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A mezőgazdasági termelést jövede-
lemszerzés céljából folytató gazdálko-
dók információszerzési szokásait és jö-
vőre vonatkozó elképzeléseit vizsgáló 
AgroStratéga felmérés 1198 fő ágazati 
döntéshozó megkérdezésén alapult. A 
kutatás 2012. szeptember 26. és októ-
ber 15. között zajlott. A minta a me-
zőgazdaságilag hasznosított terület 
90%-át művelő mintegy 175 ezer gaz-
dálkodóegységet reprezentálja. 

A válaszadók négyötöde döntés-
hozó, további 13-16%-uk döntésbefo-
lyásoló a különféle alapanyagok (vető-
mag, műtrágya, növényvédő szer) és 
gép, eszköz beszerzésében, továbbá a 
termény értékesítésében; ugyanakkor 
a válaszadók mindegyike döntéshozó 
vagy döntésbefolyásoló legalább egy 
szakterületen. Tehát az alapanyag- és 
gép-, alkatrészbeszerzési, illetve a ter-
ményértékesítési döntésben minden 
válaszadó részt vesz. A válaszadók kö-
zel fele önállóan hozza meg a beszer-
zési és értékesítési döntéseket, további 
egyharmaduk mások megkérdezése 
után dönt.

A válaszadók négyötöde középtávon 
a gazdaság fejlesztésében gondolkodik. 
Csupán minden ötödik gazdálkodó ter-
vezi a gazdaság változatlan formában 
történő fenntartását. Egyetlen válasz 

sem vonatkozott a gazdaság megszün-
tetésére (az „egyéb” kategóriába a 
pontosan nem értelmezhető célok ke-
rültek).

A válaszadók 43%-a a birtok méreté-
nek növelése mellett annak technikai, 
technológiai fejlesztését is célul tűzte 
ki. Egyötödük a gépesítés színvonalát 
tervezi fejleszteni, míg 17%-uk a bir-
tok méretének növelését tervezi. 

A fentiekkel összefüggésben egy 
érdekes kiegészítő információ a Fia-

tal Gazdák Magyarországi Szövetsé-
ge (AGRYA) által 2011-ben végzett 
felmérésnek a gazdák jövőképére 
vonatkozó kutatási eredménye. A fel-
mérésben részt vett 200 fiatal gazda 
megkérdezése alapján elmondható, 
hogy a fiatal gazdák optimistán lát-
ják a jövőjüket. A megkérdezettek 
93%-a alternatív jövedelemszerző te-
vékenységgel bővítené gazdálkodói 
tevékenységét a következő öt évben. 
A válaszadók valamivel több, mint 
harmada (34%) termékfeldolgozással 
bővítene, 22%-a bérmunka-szolgál-
tatással, 19%-a turisztikai tevékeny-
séggel, míg további 8%-a a bioener-
gia-termelés irányába diverzifikálná 
a gazdaságát. A fiatal gazdák fenn-
maradó 17%-a egyéb irányba (szakta-
nácsadás, bérszárítás, bérraktározás, 
közvetlen értékesítési hálózat létre-
hozása) bővítené vállalkozása tevé-
kenységét.

Fentiekből látható, hogy a mezőgaz-
dasági termelés jelenlegi döntéshozói 
és a jövő generációját képviselő fiatal 
gazdák többsége egyaránt a gazdálko-
dás fejlesztését és a tevékenység bőví-
tését célozza meg középtávon.

Varanka Mariann – Pólya Árpád
www.agrostratega.blog.hu  

Gazdaságának fejlesztését tervezi a 
mezőgazdasági termelők négyötöde 
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