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AKTUÁLIS

A me zõ gaz da sá gi ter me lést jö ve de lem szer zés cél já ból foly ta -
tó gaz dál ko dók négy ötö de to vább ra is gaz da sá gá nak fej lesz té sét
ter ve zi kö zép tá von. A fej lesz tés ben gon dol ko dók na gyob bik há -
nya da a bir tok mé re té nek nö ve lé se mel lett a ter me lés tech ni -
kai, tech no ló gi ai fej lesz té sét is cé lul tûz te ki. 

A me zõ gaz da sá gi ter me lést jö ve de lem szer zés cél já ból foly ta -
tó gaz dál ko dók in for má ció szer zé si szo ká sa it és jö võ re vo nat ko -
zó el kép ze lé se it vizs gá ló AgroStratéga fel mé rés 2012-ben
1.198 fõ, 2013-ban pe dig 1.180 fõ ága za ti dön tés ho zó meg kér -
de zé sén ala pult. A min ta a me zõ gaz da sá gi lag hasz no sí tott te rü let
90%-át mûvelõ mintegy 180 ezer gazdálkodó egységet rep re zen -
tál ja. 

A vá lasz adók négy ötö de mind két fel mé rés ese té ben dön tés ho -
zó, to váb bi 12-16%-uk dön tés be fo lyá so ló a kü lön fé le alap -
anyag ok (ve tõ mag, mû trá gya, nö vény vé dõ szer) és gép, esz köz
be szer zé sé ben, to váb bá a ter mény ér té ke sí té sé ben; ugyan ak kor a
vá lasz adók mind egyi ke dön tés ho zó vagy dön tés be fo lyá so ló leg -
alább egy szak te rü le ten. Te hát az alap anyag és gép, al kat rész
be szer zé si, il let ve a ter mény ér té ke sí té si dön tés ben min den
vá lasz adó részt vesz. A vá lasz adók kö zel fe le önál ló an hoz za
meg a be szer zé si és ér té ke sí té si döntéseket, további egy har ma -
duk mások megkérdezése után dönt.

A vá lasz adók négy ötö de 2013-ban – csak úgy, mint
2012-ben – is a gaz da ság kö zép tá vú fej lesz té sé ben gon dol ko -
dik. Csu pán min den ötö dik gaz dál ko dó ter ve zi a gaz da ság vál to -
zat lan for má ban tör té nõ fenn tar tá sát. Míg 2012-ben egyet len vá -
lasz sem, ad dig 2013-ban a vá la szok 2%-a vo nat ko zott a gaz -
da ság meg szün te té sé re (az „egyéb” ka te gó ri á ba a pon to san nem 
ér tel mez he tõ cé lok ke rül tek (1-2%)).

2012-ben a vá lasz adók 43%-a, 2013-ban 39%-uk a bir tok
mé re té nek nö ve lé se mel lett an nak tech ni kai, tech no ló gi ai fej -
lesz té sét is cé lul tûz te ki. Egy ötö dük mind két év ben a gé pe sí tés

szín vo na lát ter ve zi fej lesz te ni, míg 2012-ben 17%-uk, 2013-ban
19%-uk a bir tok méretének növelését tervezi. 

A fen ti ek kel össze füg gés ben egy ér de kes ki egé szí tõ in for má -
ció a Fi a tal Gaz dák Ma gyar or szá gi Szö vet sé ge (AGRYA) és a
KSH ál tal 2012-ben kö zö sen vég zett online fel mé rés nek a gaz -
dák jö võ ké pé re vo nat ko zó ku ta tá si ered mé nye. A fel mé rés ben
részt vett 501 fi a tal gaz da meg kér de zé se alap ján el mond ha tó,
hogy a fi a tal gaz dák 85%-a az el kö vet ke zen dõ öt év ben sze -
ret ne be ru há zá so kat vég re haj ta ni a gaz da sá gá ban. A meg -
kér de zet tek 66%-a épü let tel, il let ve egyéb épít ménnyel kap cso -
lat ban vé gez ne be ru há zást, akár bõ ví tést, át ala kí tást, épí tést vagy 
fel újí tást. A má so dik leg na gyobb ará nyú fej lesz té si te rü let (26%) 
a gé pek, be ren de zé sek, jár mû vek kö ré ben tör té nõ be ru há zá si
szán dék. Ül tet vény- és er dõ te rü le tek kel kapcsolatos be ru há zá so -
kat a válaszadók 3%-a tervez, a tenyészállatok, igásállatok szá -
má nak bõvítését pedig mindössze 2% tervezi.

A vá lasz adók két har ma da (66%) al ter na tív jö ve de lem szer zõ
te vé keny ség gel bõ ví te né gaz dál ko dói te vé keny sé gét a kö vet ke zõ 
öt év ben. A vá lasz adók 63%-a ter mék fel dol go zás sal bõ ví te ne,
22%-uk bér mun ka szol gál ta tás sal, 10%-uk tu risz ti kai te vé keny -
ség gel, míg to váb bi 4%-uk a bio ener gia-ter me lés irányába di ver -
zi fi kál ná a gazdaságát. 

Az el múlt évek ku ta tá si ered mé nyei alap ján el mond ha tó, hogy 
a me zõ gaz da sá gi ter me lés je len le gi dön tés ho zói és a jö võ ge ne -
rá ci ó ját kép vi se lõ fi a tal gaz dák több sé ge egy aránt a gaz dál ko dás
fej lesz té sét és a te vé keny ség bõ ví té sét cé loz za meg kö zép tá von.
A ké pet ár nyal ja a ta va lyi fel me rés azon vá lasz adó i nak 2%-os
ará nya, akik 2-3 éven be lül a gazdálkodás visszafejlesztését, il -
let ve megszüntetését tervezik. 
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A me zõ gaz da sá gi ter me lõk gaz da ság fej lesz té si 
ter vei és an nak irá nyai


