leszteni, míg 17%-uk a
birtok mé retének növelését ter-
vezi. 

A fentiekkel összefüggésben
egy érdekes kiegészítô információ
a Fiatal Gazdák Magyar or -
szági Szövetsége (AGRYA)
által 2011-ben végzett felmérés-
nek a gazdák jövôképére vonat-
ko zó kutatási eredménye. A fel -

 mérésben részt vett 200 fiatal
gazda meg kér dezése alapján el-
mondható, hogy a fiatal gazdák
optimistán látják a jövôjüket.
A megkérdezettek 93% -a alterna -
tív jövedelemszerzô tevé keny ség-
gel bôvítené gazdál kodói te vé   -
keny ségét a következô öt évben.
A válaszadók valamivel több, mint
harmada (34%) termék-feldolgo-
zással bôvítene, 22%-a bérmunka
szolgáltatással, 19%-a turisztikai
tevékenységgel, míg to vábbi 8%-a
a bioenergia-termelés irányába di-
verzifikálná a gazda ságát. A fiatal

gazdák fennmaradó 17%-a egyéb
irányba (szaktanács adás, bérszá rí -
tás, bérraktározás, közvetlen ér-
té ke sítési hálózat lét rehozása) b ô   -
vítené vállalkozása tevékeny ségét.

Fentiekbôl látható, hogy a me -
zô  gazdasági termelés jelenlegi

dön  téshozói és a jövô generáció -
ját képviselô fiatal gazdák többsé-
ge egyaránt a gazdálkodás fejlesz -
tését és a tevékenység bôvítését
célozza meg középtávon.
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Gazdaságának fejlesztését tervezi 
a mezôgazdasági termelôk négyötöde
A mezôgazdasági termelést jövedelemszerzés cél jából folytató gazdálkodók 80%-a tervezi, hogy

középtávon fejleszti a gazdaságát. A fejlesz tés ben gondolkodók nagyobbik hányada a birtok

méretének növelése mellett a termelés technikai, technológiai fejlesztését is célul tûzte ki. 
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A gazdaság jövôképe középtávon (2-3 éven belül) I.
(megoszlás az összes kitöltô száma alapján)
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A gazdaság jövôképe középtávon (2-3 éven belül) II.
(megoszlás az összes kitöltô száma alapján)
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