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1. BEVEZETÉS
A tejtermelés a magyar mezőgazdaság egyik legfontosabb ágazata. A
tej előállítása a termékpálya három részterületének egyik legjelentősebb
alkotóeleme, amely a tej feldolgozásával, és a különféle tejtermékek
értékesítésével alkot komplex egységet. Az állattartó mezőgazdaság végzi a
tej termelését, szakszerű kezelését, hűtését és a szállításig történő hűtve
tárolását (Szakály, 2001: 5). Óriási szerepe egyrészt a tej, mint élelmiszer a
világ népességének egészséges táplálkozásában betöltött funkciójával
magyarázható, másrészt árualapot biztosít az export és az import számára.
Fontos

funkciója

van

a

nagy

diverzifikációt

mutató

tejtermékek

előállításában, és a mezőgazdasági GDP kialakításában. Ebből következően a
magyar tejtermelésnek a hazai fogyasztás ellátásán kívül, mint gazdasági
tevékenységnek az egyik alapvető célja a rentábilis termékelőállítás.
A gazdaságos termelés a multifunkcionális mezőgazdaságnak csak egy részét
képezi, azonban jelentősége a piachoz történő alkalmazkodás során
felértékelődött. A termelők a lehetőségekhez mérten megpróbálják a tejet a
lehető legkisebb költséggel maximális bevétel elérése mellett előállítani,
amely csak megfelelő tényezőallokáció esetén lehetséges.
A mezőgazdasági termeléshez szükséges legfontosabb termelési tényezők a
föld, a munkaerő, és a tőke. A termeléshez nélkülözhetetlen erőforrások
szűkösen állnak a gazdálkodók rendelkezésére, ezért használatukért,
birtoklásukért jelenleg is kiélezett verseny folyik. A feszültség - az Európai
Unióhoz (EU) történő csatlakozással - termelők között tovább erősödik, mert
a vetélytársak száma növekedést mutat. Azok a gazdaságok tudnak a jövőben
fennmaradni,

amelyek

minőségi

tej

előállítása

hasznosítják a termeléshez szükséges erőforrásokat.
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mellett,

optimálisan

A gazdaságos termelés feltételei a külső és a belső környezet változásával
folyamatosan módosulnak. A környezet változásához történő gyors
alkalmazkodás csak abban az esetben lehetséges, ha a termelők ismerik saját
gazdaságuk helyzetét, versenytársaikat, és a kialakuló új gazdasági
feltételrendszert. Ezt a magyar gazdálkodók is egyre nagyobb számban látják
be, és érdeklődésük a gazdasági elemzések, illetve a nemzetközi
összehasonlítások tekintetében folyamatosan növekszik. Erre ad lehetőséget
European Dairy Farmers (EDF, Európai Tejtermelők Klubja) hálózata, ahol
2003-ben már 19 tagország tejtermelői dolgoztak együtt a határokon
túlmutató problémák megoldása érdekében. Az évenként történő elemzés,
értékelés során a termelők megismerik a gazdaságuk gyenge pontjait, és
szembesülnek versenyképességükkel, a vizsgált paramétereket illetően.
A disszertációban a magyar tejtermelés erőforrás használatának illetve, a
termelékenység,

mint

gazdasági

mutató

összehasonlítva az EDF telepek eredményeivel.
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elemzésére

került

sor,

2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI
¾ A termelési tényezők parciális termelékenységének meghatározása a
tejtermelésben, az European Dairy Farmers (EDF) adatbázisra
támaszkodva.
¾ A magyar telepek föld, munkaerő, és tőke átlagos
termelékenységének összehasonlítása az EDF, és a kelet-német
telepek átlagával.
¾ A termelékenység, mint gazdasági mutató jelentőségének minősítése
a tejtermelés esetében.
¾ A termelékenységet befolyásoló számszerűsíthető gazdasági mutatók
definiálása, elemzése, és nemzetközi összehasonlítása.
¾ A tejtermelés eredményeit érintő termelésitényező-használat
színvonalának meghatározása a föld- a munka- és a tőketermelékenység vizsgálata során, amely kiegészítő mutatók
segítségével történik.
¾ A magyar tejtermelés versenyképességének meghatározása a
termelési tényező használat tekintetében, és az abban rejlő esetleges
tartalékok feltárása.
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
3.1. AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE
Az állatállomány a mezőgazdaság egyik sajátos gazdasági erőforrása,
amely a termelési folyamatban reprodukcióra képes (Magda et al., 2000). Az
állattenyésztés, a növénytermesztés termékeinek transzformációjára épül. Az
állattenyésztési termelés során a növényi tápanyagokat veszteséggel alakítja
át az állat fogyasztható élelmiszerré (Marselek, 2000). A takarmányok
átalakítása révén növekszik a hozzáadott érték, amely az élelmiszeripari
feldolgozás következtében még tovább fokozódik, így a termék értéke és
ezzel együtt az árbevétel növekszik (Széles, 1996). Az állattenyésztési
ágazatok voltak a mezőgazdaság 1990-es években tapasztalt visszaesésének
legnagyobb vesztesei (1. táblázat).
1. Táblázat: Mezőgazdasági termékek termelésének volumenindexei*
(1990=100 %)
Év

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Növénytermesztés,
Kertészetitermékek
102,5
76,1
69,1
75,9
77,3
84,9
84,0
80,9
82,8
70,9
93,7

Állattenyésztés

Szarvas
marha

84,4
73,8
66,1
63,3
65,5
66,6
62,6
66,5
65,4
67,9
66,8

%
87,3
82,1
69,0
64,3
65,0
64,0
63,6
66,6
66,7
67,3
68,8

*

Összehasonlító áron
Forrás: KSH, 2002
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Sertés

Juh

Baromfi

84,4
64,7
58,0
51,2
55,2
61,3
51,2
54,5
56,7
55,5
51,7

90,0
73,2
50,1
41,2
47,5
38,5
34,8
38,2
28,8
35,2
37,6

81,1
76,1
72,8
77,0
79,3
77,1
82,6
88,5
81,7
91,0
93,2

A 1. táblázatban látható, hogy az előállított termékek mennyisége 2001-re az
1990-es szinthez képest jelentősen visszaesett. Legalacsonyabb szinten az
állattenyésztés 1997-ben volt, amikor az előállított termékek volumene a 90es termelésnek csupán 62,6 %-a volt. 1997-től már kis mértékű növekedés
tapasztalható, amely elsősorban a szarvasmarha, baromfi ágazatnak
köszönhető. A sertés és juh ágazat termékelőállítása az 1995-ös évet
követően évről-évre csökkent, és ez a tendencia napjainkban is tart. Az
elmúlt tíz-tizenkét év termelési adatai alapján megállapítható, hogy az
állattenyésztés

lényegesen

lassabban

konszolidálódott,

mint

a

növénytermesztés és kertészet. Az utóbbi ágazatok bruttó termelésének
volumene átlagosan 19 %-kal, az állattenyésztésé 32 %-kal esett vissza.
2. Táblázat: Az élőállatok és állati-termékek bruttó termelési értékének
szerkezete főbb ágazatok szerint
Év

Mezőgazdasági
termékek
összesen

Állattenyésztés
összesen

Baromfi

Egyéb
állatok és
állati
termékek

1990

100

50,6

13,6

21,4

12,4

3,2

1991

100

42,9

1992

100

48,4

11,4

16,8

11,8

2,9

13,1

18,0

13,2

4,1

1993

100

1994

100

46,3

12,4

16,8

13,7

3,4

44,6

11,7

15,0

14,8

3,1

1995
1996

100

45,1

11,1

18,0

12,9

3,1

100

40,4

9,6

15,3

12,5

3,0

1997

100

43,8

10,7

15,4

14,9

2,8

1998

100

48,8

13,6

16,1

15,8

3,1

1999

100

44,2

13,9

13,7

13,9

2,7

2000

100

48,6

14,1

15,7

16,0

2,8

2001

100

50,1

13,0

18,2

16,0

2,9

Szarvasmarha

Sertés

Folyó árak alapján, %

Forrás: KSH, 2002
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Amennyiben a bruttó termelési értéket vizsgáljuk, látható, hogy az
állattenyésztés 1996-ban volt mélyponton. Ekkor az állattenyésztés bruttó
termelési értéke (2. táblázat) az összes mezőgazdasági termelésen belül
csupán 40,4 %-ot képviselt. 1996 után az állattenyésztés bruttó termelési
értéke 1999-ig folyamatosan nőtt, majd 4,6 %-os visszaesés után 2001-re
megközelítette az 1990-es szintet (50,6 %). A főbb ágazatok (szarvasmarha,
sertés, baromfi) tekintetében a mutató értéke a vizsgált 11 év alatt
meglehetősen ingadozott. Folyamatos növekedés a baromfi ágazatot
jellemezte (1990=12,4 %; 2001=16 %), míg a sertés és a szarvasmarha
szektor részesedése 2001-ben elmaradt az 1990-es év nagyságához képest. A
sertéságazat 1999-ben volt hullámvölgyben, a szarvasmarha ágazat 1996-ban
(2. táblázat).
Az állattenyésztés bruttó termelési értékét és az előállított termékek
volumenét együttesen vizsgálva megállapítható, hogy a kiindulási évhez
képest

(1990)

az

állattenyésztés

aránya

a

mezőgazdaságon

belül

összességében visszaesést mutat. Az egyes ágazatok a leggyengébb
eredményt 1993-1996 között érték el. A két mutató alsó értékei nem esnek
egyazon évre. Mivel a bruttó termelési érték az értékesítési ár és az
értékesített mennyiség szorzata, az eltérés oka az árak ingadozásában
keresendő. A vizsgált ágazatokat a két mutató alapján mérve 1997 után
fellendülés jellemzi. Remélhetőleg, a fejlődés üteme 2001-et követően sem
fog csökkenni.
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3.2. A TEJTERMELÉS HAZAI HELYZETE 1970-1983
A szarvasmarha tenyésztés hazánk mezőgazdaságának egyik fontos
ágazata, termékei mind a belső fogyasztói, mind az exportban értékesíthető
árualapok előállításában nélkülözhetetlenek (Pfau, Széles 2001: 339).
Kibocsátásainak tömegét és ezzel együtt az árualapok volumenét alapvetően
két tényező határozza meg: az egyik a biológiai alapok tekintetében az
állatállomány mérete és genotípusa, a másik tényező a fajlagos hozam
(Széles, 1985).
Az 1960-1972-es időszak gazdaságpolitikájában állami támogatásokkal,
valamint törvényi rendeletekkel próbálták mind az állatállományt, mind a
fajlagos hozamokat emelni (Balogh, 1989). A vizsgált időszak végén a
szarvasmarha létszám 1,933 millió, ezen belül a tehenek száma 733 ezer volt.
Ennek ellenére hazánk tejtermelése 1972-re történelmi mélypontra süllyedt,
országosan tejhiány volt tapasztalható, a stagnáló hozamok és a csökkenő
állatlétszám miatt. A belső fogyasztásban tejhiány mutatkozott. A
tehénlétszám

növelése

és

a

tejhiány

megszüntetése

érdekében

gazdaságpolitikai intézkedésekkel (1025/1972. (VII. 30) Mth. valamint
1038/1976. (XII.29) Mth.) közvetlenül, valamint közgazdasági szabályozók
segítségével közvetve próbálták a tejhiányt megszüntetni. Ezek a
minisztertanácsi határozatok nem csak a tejtermelés egy-egy elemére
vonatkoztak, hanem átfogóan szabályozták a termelési, tenyésztési politikát
egyaránt. Az oly sokszor idézett 1025/1972 számú kormányhatározat a
termelés hatékonyságának fokozását a termelés szakosodásával kívánta
megoldani (Monostori, 1994). A kormányprogram magas fajlagos hozammal
rendelkező fajtával történő átkeresztezéssel próbált javítani a tejtermelés
problémáin.
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Az új típussal szembeni igények leszűkítették a fajták számát, míg végül a
kormányprogram az USA-Kanadai Holstein-fríz mellett döntött (Szajkó,
1984). A keresztezési munkával olyan folyamat indult meg hazánkban,
amelynek eredményeképpen az országos tejszükségletet 300 ezerrel kevesebb
tejelő tehénnel is biztosítani lehetett. Ez azért is jelentős, mert ezzel az
állattartás tőkeigényes munkáiban (takarmányozás, férőhely fenntartás, egyéb
beruházás) számottevő költségmegtakarítást lehetett elérni (Gere, 1993). A
program megvalósítása rendkívül tőkeigényes volt. A fejlesztés központi,
állami eszközök igénybevétele nélkül nem valósulhatott volna meg. A
szarvasmarhatartás vállalati létesítményeire nyújtott beruházási támogatások
összege és aránya ebben az időben volt a legnagyobb: 70 %-os támogatási
aránnyal, közel 5 milliárd forint támogatási összeggel 1970-ig mintegy 300
szakosított tehenészeti telep épült, 135 ezer férőhellyel. A tejtermelés gyors
ütemű emelkedése miatt a feldolgozás teljesítőképességét is növelni kellett. A
feldolgozók kapacitása a napi 3,5 millió literről 1983-ra 8,2 millió literre
emelkedett (Szabó, 1991). A beruházási támogatás ezután 1971-1975 között
50 %-ra, 1976-1980 között 40 %-ra mérséklődött, majd 1981-től 30 %-ra
esett vissza (Balogh, 1984). A beruházási támogatás 1983-ra teljesen
megszűnt.
1977. jan. 1-től bevezették a magasabb felvásárlási-árat kialakító
tejprémiumot, amely jelentősen ösztönözte a gazdaságokat a hozamok
fokozására, és ennek érdekében növelték ráfordításaikat.
3. Táblázat: Egy liter tejre jutó ágazati eredmény változása tejelő
típusú állományoknál
Megnevezés
Állami gazdaságok
Mg.-i Termelő
Szövetkezetek
Forrás: Széles, 1984

1976
-0,17

1977
-0,19

1978
-0,22

1979
-0,43

1980
-0,44

1981
-0,52

-0,43

-0,72

-0,28

-0,66

-0,79

-0,78
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A tejprémium bevezetése az állami gazdaságok, és a termelőszövetkezetek
ágazati eredményét sem befolyásolta pozitív irányban (3. táblázat). A
ráfordítás növekedése és a támogatás megszűnése egyaránt csökkentette az
ágazat jövedelemtermelő-képességét. A termelési feltételek (támogatás,
ágazati eredmények) kedvezőtlenné válása miatt közvetve a tehénállomány
mérete jelentősen csökkent.
Balogh (1989) az alábbiak szerint értékelte a tejelő szarvasmarha ágazat
helyzetét: „aránytalanul nagy termőterületet von el attól az árunövénytermesztéstől, amely hasonló nagyságrendű jövedelmet 3-4-szer kisebb
eszközállománnyal, tizedrésznyi munkaráfordítással, harmadannyi idő alatt
képes elérni”. Száz forint termelési költségre a tejtermelésben 9,35 forint
jövedelem jut 1994-ben, összehasonlítva a búza 36,11, vagy a napraforgó
45,09 forintos átlagos jövedelmével (Tamás et al., 1985). Ebből következően
a tejtermelés haszonáldozati költsége a növénytermesztéshez képest
magasabb szinten van. Ez arra ösztönzi a termelőket, hogy az árunövény
termelésre használható földterületeket kivonják a takarmánytermő területek
közül. Az előállított terményt közvetlenül értékesítsék, amely szintén az
állatállomány csökkenéséhez vezetett.
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3.3. A MAGYAR TEJTERMELÉS HELYZETE 1984-1990
Magyarországon a tejtermelésben deklarált cél a rendszerváltásig a
hazai tejfogyasztás biztonságos kielégítése volt. Az export alapvetően a
szezonális tejfeleslegek levezetését, az import döntő mértékben a választék
bővítését szolgálta (Guba, Ráki 1999). Az 1970-es évek második felétől
egészen 1988-ig a magyarországi tejtermelést és a fogyasztást közel
egyensúlyi állapot jellemezte. Az évi 2-5 %-os tejtermelés növekedést jól
követte a fogyasztás és a kettő közötti mintegy 8-10 % különbséget
gazdaságosan exportálták. Az egy tehénre jutó éves tejtermelés a korábbi
2200-2400 literről 1990-re közel 5000 literre emelkedett. Az egy főre jutó
tejfogyasztás 1987-ben megközelítette a 197-kg-t, ami import nélkül állt a
hazai lakosság rendelkezésére (Merényi, 1991). 1988-1990 között hazánkban
az élelmiszerek és élvezeti cikkek iránt megnyilvánuló fizetőképes kereslet,
mintegy 30 %-kal mérséklődött, ami 1990-es árakon számolva 125-130
milliárd forint belső piacvesztést jelentett. A fogyasztáscsökkenés a tej és
tejtermékek árainak növekedése miatt következett be. Az ár emelkedését a
tejtermelést érintő támogatások elvonása, ebből következően az alapanyagköltségek emelkedése, a tejtermékek fogyasztói ártámogatásának megvonása
és a feldolgozói költségek együttes emelkedése együttesen idézte elő (Unger,
1998). Élettani és humánegészségügyi szempontból vizsgálva aggodalomra
ad okot, hogy a tej és tejtermékek 42-43 %-os fogyasztói visszaesése (1992ben 120 kg/fő) Magyarország lakosságának egészséges táplálkozását
veszélyezteti.
Hazai piac felvevőképességének kétségtelen beszűkülésében szerepet játszott
az is, hogy a rendszerváltás időszaka után (1990-ben) növekedett az
élelmiszerimport, amelynek mértéke az AKII szerint 22 % körül
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regisztrálható. Az import növekedésének oka a védővámok, és a belső
piacvédelem hiánya (Széles, 1996).
Harmadik problémaként jelentkezett az, hogy ezzel egy időben az
élelmiszeriparunk tradicionális keleti piacainak jelentős részét is elveszítettük
(Széles, 1993). A nehézségeket tovább fokozta, hogy a tejipar 1990-től az
exporttámogatás csökkenése miatt a felesleget nem tudta levezetni a piacról,
ezért csak azt a tejet volt hajlandó megfelelő áron megvásárolni, amelyet
biztonságosan értékesíteni tudott (Berki, 1993).
A külső és a belső fogyasztás csökkenése miatt a tejtermelés és fogyasztás
egyensúlya felbomlott és jelentős feleslegek keletkeztek. A csúcsot 1990-ben
érte el, amikor a felesleg 500 millió litert tett ki (Merényi, 1991).
Érzékenyen érintette a termelőket az árolló alakulása is. A hazai
árvizsgálatok során évtizedek óta sokat foglalkoztak a nemzetgazdasági
ágazatok közötti árszínvonal összehasonlításával (Burgerné et al., 1986). Az
állattenyésztés és a növénytermesztés között is jelentős árarány növekedési
különbség állt fenn, amely elsősorban a takarmányozás költségében
jelentkezik. A takarmányok árszínvonal növekedése meghaladta a termelői
tej árszínvonalának emelkedését. A takarmányalap jelentős részét képezi az
összes eszközlekötésnek, ezért árarányának változása nagymértékben
befolyásolja tejtermelés költségét. Közismert az a tény is, hogy
mezőgazdasági árszínvonal, termelői árbevételek összességében realizált
jövedelem színvonala is alacsonyabb, mint az ipar összességének ár, illetőleg
jövedelem színvonala (Csikós et al., 1964).
Az agrárolló (4. táblázat) fokozatosan növekvő kinyílása elsősorban
az input termékek árszínvonalának emelkedését jelenti a mezőgazdasági
termékek árarányához viszonyítva.
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4. Táblázat: Az agrárolló alakulása 1970-1990.
Évek

Mezőgazdasági termeléshez
Mezőgazdasági termékek
felhasznált ipari termékek
árindexei (1970 = 100 %)
100
100
113
115
165
143
218
179
222
179
230
188
248
194
392
230
425
296

1970
1975
1980
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Forrás: KSH, 1991

Az állattenyésztésen belül a tejtermelés a legeszközigényesebb ágazat, ezért a
termelési eszközök nagyarányú igénye miatt az ipari árak növekedése
nagyfokú költségnövekedést eredményez. Nemzetgazdasági szinten elvégzett
számítások szerint a tejtermelésben lekötött eszközállomány összetétele a
következőkkel jellemezhető (Széles, Pfau 2001: 349):
¾

állatállomány értéke: 33-35 %,

¾

építmény jellegű eszközállomány: 32-33 %,

¾

termelést közvetlenül szolgáló gépek, berendezések, létesítmények: 1820 %,

¾

takarmányalap: 15-20 %.

Az

ágazat

tárgyi

jellegű

eszközszükségletének

biztosítása

a

szarvasmarhatelepek megépítése, a telepek technológiai berendezése,
infrastruktúrája, nemzetgazdasági és vállalati szinten is számottevő gazdasági
áldozatot igényelt (Széles, Pfau 2001: 348). A kialakult krízist tovább
súlyosbította, hogy a telepek infrastruktúrája teljesen elavult és már nem
biztosította a minőségi termelés optimális feltételeit (Börzseiné, 1998).
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Termelés szempontjából az a megfelelő technológia, amelyik a legkisebb
üzemeltetési költséggel terheli a termelést és indokolatlan tűrést nem igényel
sem állattól, sem embertől. Ez a követelmény értelem szerint vonatkozik a
termeléstechnológia egészére és egyes részeire is (Patkós, 1991). Ahhoz,
hogy mindezen igényeknek az átalakítások után megfeleljen a telep
tartástechnológiája, további technikai fejlesztés szükséges.
Összegezve: az országban előállított tej mennyisége folyamatosan
növekedett, ezzel párhuzamosan a fogyasztói árak emelkedése miatt a
tejtermékek országon belüli piaca jelentős mértékben csökkent. A tejipar a
felesleget nem tudta értékesíteni export formájában sem, az export
szubvenció csökkenése, és az Európában kialakult túltermelés miatt.
Az input árak emelkedése és az agrárolló nyílása miatt az ágazat
jövedelemtermelő-képessége csökkent, emiatt a termelők nem tudták
önerőből finanszírozni a termeléshez szükséges fejlesztéseket. Az állam a
beruházási támogatásokat megszüntette, a banki hitelkamatok (30 %)
nagysága a tejtermelés alacsony (10 %) jövedelemtermelési képessége nem
tette lehetővé hitelek felvételét (Kaproncai et al., 1992). A kialakult
problémák megoldása mindenképpen állami beavatkozást igényelt.
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3.4. A TEJTERMELÉS HELYZETE (1990- 2002)

3.4.1. A tejelő szarvasmarha létszám alakulása
Agrárkérdésekkel foglalkozó szakemberek körében közismert az,
hogy egy ország mezőgazdasága fejlettségének egyik fokmérője az
állatállomány növekedése és az állati eredetű termékek előállításának
bővülése. Az állati eredetű termékek előállításában a termelői alapok
leginkább az állatállomány méretével jellemezhetők (Széles, 1993). Erre utaló
adatok láthatók az 5. táblázatban.
5. Táblázat: Szarvasmarha létszám Magyarországon (1000 darab)
Év

Szarvasmarha létszám

Tehén létszám

1571
1420
1159
999
910
928
909
871
873
857
805
783
770
763

630
559
494
450
415
421
414
403
407
399
380
368
362
314

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Forrás: KSH, 2002

Szembetűnő, hogy a szarvasmarha állomány az 1990-es évhez képest
drasztikusan, majdnem felére csökkent. A csökkenés mértéke a kiindulási
évhez képest (1990) 1997-re a szarvasmarha állomány esetében 700 (45 %)
ezer a tehénlétszám esetében 227 (36 %) ezer.
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Az állatállomány csökkenése gazdasági kényszer hatására következett be. A
termeléshez saját, vagy idegen forrásból tőkét kellett volna bevonni, a
fizetőképesség és a rövid lejáratú forgóeszköz hitelek fedezetére. A gyenge
jövedelmezőség, és a magas banki kamatok miatt a termelők ezt a tőke
mennyiséget csak a tenyészállatok (főleg a tenyészüsző) értékesítésével
tudták előteremteni (Széles, 2002). Ezt a tényt támasztotta alá Salamon
(1996) is: „A mezőgazdaság kényszerű vagyonfelélése a termőalapok
értékesítése korábban még a folyamatos üzemvitelt – főként a bérköltségek
finanszírozását – a működőképesség megőrzését szolgálta, később a hitelvisszafizetés forrása lett”. Ezek alapján a tőke bevonás helyett kényszerű
tőkekivonásra került sor.
Széles (2002) szerint: „Az országos átlagnál is nagyobb mértékű a visszaesés
a Dunántúlon, ezen belül is a Nyugat-Dunántúli régióban, amelynek
ökológiai adottságai a szarvasmarhatartás szempontjából a legkedvezőbbek”.
Ilyen mélyponton a szarvasmarha tenyésztés, mint 1997-ben a történelem
során még nem volt. Hazánkban a tehénlétszám csökkenése olyan mértékű
volt, hogy a feldolgozó üzemek igényét már sokhelyütt nem tudták
kielégíteni (Iváncsics, 1997). A csökkenés oka a kormányzat politikájában
(pl. premizált állatkivágás), és az ágazat gyenge jövedelemtermelő
képességében keresendő.
Ahhoz, hogy a tejtermelő állomány helyzetéről pontosabb képet kapjunk,
fontos röviden áttekinteni a szarvasmarha állomány fajtaösszetételét. 1997ben hazánk ellenőrzött szarvasmarha állományának több mint 90 %-a a tejelő
típushoz tartozik. A fajta összetétel 1975-től kezdve jelentősen átalakult. A
magyartarka állomány aránya az átkeresztezés, és a nagyarányú holstein-fríz
import révén számottevően lecsökkent (4 %). A holstein-fríz állomány 22 év
alatt szinte egyeduralkodóvá vált a nagyüzemekben, 1997-re az egész
szarvasmarha állomány 83 %-át alkotta.
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A kistermelésben található tehenek fajtaösszetétele a nyilvántartásba vétel
kapcsán alkalmazott szemlék adatai szerint: 72 % magyartarka, 26 %
holstein-fríz jellegű, míg a kifejezetten húsfajtába sorolható tehenek száma
elenyésző. 1998-ban a 407.000 tehénből 385.000 tejelő típusú vagy
kettőshasznosítású, a fennmaradó 21.000 tehén hústípusú szarvasmarha volt
(Lejtényi, 1999). Egy ország tenyésztési színvonalát sok esetben jellemzik a
tenyésztésellenőrzött állomány arányával. Hazánkban ez az arány 1998-ban
72 %-os volt, ami 275.990 tehenet jelentett.

3.4.2. A tejtermelés méretstruktúrája
A tejtermelő gazdaságok méretstruktúrája a rendszerváltás előtt
rendkívüli mértékben polarizált volt (6. táblázat). A kilencvenes években
végbement strukturális átalakulás során számos állami gazdaság és
termelőszövetkezet felbomlott és/vagy mérete csökkent, illetve átalakultak
gazdasági társaságokká (Bt., Kft., Rt.).
6. Táblázat: A tejtermelő
rendszerváltás előtt
Tejtermelő gazdaságok
Állami gazdaságok
Termelőszövetkezetek
Háztáji gazdaságok
Forrás: Guba, Ráki 1999

gazdaságok

Tejtermelés aránya
üzemtípusonként (%)
21,1
55,3
23,4

méretstruktúrája

a

Átlagos tehénlétszám az egyes
üzemtípusokban (db)
1300
300
1,4

Az 1980-as évek végére jelentős állománykoncentráció ment végbe az
országban. Az állami gazdaságokra jellemző állományméret a (1300
tehén/üzem) a privatizáció után csökkent. A gazdasági társaságokra jellemző
átlagos tehénlétszám 1998-ban 460 volt.
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Az Át Kft. adatai alapján 2001-ben az állomány több mint 50 %-a gazdasági
társaságok tulajdonában volt, és az átlaglétszám meghaladta üzemenként a
320-at. A termelőszövetkezetek is átalakultak, de az üzemenkénti átlagos
tehénlétszám változás nem jelentős. (7. táblázat). Napjainkra megmaradtak a
nagy tehenészeti telepek, más oldalról a kisgazdaságok nagy aránya a
jellemző, amelyek az összes tejtermelő gazdaság 98 %-át alkotják.
7. Táblázat: A tehenészeti telepek és a tehénlétszám megoszlása
tulajdonformák szerint (db)
Tulajdonformák
RT.
KFT.
BT.
Szövetkezet
Családi vállalkozás
Egyéni gazdálkodó
(őstermelők)
Intézmény
Forrás: ÁT Kft. 2002

Telepek száma
178
264
18
235
140

Tehénlétszám
89071
84720
2446
63086
8150

Átlaglétszám
500
320
135
268
58

38000

93000

2,5

17

786

46

A legkisebb gazdaságok közül sokan a korábbi 1-2 tehénről 3-4 tehénre
növelték állományukat (Lingard, Szabó 1998: 6). Érdekes képet mutat, a
tejtermelő gazdaságok tejtermelésből való részesedés alapján történő
csoportosítása. (8. táblázat). A táblázat alapján a 10-20 tehénnel rendelkező
(kis) gazdaságok adják a tejtermelő telepek számának 83 %-át. A termelésből
való részesedésük azonban csak 18 %.
8. Táblázat: A telepek részesedése a tejtermelésből üzemméret alapján
Üzemméret
(tehénlétszám)
1-10
11-100
101-300
300 felett
Forrás: Stefler, 2003

Telepek száma (%)
83
13
1
3
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Részesedés a
tejtermelésből (%)
18
3
9
70

Ezzel szemben a 8. táblázatból egyértelműen kitűnik, hogy a 100 tehénnél
többel rendelkező üzemek állítják elő a termelői tej 79 %-át. Ezért az összes
termelésből való magas részesedés miatt, gazdasági szempontból nemzetközi
összehasonlításban a 100 tehén feletti üzemméreti kategóriát érdemes
vizsgálni.
A vállalati adottságok jelentősen eltérnek a kis- és a nagygazdaságok
esetében (vállalati adottságnak tekintjük mindazokat a tényezőket, melyek
nem közgazdasági szabályozókon keresztül befolyásolják a költségeket)
(Kalmár, 1990). A tőkehiány és a hitelhez jutás nehézségei miatt csak kevés
termelő képes üzemét a gazdaságos üzemméret alsó határáig bővíteni, amely
már megfelelő megtérülést eredményezne a befektetett tőke és 2-3 fő családi
munkaerő számára. A kisgazdaságoknak is meg kell felelni a nagy
gazdaságokhoz hasonlóan a minőségi tejtermelés alapvető feltételeinek,
amelyhez szintén tőkére van szükség. Ez jelentősen befolyásolja a kis
gazdaságok költségvetését, és nagymértékben csökkenti a fejlesztés és a
megélhetés lehetőségét. Ebben a helyzetben minden termelőnek magának
kell a valós helyzetét felmérnie, és ezt átgondolva irányítani az üzemét úgy,
hogy az ne csak a ma, hanem a holnap követelményeinek is megfeleljen
(Borbély et al., 1998).

3.4.3. Magyarország tejtermelése
A tehéntejtermelés az 1988. évi 2.787 milliárd literről 1994-re 1.878
milliárd literre esett vissza, majd később kisebb-nagyobb növekedés,
stagnálás után 2002-re elérte a 2.100 milliárd litert (9. táblázat). 2003-ban
2002-es tejtermelés viszonylatában 7 %-os visszaesés tapasztalható. A
tehénlétszám folyamatos csökkenése ellenére a termelés 1994-től folyamatos
növekedést mutat, ami a fajlagos hozamok növekedésével magyarázható.
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9. Táblázat: Magyarország tejtermelése (millió liter/év)
Év

Tehéntej (millió l/év)

Fajlagos tejtermelés (l)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
*
Származtatott érték
Forrás: KSH, 2003

2763
2417,6
2234,1
2029,5
1878,2
1919,6
1918,1
1931,3
2045,2
2044,5
2080,6
2079,7
2100
1950

4935
4663
4737
4613
4660
4893
4846
4985
5362
5310
5335
5516
5801
6210*

A fajlagos tejtermelés (1990–2003) 1275 literrel emelkedett, amely 21 %-os
növekedésnek felel meg.. A fajlagos hozamok növekedése a technológiai
fejlődésnek és a kiváló tenyésztői munkának köszönhető (Kalmár, 1990).

3.4.4. Nyerstej minőség
A tejtermelés esetében nem csak a termelés és a fajlagos hozamok
növelése a cél, hanem az értékesítés alapvető feltételének, a nyerstej
minőségének a folyamatos javítása. A tejtermékek minőségét, mennyiségét,
és összetételét, elsődlegesen az alapanyag tulajdonságai határozzák meg
(Szakály, 1991). A nyerstej összetétele és minősége, és azok kategóriák
szerinti elismerése a tejárban is kifejeződik (Börzseiné, 1998).
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A beltartalom (fehérje, zsír) az értékesítés árbevételének jelenleg még kis
részét képezi, de jelentősége folyamatos növekedést mutat.
Magyarországon 1984 óta folyik európai értelemben véve is nyerstejminősítés, amely 1998-ig csak a szakosított tejtermelő gazdaságokban termelt
tejre vonatkozott. 1998-tól valamennyi tejet egységes rendszerben azonos
követelmények szerint, azonos módszerekkel minősítenek és azonos áron
fizetnek meg. Az 1991-ben átvett Nyerstej Szabvány extra, és I osztálya már
érvényesítette az EU elvárásait (Szakály, Unger 1998). A hazai tej minőségi
előírásait összehasonlítva az EU országokban érvényes kritériumokkal, a
minőségi követelmények között alig van különbség (Láng, Csete 1999). Az
EU

1998-tól

kötelező

direktívájának

már

1996-ban

megfelelt

a

nagygazdaságokban termelt tej 90-98 %-a, míg a kisüzemeknél ez az érték
11-70 % (Szakály, Unger 1998). 1999-re a nagygazdaságok 96 %-ban, a
kisgazdaságok 46 %-ban voltak a tejminőség tekintetében EU kompatibilisek
(Unger, 1988). A kisüzemekben termelt tej minősége, messze elmarad a
nagyüzemekben termelt tej minőségétől (Merényi, Lengyel 1996). A
kisüzemek rendkívül gyenge és nagy szóródást mutató eredménye az
alacsony színvonalú technikában és technológiában (Nagy et al., 1996), ezen
belül

a

szakszerű

fejés

és

az

alapvető

higiéniás

követelmények

elmulasztásában keresendők (Iváncsics, 1999). A gond ezzel a tejjel az, hogy
a komplex minősítés alapján általában osztályon kívüli értékelést kap (Berki,
1996).
A tej árát mindenütt a világon 3 tényező, a mennyiség, a beltartalom és a
minőség határozza meg. A hatósági árforma 1991. évi megszűnésétől,
Magyarországon a szabadabb árformák bevezetésétől számítva a tej árában,
mint ártényező, a zsír mellett a fehérje is megjelent (Szakály, Unger 1998). A
zsír bázisszintje a korábbi időszakhoz viszonyítva változatlan 3,6 g/cm3
maradt, a fehérjéé 3,25 g/cm3 értékben került meghatározásra.
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A termelői nyerstehéntej fehérje ára (3,25 %-tól pozitív eltérés esetén) 1000
Ft/kg, a zsír ára (3,6 %-tól való pozitív eltérés esetén) 700 Ft/kg
(Tejterméktanács, 2003). Jelenleg Magyarországon a mennyiséget sokkal
jobban fizetik, mint a beltartalmat, de termelőknek a jövőben a növekvő
verseny miatt nagy hangsúlyt kell fektetni a mennyiség növelése mellet, a tej
beltartalmának, minőségének javítására.

3.4.5. A tejpiac alakulása
Az előállított tejet a külső és a belső piac különféle formáin keresztül
kell értékesíteni. A tej kereslete és kínálata akkor van egyensúlyban, ha a
termelt tej teljes mennyiségét értékesíteni lehet az egyensúlyhoz tartozó áron.
Piaci egyensúly a mezőgazdasági termékek esetén csak ritkán fordul elő, ez
alól a nyerstej sem kivétel. A tej értékesítését kínálati piac jellemzi, a termelt
mennyiség nagyobb, mint a keresett volumen.
A termelés 1995-től fokozatosan növekedett, a belföldi felhasználást a
termeléssel ellentétben nagy ingadozás jellemezte (10. táblázat). A vizsgált
öt év alatt 1997-ben volt az egy főre jutó fogyasztás (176 l), és a belső
felhasználás (1904 ezer t) csúcspontja. 1998-tól a fajlagos fogyasztás
csökkent, de nem esett le az 1995-ös év szintjére.
Az utóbbi években rendszeresen keletkező több százmillió liter tejfelesleg
külpiaci levezetése egyre nehezebben kezelhető probléma. A tejtermékek
belső fogyasztása az EU-ban is csökkent (Popp, 2002). Export 1997-ig
csökkenést (205 ezer t), majd 1998-tól összességében növekedést mutatott
(10. táblázat).
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10. Táblázat: A tejtermelés és – felhasználás változása (kifejt tejben)
Év

Termelés
ezer t

Export
ezer t

Import
ezer t

Belföldi
felhasználás
ezer t

Egy főre jutó
fogyasztás,
l/fő

Önellátottsági fok (%)

1935,8
237,8
83,3
1765,5
161,7
109,6
1995
1930,7
216,9
103,2
1830,3
168,3
105,5
1996
1943,5
205,2
180,4
1904,8
176,1
102,0
1997
2061,2
418,9
158,1
1788,6
165,7
115,2
1998
2051,3
430,6
138,0
1754,2
163,0
116,9
1999
2094,3
413,0
177,6
1849,4
174,2
113,2
2000
2195,0
455,0
189,0
1834,0
167,0
121,8
2001
2100,0
428,0
165,0
1832,0
160,0
114,0
2002*
1950,0
435,0
208,0
1723,0
169,0
113
2003*
*/A 2002-2003. évi adatok közül az import-export adatok a KOPINT-DATORG adatok
AKII-ben való feldolgozás alapján számítottak, a belföldi felhasználás és a fogyasztás
adatai ennek alapján becsültek.
Forrás: KSH, 2003

A tej és tejtermékek folyadéktejre számított exportja az 1998-2003 közötti
időszakban a termeléshez viszonyítva 20-22 % között alakult. A kivitel 2001ben volt a legnagyobb. Az import részesedése 1995-2003 között 5 %-ról
közel 11 %-ra növekedett.
Összegezve megállapítható, hogy az állandósult tejfelesleget a piac
szabályozásával meg kell szüntetni. Ennek megvalósításához a termelőknek,
a feldolgozóknak, és az államnak össze kell fogni, mert mindenkinek érdeke
a tejpiac egyensúlyának megteremtése, és tartós fenntartása.
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3.4.6. Piaci szabályozás 1990-től napjainkig
Az 1990 előtti rendszerben a kormányzat a piaci zavarokat olyan
módon igyekezett kezelni, hogy rendkívüli támogatásokat nyújtott, illetve
utasítást

adott

a

vállalatoknak

bizonyos

termékek

felvásárlására,

értékesítésére. 1990-ig az állam jelentős mértékű termelési beruházásokat
hajtott végre a tejtermelés ösztönzése érdekében, míg a tejtermékek iránti
keresletet fogyasztói ártámogatásokkal próbálta fokozni. Az export is magas
támogatást kapott.
1990. végén, 1991. elején jelentős tejfelesleg keletkezett, a belpiaci kereslet
visszaesése, a fogyasztói ártámogatások megszüntetése, a reáljövedelmek
csökkenése és az exporttámogatások mérséklése következtében (Lingard,
Szabó 1998: 19). A kialakult feszültség miatt 1990 februárjában a
Földművelésügyi Minisztérium közvetítésével a termelők és a feldolgozók a
következő egyezségre jutottak (Szabó, 1998):
¾ egy tehén kivágásáért 10 000 Ft támogatás jár, ha a termelő kötelezi
magát, hogy 3 évig évi 4500 literrel csökkenti a feldolgozóknak átadott
tejmennyiséget (21.185 tehén után vették igénybe);
¾ A termelők 15 százalékkal csökkentik termelésüket, a feldolgozók
1990. évi áron átveszik a 85 százaléknak megfelelő tejmennyiséget;
¾ a tejtermékek exporttámogatásának kulcsát 30-ról 35 %-ra emelték;
¾ a vaj- és a tejporkészletek exportját versenytárgyalások útján rendkívüli
támogatásokkal segítették (összes költségvetési kiadás: 600 millió forint);
¾ hitel konstrukciókat dolgoztak ki forgótőke-hiányos tejipari vállalatok
számára;
¾ iskolatej programot hoztak létre (költségvetési kiadás: 450 millió
forint).
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A tehénkivágási támogatás igénybevétele a vártnál kisebb mértékű volt.
Megbízható nyilvántartás hiányában sok gazdálkodó, anélkül is igénybe tudta
venni a támogatást, hogy ténylegesen csökkentette volna a tehénállományát.
1991. végére a tejpiac stabilizálódott, a kialakult felesleg eltűnt. 1992
decemberétől, tejhiánytól tartva az exportot nem engedélyezték (Lingard,
Szabó 1998: 20). 1993-tól a felesleg levezetésére, főleg a nyári időszakra
jellemzően, az állam szinte minden évben az exportot, és a feleslegből
származó tejtermékek tárolását támogatta. Ezek a támogatások eseti jellegűek
voltak. Ezek az ad hoc jellegű beavatkozások a világos célt, a konkrét
stratégiát nem tükrözték (Lingard, Szabó 1998: 20), ezért egyre nagyobb
szükség volt egy hosszabb távú szabályozási programra.
A Magyar Közlöny 1995/117. számában megjelent FM rendelet új szakaszt
nyit a magyar tejgazdaság történetében. Új szakaszt azért, mert első esetben
próbálja meg az ágazatot kvótával szabályozni, és új szakaszt azért is, mert ez
az első lépés az EU-ba történő csatlakozás útján (Berki, 1996). A termelők a
kvótától a tej értékesítésének biztosítását várták, emlékezve az 1990/91
kínálati többletre, amikor a feldolgozók megtagadták a nyerstej átvételét.
A

szabályozás

legfontosabb

eleme

a

termeléskorlátozást

célzó

tejkvótarendszer, amely valamennyi EU tagállamban meghatározza a
tejtermelők által értékesített tej mennyiségét. Magyarország számára e
legfontosabb tárgyalási téma a magyar kvóta alapjául szolgáló bázisév
meghatározása (Fehér, 1998). Hosszas tárgyalássorozat után a Koppenhágai
csúcsértekezleten létrejött a megállapodás Magyarország tejkvótájáról.
Magyarország éves tejkvótája 1.990.060 tonna (1.932.348 ezer liter). A
tejtermelők közvetlen értékesítése 164.630 tonna (159.855,7 ezer liter). Ipari
feldolgozásra értékesíthető 1.782.650 tonna (1.730.953,1 ezer liter). A kvóta
által meghatározott mennyiséghez tartozó zsírtartalom 3,85 % (g/100g).
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A csatlakozás időpontjában az EU tejpiaci szabályozása lép életbe, amely
főbb pontjai a következőben foglalható össze:
¾ mértékegység változás: tej l helyett tej kg bevezetése,
¾ a tej szabványzsírtartalma 3,6 %-ról 3,7 %-ra módosul,
¾ megszűnik az irányár és a garantált ár, helyette bevezetésre kerül
„kívánatos ár” a vaj és a soványtejpor intervenciós árának függvényében,
¾ minőségi kategóriák változása: csak extra tej használható fel
tejtermékek előállítására, emberi fogyasztásra,
¾ az országkvóta túllépésének szankciójaként a tej irányár 115
százalékának megfelelő illetéket kell a közösségi kasszába befizetni,
¾ megváltoznak a tej és tejtermék külkereskedelmével kapcsolatos
törvények,
¾ átalakul a tejtermeléssel kapcsolatos támogatási rendszer.
A bevezetett kvótarendszer az Európai Unióban nem érte el a célját,
eredménye mindössze annyi volt, hogy évi 15 millió tonnás szinten tartotta a
felesleget és évi 4-5 milliárd ECU-vel terhelte az EU költségvetést (Tanka,
1997). Magyarországon a kvótarendszert olyan időszakban vezették be
(1996-ban), amikor a szektor a legalacsonyabb szinten termelt (Borbély,
1997). Mindenki befektetés nélkül igényelhetett kvótát, az országos kvóta
nagyságát az előállított tej mennyisége nem érte el, így korlátozó szerepe sem
volt.
2003-ra ez a tejpiaci szabályozás jelentősen átalakult, mert betiltották a
kvótával történő kereskedést, és a Tejterméktanácstól sem lehetett kvótát
igényelni. A 2003. szeptember 29-i terméktanácsi rendelet további
változásokat hozott a tejpiaci szabályozásban. Ebben mennyiségileg
korlátozták a vaj és soványtejpor intervenciós felvásárlását, emiatt
megszűntették a tej irányárát (1788/2003/EK).
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A változás alapvetően árcsökkenéshez vezetett, amelynek ellensúlyozására
jövedelempótló-támogatást adnak a termelőknek. A támogatás nagysága
kisebb, mint az árcsökkenés mértéke, ami alacsonyabb árbevételt eredményez
(ceteris paribus).
Jelenleg

a

tejpiacot

nagyfokú

instabilitás

jellemzi.

A

tejtermelés

jövedelmezőségének csökkenése miatt a gazdaságok jövőbeni termelése is
veszélybe került. Csak azok az üzemek tudnak fenn maradni, akik a termelés
átszervezése

mellett

költséget

tudnak

csökkenteni.

Végrehajtásához

elengedhetetlen a termelési tényezők felhasználásának, és a termelés
ráfordításainak részletes ismerete, amely csak folyamatos gazdasági elemzés
révén valósulhat meg.
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3.5. A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS TÉNYEZŐI
A mezőgazdasági ágazat szükségletkielégítő funkcióját, illetve
profitmaximalizálási

céljait

alapvetően

a

termelési,

tranzakcionális

folyamaton keresztül valósítja meg. A gazdasági folyamatok e két
összetartozó szféráját a termék köti össze (Tóth, 1988:53). A gazdaság két
szféráját csak akkor képes a termék összekapcsolni, ha egyúttal árutermék is.
Más felfogások szerint a terméket egy mindenkori zárt transzformációs
folyamat, a termelés fizikai eredményének tekintik (Fish, 1969; Bishop,
Toussint, 1969).
A termelés lényege abban ragadható meg, hogy tudatos emberi céloknak
megfelelő módon rendelkezésre álló tényezők (inputok) belépnek a termelési
folyamatokba, részben vagy egészen eredeti jellegüket, minőségüket
elvesztik, s ennek során végül termékké (outputtá) változnak (Tóth, 1988:54).
A termékeket különféle módon lehet osztályozni: az egyik a fogyasztási
javak, a másik a termelési eszközök csoportja (Kotler, 1994; Rekettye, 1977).
A termelési eszközöket intézmények és egyének használják fel, a társadalom
számára szükséges javak és szolgáltatások előállítása során (Rekettye, 1999).
A termelés megkezdése előtt felmerülnek alapvető problémák: „Mit?
Hogyan?

Kinek?”

termeljenek

(Samuelson,

Nordhaus

1990:80).

Vizsgálatunk során a „Hogyan?”, „Milyen tényezők felhasználásával?”
kérdéskör parciális területeivel való foglalkozás az aktuális.
A mezőgazdasági termelés leginkább objektivizálható három feltétele a föld,
a munkaerő, és a tőke. Az teljesen nyilvánvaló, mit is jelent a föld, és a
munkaerő, a tőke viszont új fogalom. Tőkejavaknak hívjuk azokat a termelési
ráfordításokat, amelynek maguk is a termelés során előállított javak. A
tőkejavak alapjában véve eszközök vagy gépek formáját öltik: traktorok,
épületek, számítógépek, stb. (Varian, 1987: 380).
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Boulding (1981) a három termelési tényező mellé sorolta az organizációt. Az
organizációs tényező sokban különbözik a másik három tényezőtől,
ugyanakkor a többi tényező számos minőségi elemét befolyásolja.
Mennyisége nehezen mérhető, összehasonlíthatósága más üzemek hasonló
paraméterével szinte lehetetlen. A jelen vizsgálatban ezért csak a három
alapvető termelési tényező kerül elemzésre.
A termelési feltételek bizonyos hányada az eltérő adottságok és különféle
korlátozottsággal összefüggően érvényesülő technikai kényszerek miatt,
kiszorul a termelés folyamatából. A termelési feltételek korlátokkal,
adottságokkal csökkentett részét nevezzük termelési tényezőknek. Keleti
(1869) is a mezőgazdasági termelés három fő tényezőjét a különböztette meg:
a természetet, a munkát és a tőkét. Természet fogalmán nyilvánvalóan a föld
termőképességét érti. A három tényező együttesen az összes felhalmozott
munkát, illetve ennek értékösszegét, a tőkét fejezi ki (Laky, 1935; Rimler,
1976).
A termelési tényezők használata, felhasználása eredményezi a költségeket,
amelyekkel termelés során hozamot állítanak elő. A ráfordítás és a hozam
között fennálló naturális összefüggést a termelési függvények írják le. A
termelési függvény azt a maximális kibocsátást méri, amely egy adott
mennyiségű ráfordítással elérhető. Egy adott időpontban mindig létezik a
termelésnek maximuma, ami adott tényező ráfordítások mellett elérhető. A
gazdálkodó egységek jelentős része ennek a maximális kibocsátásnak az
elérésére törekszik. Azonban felmerül a kérdés, milyen módon határozható
meg ez a szint.
Ahhoz, hogy egy termelési tényező hatását vizsgálni tudjuk, másik két
termelési tényezőnek változatlannak kell lennie (ceteris paribus). Bármely
tényező mennyiségének növelése, az összhozam növekedésével jár együtt.
Az összhozamnak az a változása, amit a ráfordítás egy egységének
30

növekedése vagy csökkenése okoz, eredményezi a határhozamot (Heinrich,
1996: 20). Varian (1987: 386) szerint: „határterméknek nevezzük az első
jószág egységnyi többletráfordításából adódó hozamnövekedést”. Ebből
következően, annak a termelési tényezőnek a nagyságát változtatjuk, amely
nagyobb hozamnövekedést eredményez. Előfordulhat, hogy a termelési
tényezők közül bármelyik nagyságát egységnyi mennyiséggel növeljük és a
kapott határtermékük is egységnyi mennyiséggel fog emelkedni. A termelési
tényezők használata költséget jelent a vállalatok számára, ezért azt a tényezőt
alkalmazzuk, amely a legkisebb költséget adja az üzem számára. Másik
megfogalmazás szerint az azonos költségszinten lévő termelési tényezők
közül azt használjuk, amely a legnagyobb határbevételt eredményezi
(legkisebb költség elve).
A mezőgazdaságban a három tényező egyikének a teljes hiánya kizárja a
termelést. A föld, termelő és fogyasztó ember nélkül mezőgazdasági
termelést folytatni legalább annyira képtelenség, mint munkaeszköz nélkül. A
háromtényezős modell még elvileg sem tartalmazhatja valamelyik tényező
hiányát. Ezen az elvi meggondoláson túl a helyettesítésnek bizonyos objektív
törvényszerűségek is határt szabnak (Tóth, 1980).
A termelési tényezők használatát természeti, gazdasági, a társadalmi,
politikai adottságok egyaránt befolyásolják. Felhasználásuk során a helyes
döntés alapja annak felmérése, hogy beszerezhetőségénél (ár), minőségi és
technikai jellemzőinél fogva a feltételek melyike a legrugalmatlanabb (Tóth,
1988:62). A termelési tényezők használata Ihrig (1941) szerint a következő
tulajdonságoktól függ: alkalmazkodó képesség, helyváltoztató képesség,
időbeli halaszthatóság, helyettesíthetőség, kiegészíthetőség.
Bizonyos gazdaságtípusokban a technikai feltételek rugalmatlansága, az
intenzívebb területhasználat relatív szűkülése, viszonylag alacsonyabb
élőmunka-felhasználáshoz vezet. Más típusban viszont az intenzívebb
31

földhasználat bővülést és a tényleges szükségletet meghaladó élőmunka
lekötést eredményez (Tschajanow, 1923; Tóth, 1982).
Befolyásolja a termelési tényezők megválasztását a termelés állandóságának
időintervalluma. Rövidtávon a termelési tényezők rugalmatlanul viselkednek,
csak korlátozott mértékben változtatható, növelhető a mennyiségük (föld
mennyiségének növelése). Hosszú távon a gazdálkodó szabadon cserélheti,
növelheti, csökkentheti a tényezők mennyiségét. A rövid távú termelési
függvény ezért laposabb, meredeksége kisebb, a kibocsátás változása
kismértékű. A hosszú-távú termelési függvény a nagyfokú cserélhetőség
miatt, meredekebb lehet. Az előállított hozam mennyiségében is a
cserélhetőség következtében eltérések fordulhatnak elő (Varian, 1987: 389390).
Az üzemméret is hatást gyakorol a tényező-kombinációk kialakítására. A
nagy- és kisüzem eltérő tényező mennyiséget és tényező arányt alkalmazhat a
termelés során. A technikai fejlődésével ez a különbség jelentősen változhat.
A minőségi termelésnek vannak olyan feltételei, amelyet a kis- és
nagyüzemnek egyaránt be kell tartani. Vannak, pl. olyan gépek, berendezések
(tőke

igénye

jelentős),

amelyek

a

használata

bármely

üzemméret

szempontjából elengedhetetlen (pl. tejhűtő). Ez azt jelenti, hogy a költségek
annál nagyobbak és a gazdálkodás egészét tekintve annál súlyosabbak, minél
nagyobb gazdasági egységet (tőke nagyságot) érint a tényezőhelyettesítés. A
rendelkezésre álló költségeket meghaladó felcserélés szükségképpen a
gazdálkodás zavaraihoz vezethet (Fekete-Earl 1977; Hegedüs 1969; Hensch
1900). Ezek a zavarok annál könnyebben megszüntethetőek, minél nagyobb
az üzemek tőkeereje (Tóth, 1980).
A szükséges fejlesztéshez saját vagy idegen tőkére van szükség. Az idegen
tőkét saját erő, fedezet nélkül nem tudják igénybe venni a gazdaságok.
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Ezért a nagyüzemek a tőkeerő (tulajdon, vagyon) miatt idegen tőkéhez
könnyebben

jutnak

hozzá,

és

a

fejlesztéseket

így

könnyebben

végrehajthatják.
Az egyes országokban a három alapvető termelési tényezőt (a munkaerőt, a
termőföldet és a tőkét) ésszerűen akarják kombinálni egymással, akkor
teljesen más arányban kell egymáshoz rendelni őket. Ez attól függ, hogy
melyik tényezőből van az adott országban viszonylag sok, és melyikből van
viszonylag kevés (Heinrich, 1996: 54-57). A természet technológiai
korlátokat állít a vállalatok elé: egy adott mennyiségű kibocsátás csak
bizonyos input kombinációk révén hozható létre. A technológiailag
megvalósítható input-output kombinációk halmazát nevezzük termelési
halmaznak (Varian, 1987: 381-382). Az erőforrások, termelési tényezők csak
korlátozott mennyiségben állnak a vállalatok rendelkezésére (szűkösség
törvénye). Liebig mutatta ki először kísérletei során, hogy az elérhető
terméshozamokat a minimumban lévő hatótényezők korlátozzák (Heinrich,
1996: 24). A mezőgazdaságban a termelési tényezők közül a föld nagysága
és minősége a szűk keresztmetszet, tehát gazdasági elemzéseknél a termelési
tényezők közül a legkevésbé növelhető a mennyisége.
Összefoglalva: a mezőgazdasági termeléshez szükség van termelési
tényezőkre,

amelyek

a

termék-előállítás

folyamatában

költségként

szerepelnek. A tényezők felhasználhatóságát, egymással való cserélhetőségét,
összetételét, az ár, az előállított határtermék mennyisége, minősége határozza
meg. Igénybevételüket befolyásolja a társadalmi, politikai, gazdasági, és a
technikai környezet, ezen túl jelentős hatása van az üzemméretnek és a
termelés

időtartamának.

Vizsgálatuk

elengedhetetlen

a

termelés

gazdaságosságának meghatározása szempontjából. Ennek egyik lehetséges
módszere a termelékenység parciális vizsgálata, amely gerincét képezi a
doktori disszertációmnak.
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3.6. TERMELÉKENYSÉG
A

magyar

mezőgazdaság

versenyképességének,

a

gazdasági

növekedés feltételeinek egyik kulcskérdése a termelékenység javítása. E téma
az elmúlt évek során nem kapott kellő figyelmet. Lényegesen nagyobb
hangsúly helyeződött a pénzügyi problémák kezelésére, és a külső feltételek
változására. Nem néztünk szembe azzal a ténnyel, hogy a belső problémák is
felelősek a kialakult helyzetért, és alábecsüljük azt, amit saját házunk körül
kellene tennünk (Vincze, 1996). A termelékenység azért fontos a vállalatok
szempontjából, mert nagyrészt ez határozza meg hazai és külpiaci
versenyképességüket, illetve azt, hogy mennyi pénzt fizethetnek az
alkalmazottaiknak, és a vállalatukba fektetett pénz milyen gyorsan térül meg
(Pilat, 1996).
A termelékenység fogalmáról és mérésének módszereiről manapság is sok
vita folyik a hazai és a külföldi közgazdászok között. A XX. század elejéig
nem volt termelékenységi koncepció, rendszerint a termelés növelése volt a
cél (Van Ark, Van Beitena, 1992). Az első, aki a folyamatos emberi
erőfeszítést állította az ipari termelékenység javításának középpontjába
Frederick Taylor volt az Egyesült Államokban. A tömegtermelés előtérbe
kerülésével Frederick Taylor fogalmazta meg a „több termelés kevesebb
költséggel elvet”. A valódi törekvéseivel szemben a taylorizmus úgy került
be a köztudatba, mint a „munkás megizzasztása”, illetve olyan módszer, ami
a munkásokat a gépek rabszolgájává teszi (Miyai, 1995).
Az ipari, technikai és társadalmi környezet a háború előtti helyzethez
viszonyítva alapvetően megváltozott. A termelékenység fogalma és célja a
külső környezet változásaival együtt módosult. Az 1940-es, 50-es évektől,
amikor közszükségleti cikkek hiánya volt a jellemző (beleértve a napi
igények kielégítését), a fő probléma a társadalom ellátása volt.
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A fogyasztási cikkekből óriási mennyiségre volt szükség, amelynek
biztosítása

csak

gyenge

minőségű

termékekkel

valósult

meg.

A

termelékenység és a minőség ellentétbe került egymással, az előbbi javítása
rendszerint az utóbbi rovására történt. Ma már a minőség a vevő
elégedettségét,

illetve

a

vevő

igényeinek

kielégítését

jelenti.

A

termelékenység csupán mennyiségi terminológiaként, minőségi szempontok
nélkül, a mai helyzetben nem elegendő (Miyai, 1995). A minőség és a
termelékenység fogalma a nyugati gondolkodásban többnyire nem fonódik
össze. Ezzel szemben a szó japán megfelelője a minőség fogalmát is magába
foglalja (Veresegyházi, 1996). Japán megfogalmazás szerint: a minőség
hosszú távú gazdaságosság. Ez az egyik legújabb szemléletet tükröző
definíció a termelő, pontosabban a vállalkozó nézőpontját is jellemezheti. A
vállalkozó számára a termék minősége eszköz, amely elérése hosszú távon
biztosíthatja a piacot, a forgalmat, a hasznot. Ennek egyik alapvető feltétele,
hogy termékének minősége felkeltse a vevő érdeklődését, s azt a kapott
teljesítménnyel

és

az

anyagi

lehetőségeivel

arányos

módon

tudja

megvásárolni. A megfelelő tulajdonságok beépítése a termékbe nem járhat
előállítója számára nagyobb ráfordítással, költséggel, mint amennyi „tisztes
haszon” az árban megtérül (Parányi, 1987). A minőség fogalma Japánban és
a világ minden részén is változáson ment keresztül. Már régen nem csak a
termék minőségére gondolunk, hanem a termék-előállítás folyamatának
minden aspektusának minőségére (Veresegyházi, 1996).
A marxista közgazdaságtan szerint termelékenységet csak munkához lehet
rendelni, mégpedig használati értéket létrehozó munkához. Ebben az
értelemben a munka termelékenységének színvonala attól függ, hogy
egységnyi használati érték létrehozásához mennyi munka szükséges (Marx,
1967).
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A termelékenység mutatóinak felhasználása, a komparatív termelékenységi
szintek mérése a nemzetközi szakirodalomban régóta alkalmazott módszer. A
statisztikai adatok közvetlen nemzetközi összehasonlításán kívül (Rostas,
1948), egységérték-arányok kalkulálásával a bruttó, illetve bizonyos
feltételek megléte esetén a nettó kibocsátás deflálására is felhasználták
(Paige, Hickens., 1959; Smith; Hickens 1982).
A világgazdaság fejlődése egyre inkább a globalizáció felé halad.
Napjainkban a nemzetek, illetve régiók közötti verseny élesztette fel a
termelékenység javításának szükségességét. Fogalma jelentősen átalakult, és
nemzetközi

összehasonlításokban

egyre

gyakrabban

szerepel.

A

termelékenység a kibocsátásnak a ráfordításokhoz viszonyított arányát jelölő
kifejezés (Samuelson et al., 1990: 819). Heinrich (1996: 28) „a
termelékenységen a ráfordítás és hozam viszonyát értjük, amelyet lehetőség
szerint naturális egységekben mérünk”. Vörös (1999) meghatározása alapján:
a termelékenység legáltalánosabb értelemben az outputok és az inputok
viszonyszáma. A termelékenység fogalmát az egyes nemzetközi szervezetek
különbözőképpen fogalmazzák meg. A legáltalánosabban elfogadott az
OECD azon megfogalmazása, amely szerint: a termelékenység egyenlő az
output és a ráfordítások hányadosával (Vincze, 1994). A termelékenység
bizonyos feltételekkel azt jelenti, hogyan, mennyire jól gazdálkodunk
meglévő erőforrásainkkal (Bernolák, 1994). A különböző termelési tényezők
naturális egységekben való összeadását nem lehet elvégezni, ezért a
termékegységre vonatkozó számítások alkalmával rendszerint egyetlen
termelési tényezőt veszünk figyelembe (Steinhauser et al., 1984). A
közgazdasági irodalomban a termelékenységet mindig egy termelési
tényezőhöz viszonyítjuk (Ábrahám, 1996). A termelékenység fokozása a
termékegységre jutó költségeket mérsékli, ezáltal hozzájárul az ár és költség
viszonylatában a versenyképesség javulásához (Vincze, 1996).
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Az Európai Termelékenységi Ügynökség 1959. évi Római Konferenciáján a
termelékenység definícióját a következő módon fogalmazta meg: „A
termelékenység egyfajta magatartás, ami arra irányul, hogy a meglévő
eredményeket folyamatosan javítsuk. Meggyőződés, hit abban, hogy ma
jobban tudjuk tenni a dolgunkat, mint tegnap és holnap jobban, mint ma. Ez
állandó erőfeszítéseket igényel, a gazdasági cselekvések hozzáigazítását a
változó feltételekhez, valamint új elméletek és módszerek alkalmazását a
humán szempontok figyelembevételével” (Miyai, 1995).
A részletes elemzése előtt mindenképen tisztázni kell a termelékenység és
hatékonyság fogalmát, hiszen a közgazdasági irodalomban a használatuk nem
mindig egyértelmű, viszont egymással szoros kapcsolatban állnak. A
„hatékonyság” szó gyakran és sokszor eltérő összefüggésben, homályos
tartalommal fordul elő a mindennapi gyakorlatban. Csete (1970) szerint: a
gazdaság hatékonysága akkor emelkedik, ha változatlan eleven- és
holtmunka-felhasználás mellett javul a társadalmi szükségletek kielégítése,
vagy ha a szükségletek változatlan kielégítése mellett csökken a
termékegységre jutó eleven és holt munka mennyisége. Gazdasági
tevékenységet akkor nevezzük hatékonynak, ha üzemünket úgy szervezzük
meg, hogy a rendelkezésre álló erőforrásaink segítségével a legnagyobb
nyereséget tudjuk elérni (Heinrich, 1996: 28). Egy vállalat működése akkor
tekinthető hatékonynak, ha a rendelkezésre álló erőforrásokból a lehető
legnagyobb nyereséget hozza létre, illetve ha egy adott termelési mennyiséget
a lehető legkisebb költséggel állítja elő. A hatékony működést a
mikroökonómia optimalizáló magatartással definiálja, ami mindig magába
foglalja a választást a különböző alternatívák között, a maximális profit,
illetve a minimális költségek elérése érdekében (Ábrahám, 1996).
Az elméleti közgazdaságtan különbséget tesz hatékonyság és gazdaságosság
között. A hatékonyság fogalma túl mutat a gazdaságosság fogalmán.
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A hatékonyság mércéjeként jelenik meg a gazdaságos vagy gazdaságtalan
termelés (Lehoczky, 1978). Gazdaságos lehet akkor is a termelés, ha nem
hatékony. Ezzel szemben, ha a termelés hatékony, akkor gazdaságos is. A
hatékonyság fogalma jóval összetettebb, mint a gazdaságosságé. A
hatékonyság gazdaságos termelés formájában magába foglalja a termelési,
fejlesztési koncepciót, ennek megvalósítását, a folyamatos növekedést,
technikai fejlesztést.
A hatékonyság egy hatásfokot jelent, ami nagy részben százalékos formában
jelenhet meg, de mindig ismerni kell az elérhető nyereséget, bevételt.
Természetesen fontos kérdés lehet annak az empirikus vizsgálata, hogy a
magyar vállalatok valójában hatékonyan működnek-e vagy sem. A
hatékonyság nem igazán mérhető statisztikailag elérhető adatbázisokból, csak
vállalati esettanulmányok segítségével, hiszen a vállalti mérlegekből csak
megvalósult költségeket, illetve bevételeket lehet megtudni, a lehetséges
alternatívákat viszont nem.
Összegezve: a termelékenység és a hatékonyság szorosan összefügg
egymással. A termelékenység és az azt befolyásoló tényezők minden
lényeges összefüggésre kiterjedő, ilyen értelembe komplex elemzésre
kialakítható egyfajta arányrendszer, mutatószám. A hatékonyság megítélése
általában jóval nehezebb, mert az eszközökkel, erőforrásokkal elérhető
maximális produktum meghatározása csak ritka esetekben valósítható meg. A
termelékenység minden esetben a termelési tényezők (föld, munkaerő, tőke)
egységnyi mennyiségére történő viszonyításából adódik, a hatékonyság
viszont egy gép (eszköz) maximális kapacitására is vonatkozhat (technikai
hatékonyság). A termelékenység növekedéséhez elengedhetetlen feltétel a
hatékonyság növelése, változásuk mértéke azonban jelentősen eltérhet.
A termelékenység és hatékonyság fogalmáról, egyezőségéről, viszonyáról
még jelenleg sincsenek azonos állásponton a kutatók.
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A magyar üzemgazdasági fogalomrendszer a hozam és a ráfordítás
arányát a munka esetén termelékenységnek, termőföld elemzésénél
termelékenységnek (termékenységnek), a tőke vizsgálatánál hatékonyságnak
nevezi. Az EDF módszertana a három termelési tényező (föld, munkaerő,
tőke) viszonylatában a termelékenység (productivity) kifejezést használja.
Vizsgálatomban a termelékenység elemzése során az EDF által elfogadott
nomenklatúrát használtam, és azonos módon hasonlítottam össze a résztvevő
országok parciális termelékenységét.

3.6.1. Termelékenységi mutatók csoportosítása
A

termelékenységet

Megkülönböztetünk

részleges

többféle
és

teljes

módon

lehet

csoportosítani.

termelékenységet.

Részleges

(parciális) termelékenységről akkor beszélünk, ha a hozamot egy termelési
tényezőre vetítjük, és természetes mértékegységben fejezzük ki (Heinrich,
1996: 28). A termelési tényezők alapján megkülönböztetünk föld, tőke, és
munkatermelékenységet. A nemzetközi statisztika is a felsorol három
termelékenységi típust, illetve ezek együttes, súlyozott mutatószámát is, az
úgynevezett teljes termelékenységet (Eurostat, 1992).
A teljes termelékenység esetén mind a három termelési tényező pénzértékben
van kifejezve. A közös mértékegység lehetőséget nyújt a nemzetközi
összehasonlításra, de egyes tényezők hatását már nehéz különválasztani. A
teljes termelékenység esetén a mutató időbeli változását, míg a parciális
termelékenységnél az időbeli változáson kívül azok abszolút szintjét is össze
lehet hasonlítani (Mészáros, 1991). A teljes körű termelékenység
kiszámításánál mind a ráfordítást, mind pedig a kibocsátást pénzértékben
vesszük számba.
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Mivel minden tényező árát meg kell határoznunk, a globális termelékenység
kiszámítása nehézkes és üzemgazdasági összehasonlításban nemigen
használható (Heinrich, 1996: 28). A termelési tényezők közül a föld árát,
értékét a legnehezebb meghatározni. Jelenleg számos földértékelési modellt
dolgoztak ki, de mindenki számára elfogadott módszer nem került
bevezetésre a gyakorlatban. A teljes termelékenység meghatározásához a
hozamokat is pénzértékben kellene meghatározni. Az előállított termék
értékesítési ára mindig a termelő, és a vásárló között kialakult alku
eredménye. Ezért üzemek, és országok közötti különbözőség miatt a teljes
termelékenység meghatározása, összehasonlítása pontatlansághoz vezethet.
Elemzésünk

során

a

hibás

eredmények

elkerülése

miatt

parciális

termelékenységet használunk, mert naturális mértkegység esetén elkerülhető
az árak meghatározásánál felmerülő hiba lehetőség.
Naturáliákban történő arányítás csak abban az esetben adna megfelelő
eredményt, ha az előállított hozamok, felhasznált ráfordítások ugyanolyan
mértékegységben lennének kifejezve. Mivel a különböző termelési tényezők
naturális egységben való összeadását nem lehet elvégezni, a termékegységre
vonatkozó számítások folyamán rendszerint egyetlen termelési tényezőt
veszünk figyelembe.
Az általam használt módszertan a termelékenység kiszámításánál a
ráfordításokat a termelésben előállított végtermékhez (kg FCM tej)
viszonyítja. Az így kapott mutató nem ad információt az adott termék
minőségéről, illetve a többi input mennyiségéről, tehát csak tájékoztató
jellegű. (Steinhauser et al., 1984). Kovács et al., (2000) szerint a
termelékenységi mutatók gyakori használata sok esetben téves vagy nem
kellőképpen megalapozott következtetések alapját képezi. Ennek oka, hogy a
hozamokat egyetlen termelési tényezőre vetítik, így a termelés egyéb fontos
információiról nem kapunk képet.
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Egzaktabbak az eredmények, ha az egytényezős termelékenységi mutatók
helyett többtényezős termelékenységi mutatót használunk (Vörös, 1999).
Kutatásunk során a többtényezős mutatók helyett, az azonos típusú
termelékenységet (pl. munka termelékenységet) több mutatóval próbáljuk
elemezni. Ezáltal több információt kapunk a vizsgált üzem, ország
termelékenységéről. Ezt az elvet követi az OECD számos tanulmánya, ahol a
termelékenységet 15 mutató segítségével mutatják be (Pilat, 1996).
Elemzésünk során a termelékenység klasszikus mutatóit úgynevezett
segédmutatókkal egészítettük ki, mert egy mutató vizsgálatával téves
következtetésekre juthatunk a termelési színvonal megítélésénél. Több
mutató együttes használatával csökkentjük a téves konzekvencia levonásának
lehetőségét, ezáltal több információt kapunk a termelékenyég, termelés
színvonaláról.
A termelékenységet, a nehézségek ellenére, mindig szükséges mérni. A
mérés, a tevékenység irányításának igen fontos eszköze, nélküle nem lehet
megállapítani, hogy a gazdálkodó egység hol áll a termelésben. Ha a
gazdaságról nem tudjuk, hogy mennyire versenyképes, akkor követendő
irányokat sem lehet megszabni számára (Kronemer, 1996).
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER
Ebben a fejezetben a disszertáció elkészítése során használt
módszertani eszközök, adatforrások kerülnek bemutatásra, illetve néhány, a
téma feldolgozása szempontjából fontos fogalom tartalmi tisztázására kerül
sor. Ezen belül a
¾ European Dairy Farmers (EDF) üzemgazdasági hálózat,
¾ vizsgált üzemek,
¾ adatgyűjtés metodikája
¾ az alkalmazott mutatók (fogalmi háttere),
¾ statisztikai elemző programok.

4.1. AZ EDF ÜZEMGAZDASÁGI HÁLÓZAT BEMUTATÁSA
A versenyképesség meghatározásához elengedhetetlen feltétel a
versenytársak ismerete. Az összehasonlítás akkor jöhet létre, ha az
adatgyűjtés, feldolgozás, értékelés ugyanolyan módszerrel történik. Erre ad
lehetőséget az European Dairy Farmers (Európai Tejtermelők Klubja)
nemzetközi hálózata.
A EDF szervezetét 1989-ben 67 farmer és 7 ország részvételével német
üzemgazdászok keltették életre (Braunschweig, Bundesforschungsanstalt für
Landwirtschaft (FAL)). A létrehozásának elsődleges célja az volt, hogy az
Európai Unión belül mindig is problémát jelentő tejtermelés országhatárokat
túllépő gondjaira közös megoldásokat keressenek (Borbély et al., 2000). Ma
már több mint 309 tagja van a szervezetnek 19 országból (EDF Report 2003).
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Évente egyszer – mindig más országban – kerül megrendezésre az EDF
konferencia, ahol lehetőség nyílik a tagok számára a rendszeres
tapasztalatcserére, valamint az ehhez kapcsolódó tudományos vitaülésre.
A

kongresszuson

szabályozással

mód

van

kapcsolatban

a

termeléssel,

felmerülő

értékesítéssel,

problémák

tejpiaci

megbeszélésére,

elemzésére. A termelők első kézből kaphatnak olyan információkat, amelyek
jelentősen megkönnyíthetik a következő időszakban felmerülő akadályok
leküzdését (Geszti, 2001).

4.2. VIZSGÁLT ÜZEMEK
Az elemzésben résztvevő üzemek számát és az országokat a 11.
táblázat mutatja be.
11. Táblázat: A kiértékelésben résztvevő országok és üzemek (2002)
Ország

A

B

DK

F

D-NY

D-K

H

IER

Üzemek
száma

2

17

5

17

14

6

9

9

Ország

L

PL

CH

E

S

NL

UK

I

Üzemek
száma

6

14

5

22

8

28

21

3

Forrás: EDF- Report 2003

A rendelkezésre álló viszonylag széles adatbázist célszerűnek látszott
szűkíteni, mert egyes országok kevés üzemmel (pl. Ausztria, Dánia,)
képviseltették magukat, más esetekben pedig, egy-egy telep hiányos
adatszolgáltatása akadályozta a korrekt kiértékelést. A disszertáció elsődleges
célja, hogy a hazai tejtermelés szemszögéből állapítson meg eredményeket,
ezért azokat az üzemeket is ki kellett hagyni, amelyek struktúrája teljesen
eltér a hazai átlagtól.
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Ennél a kérdéskörnél kell megjegyezni, hogy a magyar telepek struktúrája
nagyfokú változatosságot mutat. Ha az összes hazai tejtermelő telepet, gazdát
viszonyítjuk a tehénlétszámhoz, akkor az átlagos üzemméret 12-15 tehén
lenne gazdaságonként. Ugyanakkor a Magyarországon termelt tej 79 %-át a
100-nál több tehenet tartó gazdaságok állítják elő (Stefler, 2003). Az irodalmi
áttekintésből is kiderült, hogy az üzemméret nagymértékben befolyásolja a
termelékenységet, ezért szükségszerűen meg kellett húzni azt a határt, amely
méret alatt nem hasonlíthatók össze az üzemek. Mivel nincsenek pontos
paraméterek

erre

vonatkozólag

a

szakirodalomban,

ezért

a

hazai

megközelítést szem előtt tartva 100 tehénnél nagyobb telepek vizsgálatára
került sor. Az elemzésben szereplő magyar telepek mérete minden esetben
meghaladta ezt a létszámot, ugyanakkor számos EDF üzem már nem felelt
meg ennek a kritériumnak.
A magyar telepek termelési színvonalát, termelékenységét az EDF, és
Németország (volt NDK) keleti tartományaiban található telepekhez
viszonyítottam. Az elemzésbe azért kerültek be a kelet-német telepek, mert
hasonló üzemnagyság jellemzi őket, mint a magyar gazdaságokat. Termelési
rendszerük, és gazdálkodásuk színvonala korábban hasonlított a magyar
telepekhez, mert ők is a közép-európai szocialista országokhoz tartoztak. A
12. táblázatban a disszertációban ténylegesen kiértékelt üzemek száma kerül
bemutatásra a vizsgált 4 évre vonatkozólag.
12. Táblázat: Vizsgált telepek száma
Vizsgált évek

Magyarország

Németország keleti
tartományai

EDF

1999
2000
2001
2002

9
13
16
9

12
10
9
6

36
52
57
80

Forrás: EDF, (1999-2002)
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Az EDF-hez történő csatlakozás az önkéntesség elvén valósul meg, ebből
következően azokat a telepeket elemeztük, akik érdeklődést mutattak a
nemzetközi versenyképességgel, és a jövővel kapcsolatban. A magyar
tejtermelők jelentős részének megélhetési problémáik vannak, és a
mindennapi gondok megoldása is nehézséget jelent számukra. A vizsgált
magyar telepek az átlag felett helyezkednek el, nincsenek gazdasági
problémáik, és a termelésük jövőbeni fejlesztése érdekében hajlandóak
gazdasági áldozatot hozni (pl. konferencia költsége).

4.3. ADATOK GYŰJTÉSE, FELDOLGOZÁSA
Egy nemzetközi kiértékelés legnehezebb feladata az analóg
adatgyűjtés. Gyakorlati tapasztalat – különösen az új tagok esetében –, hogy
egy-egy fogalom tartalmi megítélése eltér a szervezeten (EDF) belül
használttól. Ennek kiküszöbölésére, illetve az adatgyűjtés hatékonyságának
fokozására hozták létre az EDF STAR-t (Scientists Team for Analysis and
Research). Minden résztvevő ország delegál a STAR-ba egy kutatót, aki az
esetek többségében a tejtermelés ökonómiájával foglalkozik.
Az adatok mértékegységének is kiemelt szerep jut: az értékeket minden
telepnek azonos, a kérdőívben meghatározott formában és mértékegységben
kellett megadnia. A gazdasági eredményeket minden ország saját nemzeti
valutájában,

általános

forgalmi

adó

nélkül

bocsátotta

az

elemzés

rendelkezésére.
Az adatok gyűjtése kérdőív használatával történt. Az EDF kérdőív 3 fő
fejezetet tartalmaz. Az első fejezetben a tejtermelő üzemre jellemző, a
költségelemzéshez feltétlenül szükséges általános kérdéssor található (1.
melléklet). A második fejezetben a költségkülönbségek okait feltáró, az
üzemgazdasági elemzéshez elengedhetetlen adatokra történik rákérdezés.
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A harmadik rész a gazdaság termeléstechnológiai jellemzőire vonatkozó
kérdéseket tartalmazza.
Az adatok gyűjtése szabályos időközönként, évente egyszer, a tavaszi
időszakban történt meg. Ekkor már a termelők kezében vannak az előző év
„letisztult” adatai (tracking kutatás) (Veres, 2000). A kérdőív eljuttatását
személyesen végeztem, amikor a kérdéseket részletesen értelmeztük a
termelővel. Ekkor felszínre kerültek a kérdések értelmezése során felmerülő
esetleges problémák, ami jelentősen segítette a félreértések elkerülését, és a
kérdőív pontos kitöltését. A termelő ezt követően kitöltötte a kérdőívet, majd
amikor elkészült, ismét pontról-pontra értékeltük a kérdésekre adott
válaszokat. Ez a folyamat lehetőséget adott a válaszok mögött lévő okokozati összefüggések feltárására, amelyek elengedhetetlenek az adott telep
termelésének gazdasági elemzéséhez.
Az adatgyűjtés során komplex kutatási folyamatot végeztünk (Veres, 2000).
Az adatok egy Microsoft Excel alatt futó program segítségével kerültek
feldolgozásra, majd a kapott eredményeket és az alapadatokat minden évben
a Braunschweigi Kutatóközpont összegezte.

4.4. VIZSGÁLT MUTATÓK
A disszertáció témája a parciális termelékenység elemzése. Az alap
termelékenységi mutatók meghatározását, összehasonlítását a FAL által
kifejlesztett

módszer

(kialakítás,

mértékegységek)

alapján

végeztük,

amelyeket az EDF tagországok egyöntetűen elfogadtak. A disszertációban a
munka-termelékenység,

a

tőke-termelékenység,

és

a

termőföld-

termelékenység elemzésére került sor. A termelékenységet (hozam/
ráfordítás) naturális mértékegységben fejeztük ki.
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Az árakon kívül a természetes mértékegység használata kiküszöbölheti az
országonként eltérő termelésösztönzési rendszerekből fakadó különbségeket.
A termelési tényezőknek minden országban van egy kialakult ára, amely
nagymértékben

befolyásolja

az

adott

gazdaság

által

felhasznált

mennyiségüket. A telepek döntenek a termelési tényezők alkalmazásáról, és
azt fogják választani, amellyel alacsonyabb költségszinten állítják elő
ugyanazt a termékmennyiséget. Ebből következően a termelékenység, mint
naturális mutató kiküszöböli az output árak, árrendszerek közvetlen hatását,
de a termelési tényezők input értéke közvetett módon jelentős hatást gyakorol
a felhasznált mennyiségre. Ez az egyik oka, hogy a termelékenységi mutatók
mellett kiegészítő mutatók is szerepelnek az értékelésben. Ezt a kijelentést
erősíti az a tény, hogy a termelékenységi mutatók alapján a termelés
színvonalának megítélése számos tulajdonság esetében nem ad elegendő
mennyiségű információt. Abban az esetben, ha csak az alapmutatók
elemzésére került volna sor, a téves következtetések nem lettek volna
elkerülhetőek.
A termelékenység (hozam/ráfordítás) kiszámításához először az előállított
hozam nagyságát (a tej mennyiségét) kellett meghatározni. A nemzetközi
összehasonlíthatóság

miatt

a

tej

mennyiségét

4

%

zsírtartalomra

vonatkoztattam (FCM tej kg/ év), amely a következő adatokból tevődik
össze:
¾ tejipar felé értékesített tej mennyisége,
¾ takarmányozásra felhasznált tej (csak a tejelő állománynál),
¾ takarmányozásra felhasznált tej (más állatfajoknál),
¾ saját fogyasztás mennyisége,
¾ üzemben feldolgozott, közvetlenül értékesített tej,
¾ a tej zsírtartalma.
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4.4.1. Munkatermelékenység
Az elemzés során a részleges termelékenységi mutatók közül az
előállított hozam nagyságát a munkatermelékenység esetében a felhasznált
munkaórához (kg FCM tej/h/év) viszonyítottam, amely a következő
elemekből épül fel:
¾ családi munkaerő alkalmazása az egész gazdaságra vonatkoztatva,
¾ családi munkaerő alkalmazása csak a tejtermelésben,
¾ bérmunka felhasználása az egész gazdaságra vonatkoztatva,
¾ bérmunka alkalmazása csak a tejtermelésben.
A munkatermelékenység a fajlagos munkaköltség (Euró/100 kg FCM tej)
mutatójával egészítettem ki. A munkaköltség a tényleges munkaköltségből és
a haszonáldozati költségből tevődik össze. A haszonáldozati költség az adott
területegységre jellemző szakképzett munkaerő átlagos bérköltségét jelenti.
A munkaköltség nagymértékben meghatározza az alkalmazott munkaerő
mennyiségét, így a munkatermelékenységet is. A munkaköltség és a
munkatermelékenység

együttes

vizsgálata

kiküszöbölheti

a

munkatermelékenység kizárólagos elemzéséből adódó téves következtetés
levonásának lehetőségét.

4.4.2. Termőföld termelékenység
A termőföld termelékenységét, az egységnyi takarmánytermő
területre jutó FCM tej mennyiségével fejeztem ki (tonna FCM tej/ hektár/
év). A takarmánytermő terület nagysága a következő adatokból épült fel:
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¾ A gazdaság által művelt összes földterület.
¾ A tejtermeléshez (az állatok takarmányozásához, almozásához) használt
földterület.
¾ A gazdaság által művelt összes gyepterület.
¾ A tejtermeléshez (az állatok takarmányozásához) használt gyepterület.
A

takarmánytermő

terület

elsődleges

produktuma

a

termesztett

takarmánynövény, és csak másodlagos az előállított tej. A megtermelt
növényből számos munkafolyamat után lesz az állat számára megfelelő
összetételű, hasznosítható abrak és tömegtakarmány. A takarmány előállítása,
feldolgozása, kiosztása során jelentős veszteségek keletkeznek.
Ehhez hozzájárul az is, hogy a tehenek takarmányozásában a telepek jelentős
része vásárolt takarmányt is használ. Szinte lehetetlen különválasztani, hogy
mely takarmány hasznosul jobban, illetve fordítódik tejtermelésre.
Extrém esetben a gazdaság az összes takarmányt idegen forrásból szerezi be,
mert nem rendelkezik a termeléshez szükséges termőföld mennyiséggel.
Ebben a szituációban a termőföld termelékenysége magas (kevés a föld),
vagy nulla (nincs föld), amelyből kiváló termelésre, nagyon jó adottságokra
lehetne következtetni, pedig a példa alapján nem erről van szó. Ebből
következően,

ha

tejtermelő

tehenészet

esetében

akarunk

termőföld

termelékenységet számítani, mindenképpen figyelembe kell venni a
takarmánynövény termesztés, és a takarmányozás színvonalát.
A felsorolt problémák miatt gazdasági oldalról a tejtermelő tehenészet
termőföld termelékenységének elemzése során két mutatót, a takarmányozási
költséget (Euró/100 kg FCM tej/év) és a termőföld költséget (Euró/100 kg
FCM tej/év) vezettem be.
A fajlagos takarmányozási költség a takarmány előállítás, és a vásárlás
értékéből tevődik össze (100 kg FCM tejhez viszonyítva).
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A termőföld költség a fizetett bérleti díjat, saját tulajdonban lévő föld esetén
az adott területre jellemző haszonáldozati költséget jelenti. A haszonáldozati
költség meghatározása saját termőföld esetén az adott területre jellemző
bérleti díj alapján történt. A termőföld termelékenység kizárólagos
vizsgálatával szemben, a három mutató együttes értelmezése jóval tisztább
képet mutat.

4.4.3. Tőketermelékenység
A tőketermelékenység (kg FCM tej /1000 Euró/év) számítása az EDF
módszertana alapján az előállított hozam és a termelésben hosszú távon
lekötött tőke tömegének viszonyításával történt. Ebben az esetben a lekötött
tőke nem tartalmazza a föld értékét. Ha hozzászámoljuk a lekötött tőkéhez a
föld értékét, akkor az jelentősen csökkenteni fogja a tőketermelékenységet. A
magyar telepek nagy részben gazdasági társulás formájában működnek,
amelyek nem rendelkezhetnek földtulajdonnal. Ebből következően a
termőföld értékét nem vonjuk bele a tőketermelékenység elemzésébe. A
tőketermelékenység kiszámításához szükséges lekötött tőke nettó értékben
került az elemzésbe, amely a következő tényezőket tartalmazza:
¾ tejelő tehenek értéke,
¾ gépek értéke,
¾ épületek értéke,
¾ egyéb tőke.
A tőketermelékenység mellett, minden gazdaságnál egyaránt megtalálható
tőkeösszetevők (épület, gép, állatérték) termelékenységét is vizsgáltam (kg
FCM tej /1000 Euró/év).
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Ebből kiderül, milyen arányban oszlik meg a lekötött tőke a főbb összetevők
között, és azok mennyire befolyásolják a „teljes” tőketermelékenység
nagyságát.
A gazdálkodó a beruházás (tartós tőkelekötés) előtt kalkulációt végez,
mennyi tőkére van szüksége, és melyik tőke lekötési alternatíva esetén ér el
optimális eredményt. Ebben az esetben azzal a második legjobb (pénzügyi)
lehetőséggel (haszonáldozati költség) is számolnia kell, amiről lemond a
beruházása esetén. Idegen tőke igénybevételénél a vállalkozásnak ki kell
termelnie a hitel kamatait is, tehát a lekötött tőke mennyiségét a
haszonáldozati költségen kívül a hitelkamatok is terhelik.
A termelésben a lekötött tőke értékelését befolyásolja a tőke haszonáldozati
költsége és idegen tőke esetén a fizetett kamat. Ezért bevezetésre került a
tőkeköltség, mint kiegészítő mutató, amely a tőke haszonáldozati költségét,
és az idegen tőke után fizetett kamatokat tartalmazza.
A mezőgazdaság specialitásából adódóan a gazdálkodóknak a lekötött tőkén
kívül szüksége van egy jelentős anyagi bázisra, mely a termelés költségeinek
fedezésére szolgál (Geszti, Borbély, 2001). A lekötött tőke vizsgálatához
szorosan nem kapcsolható, de a tejtermelés gazdasági eredményét,
versenyképességét jelentősen befolyásolja. Emiatt a disszertáció alaptémáját
egy részletes költségelemzéssel egészítettem ki, amely a következő
tényezőkből épült fel:
¾ takarmányozási költség,
¾ gépköltség, amortizáció, karbantartás,
¾ ingatlan költség, javítás, karbantartás, amortizáció költsége,
¾ energia, kenőanyag, üzemanyag költség,
¾ gyógyszer, állatorvos, inszeminálás költsége,
¾ egyéb költség.
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4.5. STATISZTIKAI MÓDSZER
Az elemzés során a magyar, kelet-német és az EDF telepek adataiból
határoztam meg az adott mutatókat, majd ezekből súlyozott átlag számítására
került sor. Az átlag típusának megválasztásánál fontos szempont volt, hogy
az egyes években eltérő elemszámból (pl. 2002-ben Magyarország: 9 db,
EDF: 80 db) képződtek az átlagok. Ebből következően a 4 év átlagát
súlyoztam a vizsgált telepek számával. Ezt követően a vizsgált mutatókból
számított súlyozott átlagokat hasonlítottam össze (termelői csoportok
szerint).
Az elemzésben különböző nagyságú telepek vettek részt. Az eltérések
statisztikai bizonyítását páronkénti T - próbával, és szignifikancia vizsgálattal
igazoltam. A statisztikai elemzés SPSS for Windows program segítségével
történt.
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5. EREDMÉNYEK, ÉRTÉKELÉSÜK
Az Európai Unióhoz (EU) történő csatlakozás után Magyarország
tagja lett egy 25 országból álló közösségnek, ahol meg kell felelnie egy
konkrét, egységes követelményrendszernek. A gazdasági környezet változása
rendkívül felgyorsult, a termelés, a piac feltételrendszere, szabályozása
részben átalakult. A külső környezet szereplőinek a száma nagymértékben
megnőtt a csatlakozás következtében. Ebben a helyzetben a nemzetközi
összehasonlítások jelentősége növekszik, mert a piac szereplői csak így
tudják felmérni, hogy milyen szerep vár rájuk a kibővült Európai Unióban.
Erre ad lehetőséget az EDF hálózata, ahol 2003-ben már 19 ország tejtermelő
telepeit hasonlítják össze gazdasági mutatók alkalmazásával.
Ennek egyik módszere lehet a termelési tényezők (föld, munkaerő, tőke)
parciális termelékenységének vizsgálata. A termelékenység az előállított
hozamot viszonyítja az egységnyi tényező felhasználáshoz. Az adott
termelési tényezők felhasználása adja a ráfordítások jelentős részét, ezért
elemzése nélkülözhetetlen a termelés gazdasági eredményének javítása
érdekében. A termelékenység, mint gazdasági mutató megítélése a
szakemberek között nem egyértelmű (3.6 fejezet). A disszertációban
termelékenységi mutatók kialakítása az EDF módszertana alapján történt,
amelyet a részvevő termelők, kutatók egyaránt elfogadtak. A disszertáció
kiegészítő mutatók segítségével próbálja teljessé tenni a termelékenységről
alkotott képet. Az elemzés több év (1999-2002) gazdasági adatait dolgozza
fel, mely elegendő idő ahhoz, hogy a magyar tejtermelés versenyképességét a
termelékenység szempontjából megítéljük.
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5.1. A FAJLAGOS HOZAMOK SZEREPE A TERMELÉKENYSÉG
KIALAKÍTÁSÁBAN
A szakosított tejtermeléssel foglalkozó telepek egyetlen főterméke a
termelés során előállított tej, amelynek mennyisége, minősége egyaránt
befolyásolja a termelés gazdasági eredményeit. A termelékenységre
(hozam/ráfordítás) is jelentős hatást gyakorol az előállított hozam. A vizsgált
telepek nagysága (tehénlétszám) eltér egymástól, így a telepek által előállított
tej mennyiségének együttes vizsgálata nem ad pontos képet a termékelőállítás
színvonaláról. Ebből következően, a hozamszint elemzése során a termelt tej
mennyiségét, telepenként a tehénlétszámhoz viszonyítottuk. A kapott fajlagos
mutató segítségével a termelés színvonala már egzaktabban meghatározható.
A fajlagos termelés egy naptári évre vonatkozott, mert a laktációs
termelés az esetek döntő többségében nem egy, hanem két naptári évet foglal
magába (Borbély, 1999). Abban az esetben, ha az éves tejtermelés,
meghaladja a 305 napot, és a szárazonállás időszaka 60 nap vagy annál
hosszabb, akkor az éves termelés minden esetben elmarad a laktációs
termeléstől. Ennek oka, hogy amíg a laktáció folyamatos termelést feltételez,
addig az éves termelést csökkenti a szárazonállás naptári évre eső
improduktív időszaka. Kivételes esetben előfordulhat, hogy az éves és a
laktációs termelés megegyezik, de ez csak akkor valósulhat meg, ha az állat
365 napig termel, és január első napján ellik meg. Az éves termelésre
vonatkozó adatokat mind az ide vonatkozó szakirodalomban, mind a
gyakorlati termelésben ritkábban említik, mint a laktációs termelést. Az egy
naptári évben termelt tej mennyiségére az esetek döntő többségében csak az
istállóátlagokból,

vagy

az

értékesített,

illetve

takarmányozási

célra

felhasznált tej együttes mennyiségéből lehet állomány szinten következtetni.
Ez magába foglalja a tejipar felé értékesített tejet, a telepről közvetlenül a
fogyasztóknak eladott tejet, a saját fogyasztást, illetve a takarmányozási célra
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felhasznált mennyiséget. A vizsgálat során az EDF adatbázisa alapján
egymáshoz viszonyítottuk a magyar, a kelet-német és az EDF telepek átlagát
(1. ábra).

kg FCM tej

Magyar telepek átlaga
9000
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Kelet-Német telepek átlaga
7989

7243 6877
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6582

EDF telepek átlaga
8053

7484
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6141
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vizsgált évek

1. Ábra: A magyar, a kelet-német és az EDF telepek fajlagos hozama
Forrás: EDF, (1999-2002), és saját adatgyűjtés

A 1. ábrából látható, hogy a magyar telepek átlaga minden évben elmarad
kelet-német és az EDF telepek átlagától. Az mutatók közt lévő különbség a
vizsgált évek során statisztikailag igazolt (p<0,05). A négy év adatai alapján
a magyar telepek fajlagos termelése 6 – 15 %-al kevesebb, mint az EDF
telepeké, és 9-19 %-al marad el a kelet-német átlagtól. Az EDF átlag 1999-től
fokozatosan növekszik, és 2002-re eléri a 7510 kg-ot. A növekedés mértéke
meghaladja az Európában általánosan tapasztalható 1-1,5 %-ot. A keletnémet telepek fajlagos termelése is 1999-től folyamatosan emelkedik,
amelynek nagysága 2001-2002 között több mint 7 %. A kelet-német telepek
átlaga mind a 4 év során meghaladja az EDF átlagot.
A magyar telepek fajlagos termelésének fokozatos emelkedését (AKII, KSH,
ÁT. Kft) az elemzés nem támasztja alá, mert a 2001-es évben a termelés a
2000-es évhez képest 1,3 %-kal csökkent.
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A vizsgált magyar telepek átlaga felülmúlja a KSH által megadott
hozamszintet (5516 kg). Ennek oka az, hogy a KSH felmérése az ország
szinte összes üzemére kiterjed, a legkisebbtől a legnagyobbig, ami egyaránt
tartalmazza a tejtermelő és a kettőshasznú (magyartarka) tehenek fajlagos
termelését.
A disszertációban vizsgált szakosított telepek kizárólag Holstein-fríz fajtájú
állománnyal termeltetnek. A felmérés során a telepek átlaga megközelíti az
ÁT Kft. által kapott értéket (2000-ben: 6773 kg), amely az ellenőrzött telepek
fajlagos termelésének az átlaga.
A termelékenység javításánál az egyik lehetőség a fajlagos hozamok emelése.
A fajlagos hozamok növelésére való törekvés a magyar tejtermelés során nem
újkeletű kérdés. Már az 1972-es kormányprogram célkitűzései között is
szerepelt, hogy a fajlagos hozamok emelésével, tehát belső forrásból
elégítsék ki a hazai szükségleteket. Az egy tehénre jutó éves tejtermelés a
1970-ben 2200-2400 kg között volt, és 2000-re elérte az 5516 kg-ot. A
hozamszint emelkedésével azonban, egyre nehezebb ilyen erőteljes
előrelépést produkálni. A magyar tejtermelésben hosszú ideig a fajlagos
termelés növelése volt a cél, mert a telepek így próbálták kibocsátásukat, és
közvetve gazdasági eredményeiket növelni. A kibocsátás növelése nem
minden esetben növeli a gazdaságosságot, mert a hozamnövekedés számos
gazdasági paraméter együttes változásának következménye.
A gazdálkodó egység input - output transzformációt végez, azaz
erőforrásokat alakít át kibocsátásokká. Az inputok és outputok között
függvényszerű kapcsolat van (Kopányi, 1999: 143). A kibocsátás emelkedése
együtt jár a termelési tényezők felhasználásának növelésével. A tényező
felhasználás növelésének eredményét csak akkor tudjuk mérni, ha a vizsgált
paraméter nagyságát egységnyi mennyiséggel növeljük, de úgy, hogy többi
tényező felhasználása nem változik.
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Ebben az esetben kapjuk meg azt, hogy az egységnyi input növelésével,
milyen mértékben változik az összhozam. Ez adja meg az inputtényező
határtermékét. A közgazdaságtan a határtermék változásait parciális termelési
függvényekkel határozza meg, amelyeket a határtermékek sorozata alkot.
Ezeknek a függvényeknek a gyakorlatban történő meghatározása a
tejtermelésben szinte lehetetlen, mivel a termelési tényezők felhasználása
egymástól nem független és az össztermék növekedését számos más tényező
(kormánypolitika, támogatások, stb.) is befolyásolja.
A disszertáció elkészítése során az átlagtermék vizsgálatára került sor, amely
a termelés hozamának és a termelési tényező felhasznált mennyiségének a
hányadosa. A termelékenység, mint gazdasági mutató az egyik gyakorlati
meghatározása az átlagtermék közgazdasági fogalmának, amely a termelés
vizsgálata során az input - output viszonyait pontosabban meghatározza.
Igaz, hogy a termelés eredményét a fajlagos hozamok nagysága jelentősen
befolyásolja, de a termelés eredményességének meghatározásánál fontos
szerepe van többek között a ráfordításoknak és a termelési tényezők
felhasználásának is. A termelés vizsgálatánál ezért elengedhetetlen a
ráfordítások, hozamok mennyiségének együttes elemzése, ami jelentősen
csökkentheti a gazdasági döntésből eredő hiba valószínűségét.
A disszertáció alapját képező nemzetközi összehasonlítás során kapott
fajlagos hozam átlageredményei alapján, a hozamok növelésével a
termelékenységet

egyértelműen

növelni

lehet,

de

ennek

bonyolult

kivitelezése és a beruházás anyagi vonzata megkérdőjelezi a fejlesztés
gazdasági eredményeit.
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5.2. MUNKATERMELÉKENYSÉG
A munkatermelékenység az egyik legfontosabb gazdasági mutató:
színvonalát valamely ország gazdasági fejlettségének egyik kiemelt
paraméterének tekintik, növekedési üteme pedig az illető ország gazdasági
fejlődőképességének, dinamizmusának fontos jellemzője (Gönczi, 1970).
Ebben ugyanis tükröződik a termelés anyagi bázisa és eszközállománya,
valamint a tőke szerves összetétele is (Németi, 2003: 64). A munka - mint
minden érték teremtője - mindig is elsőrendű termelési tényezőnek számít.
Jelentősége azonban még inkább megnőtt a többi erőforrás elsősorban a
termelési

eszközök

felhasználásának

szűkösebbé

válásával.

A

mezőgazdaságban - munkaigényes jellegénél fogva – az iparénál is nagyobb
szerepe van az élőmunkának. Ennek ellenére a mezőgazdaságban
foglalkoztatottak száma a 70-es évektől kezdődően folyamatosan csökkent.
A főállásban foglalkoztatott mezőgazdasági munkaerő létszáma 1992-2000
között csaknem megfeleződött (57,6 %-ra esett vissza), amely 6,5 %
részesedésnek felelt meg a nemzetgazdaság arányában. Egy évvel később
(2001-ben) az ágazatban az 1992. évi létszámnak már csak 48 %-a dolgozott,
az agrárfoglalkoztatás aránya pedig 6,2 % volt (AKII, 2002). A
mezőgazdaságból élő, illetve ahhoz a megélhetés, vagy annak kiegészítése
révén eltérő erősséggel kötődő népesség létszáma ezt az arányt jóval
meghaladja. Azt, hogy pontosan mennyivel, a különböző tartalmú statisztikák
és foglalkoztatási formák definíciói miatt meglehetősen nehéz pontosan
meghatározni (AKII, 2002). A mezőgazdasági foglalkoztatás csökkenésének
legfőbb okai a nyugdíjazás rendszerében, a gépesítés színvonalának
növelésében, és a technológiai fejlődésben keresendő (Németi, 2003: 39).
Ezek mellett az alaptevékenységekben dolgozó aktív keresők létszámát
nagymértékben befolyásolta a jövedelempolitika, és a mezőgazdasági
58

vállalatokban lévő kiegészítő tevékenységek (ipari jellegű melléküzemágak)
arányának, szerepének folyamatos növekedése.
A mezőgazdaságban foglalkoztatotttak statisztikailag rendszeresen mért
létszáma alapján megállapítható, hogy a munkavégzés valamennyi,
jogviszony szerinti csoportjában, csökkenés és átrendeződés figyelhető meg
(13. táblázat). Legszembetűnőbb az alkalmazotti és tagi jogviszony
helycseréje. Ez a szövetkezetek gazdasági társaságokká alakulásának
következménye.

A

mezőgazdasági

foglalkoztatottak

körében

az

alkalmazottak részaránya 2001-ben megközelíti a 60 %-ot, miközben a
szövetkezeti tagoké mindössze 9,4 % (13. táblázat).
13. táblázat: A foglalkoztatottság alakulása a mezőgazdaságban (19922001)
A mezőgazdasági foglalkoztatottak
ebből
Év

száma
összesen
1000 fő

460,1
1992
349,4
1993
327,6
1994
295,1
1995
302,4
1996
287,8
1997
278,8
1998
270,4
1999
251,7
2000
239,4
2001
Változás
52
mértéke
(%)
Forrás: KSH, 2002

alkalmazott

szövetkezet
tagja

vállalkozó

segítő
családtag

1000
fő

%

1000
fő

%

1000
fő

%

1000
fő

%

193,4

42

176

38,2

69,5

15,1

18,9

4,1

172,7

49,4

101,6

29,1

53,7

15,4

15,9

4,5

167,0

50,9

80,7

24,6

55,2

16,8

13,8

4,2

150,1

50,8

66,4

22,5

53,6

18,2

13,1

4,4

162,0

53,6

60,3

19,9

59

19,5

12,9

4,3

152,2

43,5

50,9

17,7

60,6

21,0

15,5

5,0

158,6

56,9

42,3

15,2

57,2

20,5

13,1

4,7

151,7

56,1

34,5

12,8

65,2

24,1

12,2

4,5

144,1

57,2

29,2

11,6

62,9

25,0

10,0

4,0

135,3

56,5

22,5

9,4

66,6

27,8

9,7

4,4

69,9

12,8

59

95,3

51,3

A főállású mezőgazdasági munkaerő létszámának a többszörösét teszik ki
azok, akik nem főállásban, nem teljes munkaidőben, hanem egyéb célból
foglalkoznak mezőgazdasági termeléssel. A KSH szerint számuk meghaladja
a 2 millió főt, összes népességen belüli arányuk országosan 20,3 %-ra tehető.
A mezőgazdasági foglalkoztatottság csökkenése mellett, jelentős problémát
okoz a munkaerő korösszetétele. A nemzetközi tendenciákkal megegyezően
hazánkban

is

megfigyelhető

a

mezőgazdaságban

foglalkoztatottak

elöregedése. A foglalkoztatottak 25 %-a 50 éven felüli, a 14-29 éves
korosztály aránya 17,9 %, amely az ágazatok között a legalacsonyabb szinten
van.
A mezőgazdaságban foglalkoztatott munkaerő képzettségi színvonala messze
elmarad az ipar és a nemzetgazdaság többi ágazatának átlagától. 2001-ben az
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a mezőgazdaságban 2,2szerese a nemzetgazdaság egészéhez viszonyítva, a középfokú végzettségűek
terén a mezőgazdaság lemaradása átlagosan 12 % (KSH, 2002). A
mezőgazdasági

foglalkoztatás

helyzetét

tovább

nehezítette,

hogy

a

munkavállalók jövedelempozíciói jelentősen romlottak. A bérből és
fizetésből élők keresetének reálértéke 1990-2000 között 26 %-kal csökkent.
A reálkeresetek 1996-ig jelentősen csökkentek, majd a gazdasági
konszolidáció hatására, kis mértékben növekedni kezdtek, 1996-2000 között
átlagosan 13 %-kal. Ez a tendencia a mezőgazdaságban nem valósult meg,
mivel a fogyasztói árak növekedése meghaladta a nettó keresetek növekedési
ütemét. Az ipar és a mezőgazdaság között kialakult jövedelem-diszparitás a
mezőgazdaság helyzetét tovább rontotta (14. táblázat).
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14. Táblázat: A mezőgazdaságban dolgozók nettó keresete
nemzetgazdaság más ágazatcsoportjaihoz viszonyítva (1990-2001)
Megnevezés

1990

1992

1994

1996

1998

2000

a

2001

Nettó átlagkereset (Ft/ fő/ hó)
-mezőgazdaságban

8817

11710

18236

24809

34938

40774

45553

-iparban

10273

15495

23078

32402

47125

57650

62364

10108

15628

23049

31086

45675

55785

61309

-gazdasági ágak átlagában

A mezőgazdasági nettó kereset (%)
-ipari kereset %-ában

85,8

75,6

79,0

76,6

74,1

70,8

73,0

-a gazdasági ágak átlagának
%-ában

87,2

74,9

79,1

79,8

76,5

73,1

74,3

Forrás: KSH, 2002

Az 1990-es évtizedben a mezőgazdasági nettó átlagkereset 14-27 %-kal
maradt el az ipari, és 13-26 %-kal a gazdasági ágak nettó átlagkeresetétől. A
különbség 2000-ig folyamatosan nőtt, majd 2001-ben kis mértékű javulás
volt tapasztalható.
Az átlagkeresetekben lévő jelentős eltérés arra ösztönözte a
mezőgazdasági dolgozók nagy részét, hogy az iparban próbáljon meg
elhelyezkedni. Ebben a folyamatban fontos szerepet játszik a mezőgazdasági
tevékenység „rangjának” hagyományosan kedvezőtlen megítélése, illetve a
mezőgazdaság gyenge jövedelemtermelő-képessége.
A bemutatott paraméterek alapján a mezőgazdaságban foglalkoztatottak mind
létszámban, mind kvalifikáltságban elmaradnak a nemzetgazdaság más
ágazataiban dolgozókhoz képest, ezért érdemes megvizsgálni, hogy a
munkaerő - mint termelési tényező - milyen hatást gyakorol a mezőgazdaság
termelési színvonalára, eredményeire.
Ennek egyik lehetséges módszere a munka termelékenységének parciális
vizsgálata, ahol a termelésben felhasznált munkamennyiséget az előállított
termékek volumenéhez viszonyítjuk. A munka termelékenysége alatt az
emberi munkának a termelésben tanúsított eredményességét értik, s ezt az
időegység alatt előállított használati értékek mennyiségével fejezik ki.
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A munkatermelékenység esetében a termék kifejezhető természetes
mértékegységben (pl. kg tej), vagy pénzértékben (pl. Euró).
Az értékben történő meghatározásnál a tört számlálójában a termelési érték,
nevezőjében a termeléshez felhasznált munkaidő mennyisége, vagy a
termelésben foglalkoztatott munkaerő létszáma szerepel. Az értékben történő
összehasonlítás lehetőséget ad a különféle termékeket előállító vállalkozások
teljes munkatermelékenységének meghatározására, összehasonlítására, de
nem ad pontos képet az egyes termékek termelékenységének színvonaláról.
Ebben az esetben az input, output árak hatása jelentősen torzíthatja a
kialakult mutatót.
A naturális mutatóknál az egy-egy termék mennyiségéhez, az előállításhoz
felhasznált

munkaidő

mennyiségét

viszonyítják

természetes

mértékegységben (Kiss, 1982). A természetes mértékegységben történő
elemzést ajánlatos alkalmazni egy-egy termék munkatermelékenységének
meghatározásához. Ebben az esetben nem kell a különböző termékek
mértékegységét közös nevezőre hozni, és nem torzul az eredmény egy újabb
paraméter (pl. ár) bevezetéséből adódóan. A természetes mértékegységben
történő meghatározáshoz Szederkényi 1974 a következő módszereket
javasolja:
¾ egységnyi munkaidőre (emberóra, ember-nap) jutó termék,
¾ egy állandó foglalkoztatottra jutó termék mennyisége.
Az egy dolgozóra történő viszonyítás számos problémát vet fel az elemzés
során. Az egyik ilyen probléma: hány órát dolgozik egy alkalmazott egy
munkanap alatt.
A munkanap hosszának vizsgálata különösen a családi gazdaságokban okoz
problémát. A termelésben résztvevő családtagoknak nincs rögzített
munkaideje, annyi órát dolgoznak, amennyire szükség vagy lehetőség van.
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Ezt a helyzetet tovább nehezíti az, ha egy gazdaságon belül többféle jellegű
tevékenységgel, ágazattal is foglalkoznak (pl. sertés- szarvasmarhatartás).
A másik viszonyításbeli probléma, hogy a mezőgazdaság esetében gyakori a
bérmunka használata (pl. idénymunkáknál), ahol a munkanap, illetve az
alkalmazott munkaerő fogalmi meghatározása torzíthatja éves szinten a
munka termelékenységét. A legpontosabb eredményhez akkor juthatunk, ha a
felhasznált munka mennyiségét munkaórában határozzuk meg. Ezt az elvet
követi az EDF módszertana is, ahol a felhasznált munkaórához (h)

kg FCM tej/h

viszonyítják az előállított hozamokat.
Magyar telepek átlaga
Kelet-német telepek átlaga
EDF telepek átlaga
200
183,2
168,8
165,8 169,2
180
163,3
160,1 157,4
161,2
160
140
120
100
71,1
66,5
71,1
80
61,5
60
40
20
0
1999
2000
2001
2002
vizsgált évek

2. Ábra: A Magyar, a kelet-német
munkatermelékenysége (1999-2002)

és

az

EDF

telepek

Forrás: EDF, 1999-2002, és saját adatgyűjtés

A 2. ábrán látható, hogy a magyar tejtermelő üzemek munkatermelékenysége
- a vizsgált 4 évben - messze elmarad az EDF, és a kelet-német telepek
munkatermelékenységétől. A magyar munkatermelékenység csupán 36-42
%-a az EDF üzemek átlagának. Hasonlóan nagy az eltérés a magyar és a
kelet-német üzemek között is, mivel a 2002-es év kivételével az EDF és a
kelet-német átlag csaknem megegyezik. Az átlagok között lévő eltérés
statisztikailag igazolt (p<0,05).
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A 4 év során az eredmény a magyar, a kelet-német és az EDF telepek
viszonylatában kiegyenlítettnek tekinthető. Az ingadozás mértéke a magyar
átlagnál 16 %, a kelet-német átlagnál 4 %, az EDF átlagnál 17 % alatt marad.
Ismerve a hozamok között lévő kismértékű eltérést a kapott érékek a magyar
telepek magas élőmunka felhasználását jelzik. A magyar telepek sokkal több
munkaerőt (fizikai dolgozót) alkalmaznak a termelés során, illetve egy
munkaórára jutó hozamszint jóval alacsonyabb, mint az EDF, és a keletnémet üzemek esetében. Ezt a megállapítást igazolja az egy tehénre jutó
munka mennyisége is (munkaóra (h)/tehén) (15. táblázat).
15. Táblázat: Egy tehénre jutó munka mennyisége (h/egyed) (1999-2002)
Megnevezés
EDF
Kelet-német
Magyar

1999
52
45
109

2000
55
48
98

2001
47
47
98

2002
39
43
95

Forrás: EDF, 1999-2002, és saját adatgyűjtés

A táblázatból is szembetűnő különbségnek többféle oka lehet. Az
egyik ilyen probléma az alacsony munkaidő kihasználtság, és a nem kielégítő
munkaintenzitás. A munkaintenzitás - ha a munkafeltételek változatlanok magába foglalja az időegység alatti nagyobb munkavégzést, a munkaidőalap
változását, a többlettermék keletkezését (Szücs, 1971). A tejtermelés összetett
munkafolyamatai

miatt

az

egyes

területek

munkateljesítményének

emelkedése nem minden esetben mutatható ki a hozamok növekedésében, de
mindenképpen megjelenik a felhasznált munkamennyiség csökkenésében. A
csökkenő munkaóra felhasználás miatt kevesebb munkást kell alkalmazni,
amely jelentős költségcsökkenést eredményezhet. A munkamennyiség
csökkenése növeli a munkatermelékenységet (csökken a nevező nagysága),
amely a magyar telepek versenyképességét növelheti a munkatermelékenység
szempontjából.
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A munkaintenzitás növelése nehezen kivitelezhető folyamat, és a
mezőgazdaságra jellemző foglalkoztatási problémák (pl. alacsony bérek),
nagymértékben befolyásolják az eredményességét.
A másik oka az alacsony munka termelékenységnek, a telepek dolgozóinak
eltérő szintű képzettsége. Magyarországon a nagyüzemekben az élőmunka
biztosítása alkalmazotti rendszerre, és bérmunkára épül. A tulajdonosi, és a
gazdaságirányítói szerepkör a vizsgált magyar telepek esetében elválik
egymástól. Felsőfokú agrár végzettséggel a gazdaság irányítója, és a telepek
60 %-ában a tulajdonos is rendelkezik. A fizikai dolgozók 80 %-ának nincs
agrár szakirányú végzettsége. Az alacsony képzettség miatt a munka
elvégzéséhez

több

idő

szükséges,

amely

csökkenti

a

munka

termelékenységét.
Az EDF telepek estében a tejtermelő farmok jelentős része családi
tulajdonban van, amely generációról generációra öröklődik. A farmerek 90
%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A termeléshez, gazdasági
irányításhoz szükséges fizikai, szellemi élőmunkát a családtagok egymás
között megosztva végzik.
A kelet-német üzemek tulajdonosi struktúrája a bérmunkára alapozott magyar
szisztéma és a nyugat-európai országokra jellemző családi farm rendszere
között helyezkedik el. A telepek egy része a csatlakozás után nyugat-német
farmerek tulajdonába került (családi farmrendszer), másik része 2-3 keletnémet család tulajdonában, és kis arányban pedig „szövetkezeti” tulajdonban
maradt.

A

telepek

nagyságától

függően

bérmunkát

mindenképpen

alkalmaznak, de az élőmunka magas árából adódóan az élőmunka
mennyiségét – az országegyesítés után - nagymértékben csökkentették
(magas munkatermelékenység). A munkaerő 85 %-a szakképzett, amely a
munkatermelékenység nagyságában szintén visszatükröződik.
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A magyar telepek esetében a fizikai munkát végző dolgozók nem
tulajdonosai a tejtermelő gazdaságnak. Ebből következően az alkalmazottak
kevésbé motiváltak a munka elvégzése során, ahhoz képest, mintha
tulajdonosai lennének a gazdálkodó egységnek. A kellő motiváltság hiánya
szintén csökkentheti a munkatermelékenységet. Az EDF kérdőív kérdéssora
nem terjed ki a motiváltság, és a képzettségi színvonal felmérésére. Ezekre a
minőségi jellemzőkre vonatkozó információk gyűjtése a magyar telepeknél a
vezetővel, tulajdonossal történő részletes tárgyalás keretében valósult meg.
A munkatermelékenységet jelentősen befolyásolja a termelés-technológia
színvonala. A technológia és az élőmunka bizonyos mértékig helyettesíthetők
egymással.

Minél

fejlettebb,

korszerűbb

technológiát

(pl.

gépek

berendezéseket) használnak a gazdálkodó egységek, annál kevesebb
élőmunkára

van

szükségük.

Ebből

következően

a

telepek

munkatermelékenységét csak azonos technikai színvonal mellett lehet
összehasonlítani. A vizsgált magyar, EDF és kelet-német telepek technikai
színvonala, technológiai fejlettsége szinte teljes mértékben megegyezik.
A gazdasági vállalkozásoknak, így a tejtermelésnek is a nyereség, a profit
növelés a célja. Az üzemek azokat a termelési tényezőket fogják használni,
amelyek a lehető legkisebb költséggel a legnagyobb nyereséget érik el. Ezért
fontos a munka ára, és a munkával kapcsolatos járulékos költségek nagysága,
az élőmunka igénybevétele esetén. A tejtermelő telepek vizsgálata során
bevezetésre került a fajlagos munkaköltség fogalma (Euró/100 kg FCM tej),
amely

a

tényleges

munkabérből,

a

járulékos

költségekből

(adó,

társadalombiztosítási járulék, nyugdíjjárulék) és a haszonáldozati költségből
tevődik össze. A munkaköltség ebben a formában tartalmazza az összes
ráfordítást, amely a tejtermelést terheli az élőmunka használata során.
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Az elemzésből kiderült (3. ábra), hogy Magyarországon a munkaerő
fajlagos (100 kg FCM) költsége kisebb, mint a kelet-német, és az EDF
telepek esetében. Jelentős a különbség az EDF és a magyar telepek
munkaköltsége között.

Euró/100 kg FCM tej

Magyar telepek átlaga
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Kelet-német telepek átlaga

EDF telepek átlaga

8,9
7,8

8,1
6,9

7,2

7,1

7,1

6,9
5,5

3,7

4,1

3,7

1999

2000

vizsgált évek

2001

2002

3. Ábra Az EDF a kelet-német és a magyar telepek munkaköltsége
(1991-2002)
Forrás: EDF, 1999-2002, és saját adatgyűjtés

Különösen nagymértékű eltérés volt 2000-ben, amikor az EDF telepek
fajlagos munkaköltsége több mint kétszerese a magyar telepek átlagának.
A különbség a kelet-német telepekhez viszonyítva nagyobb, mivel a keletnémet átlag az EDF átlag felett van, ennek oka a német tartományokra
jellemző magasabb munkabér. A nagymértékű differencia a 4 év
viszonylatában statisztikailag bizonyított (p<0,05). Az eltérés a magyar és az
EDF átlag között folyamatosan csökken és 2002-ben az EDF telepek átlaga
már csak 25 %-kal haladja meg a magyar telepek fajlagos munkaköltségét.
Ennek az lehet az oka, hogy a magyar telepek átlagos munkaköltsége 1999től folyamatosan növekszik, amelynek mértéke 2001-ben volt a legnagyobb,
amelyet döntően a minimálbér kormányzati emelése befolyásolt.
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A munkaköltség tartalmazza a munkabért terhelő adókat, illetve a járulékokat
is (16. táblázat).
16. Táblázat: A munkabért terhelő adók, járulékok Magyarországon a
bruttó munkabér arányában (2004)
A munkavállalót terheli
1.

A munkaadót terheli

Személyi jövedelemadó: 18 %, 26 %,

5.

EHO: 3450 Ft

38 %

6.

Szakképzési hozzájárulás: 1,5 %

2.

Nyugdíjjárulék: 8,5 %

7.

TB járulék: 29 %

3.

Egészségbiztosítási járulék: 4 %

8.

Munkaadói járulék: 3 %

4.

Munkavállalói járulék: 1 %

Forrás: APEH, 2004 szóbeli közlés

A bér jellegű kifizetések a munkabért jelentősen módosítják, ebből
következően a munka költségét is. A munkavállaló által kézhez kapott
nominálbér szinte egyharmada annak a munkabérnek (munkaköltség), amely
a vállalkozót terheli a munkaerő alkalmazása során. Ebből következően, a
munkaadónak az adók, járulékok ismeretében kell döntenie arról, hogy
élőmunkát alkalmaz, vagy az élőmunkát bizonyos mértékben holtmunkával
helyettesíti a termelés során. A munkaköltséget az a tény is befolyásolja,
hogy bérmunka esetén (magyar telepek) a munkabért minden hónapban ki
kell fizetni az alkalmazottaknak, ellentétben a családi farmoknál. A farmerek,
ha érdekük (pl. beruházás, veszteség) úgy kívánja, nem számolnak el saját
részükre munkabért, amellyel költséget tudnak megtakarítani. Ezt a
költségcsökkentő tényezőt - az esetleges téves következtetések levonásának
megakadályozása

miatt

-

kompenzáltuk

a

haszonáldozati

költség

bevezetésével.
Az

elemzésből

következik,

hogy

munkaköltség

jelentősen

befolyásolja a munkatermelékenységet. Állandó hozamszint mellett - a
racionális döntés esetén - a munkaköltség növekedésével az alkalmazott
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munka mennyiségét a vállalkozó csökkenti. A munkamennyiség csökkenése
ebben a formában növeli a munkatermelékenységet. Azonban előfordulhat,
hogy a munkaköltség növekedése csökkenti a munka termelékenységet. Ez
abban az esetben következik be, amikor a munka mennyisége az optimális
szint alatt van (állandó hozamszint esetén). Ilyenkor a munkamennyiség
növelésével emelkedik a munkaköltség, és a munkatermelékenység csökken.
Másik esetben a munkaköltség emelkedésével (pl. minimálbér emelkedése) a
munkatermelékenység nem változik. Ebben a variációban a vállalkozó nem
csökkentheti (pl. szociális okok, szövetkezeti tulajdon) a telepen alkalmazott
élőmunka nagyságát.
A munkaköltség és a munkatermelékenység közötti kapcsolat meghatározása
a felsorolt példák alapján meglehetősen bonyolult folyamat. Emiatt az egzakt
következtetések érdekében az EDF elemzését mindenképpen ki kellene
egészíteni strukturált, minden ország számára egyöntetű mélyinterjúval,
amelynek segítségével „minőségi” jellemzőket is össze lehetne hasonlítani.
Az alacsony munkaköltség a magyar telepek számára előnyt jelenthet az EU
országokkal szemben. Ez az előny abban az esetben stabilizálódhat, ha a bér
jellegű közterhek, és a munkavállalással kapcsolatos szabályozás negatív
irányba nem fog eltolódni. A 2001-es évben a három termelői csoport
viszonylatában jelentősen csökkent a munkaköltségek között lévő különbség,
amely valószínűleg tovább fog csökkenni. Ennek oka a munkabérek között
lévő nagy különbségekben keresendő. A magyar bérek hosszútávon
valószínűleg növekedni fognak, ami a tejtermelőknek vállalkozói oldalról
hátrányt jelenthet a jelenlegi helyzethez képest. Abban az esetben, ha az
élőmunka fajlagosan olcsóbb, mint más termelési tényező, akkor a telepek
élőmunkával helyettesítik a szűkösen vagy magas áron rendelkezésre álló
erőforrást. Ez a gazdasági döntés a felhasznált munka mennyiségét jelentősen
növeli, így a munkatermelékenység nagyarányú csökkenéséhez vezethet.
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Magyarország esetében a munkatermelékenység alacsony szintjéről nem csak
arra lehet következtetni, hogy gyenge színvonalú a humánerőforrás
menedzsment, hanem feltételezhet egy megfontolt gazdasági döntést is. A
munkatermelékenység

végső

megítéléséhez

mindenképpen

szükséges

elemezni a tőketermelékenységet és a tőke költséget, amely pontosabbá teheti
az élőmunka termelékenységéről alkotott képet.
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5.3. TERMŐFÖLD TERMELÉKENYSÉG
5.3.1. A termőföld jelentősége, értékelési módjai
A

világ

mezőgazdaság

élelmiszertermelésének
nem

önmagában

alapja

termeli

az

a

mezőgazdaság.
élelmiszert,

A

hanem

közreműködnek az inputjait szolgáló energia, gép, vegyipar termékeit
feldolgozó ipari ágazatok, valamint infrastrukturális tevékenységek a
kereskedelemtől a minőség-ellenőrzésig. Ebben a láncolatban a meghatározó
mégis az, hogy a mezőgazdaság milyen hatékonysággal hasznosítja saját
erőforrásait és a hozzá kapcsolódó tevékenységeket (Magda, 2002).
A mezőgazdaság termelőerői közül a termőföldnek – mint mennyiségileg
abszolút

korlátozott

erőforrás

–

meghatározó

jelentősége

van

a

mezőgazdasági termelésben. Magyarországon a termőfölddel való megfontolt
gazdálkodás különösen fontos, mert a népsűrűség (109 fő/km2) (Czuppon et
al., 2004) a világátlagnak ötszöröse az európainak kétszerese. Viszonylag kis
területen kell megtermelni a hazai lakosság szükségletét kielégítő termékeket
úgy, hogy közben az egyre bővülő mezőgazdaságon kívüli termelő- és nem
termelő tevékenységek számára is megfelelő nagyságú terület maradjon
(Szücs I., 1986). A termőföld védelme és a rajta folytatott hatékony
gazdálkodás alapvető nemzetgazdasági érdek. A termőföld szerepe rendkívül
összetett a multifunkcionális mezőgazdaságban, mert a termelésben betöltött
funkció mellett a nemzeti örökség része is. A folyamatos fenntartható
gazdálkodás érdekeit szem előtt tartva, az értékének megőrzése csak a
környezet maximális védelme esetén valósulhat meg.
A föld egy olyan speciális termelőeszköz, amely nem sorolható egy
kategóriába a szabad javakkal. A gazdaságos felhasználására való
törekvésnek kifejezésre kell jutnia a közgazdasági és üzemgazdasági
számításokban is (Burgerné, 1970).
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A gazdálkodás feltételeinek gyors változása, és az erőforrások világméretű
átértékelődése, minden eddiginél élesebben veti fel a földnek, mint egyik
legjelentősebb természeti erőforrásunknak az újraértékelését objektív
alapokra helyezett minősítését (Szűcs I., 1982). A földterületek értékelésének
szükségességéről hosszú évek óta vitatkoznak a közgazdászok. Egységes a
vélemény abban, hogy az értékelés hiánya pazarláshoz vezethet a földalappal
való gazdálkodásban. Tudományos igényű földértékeléssel már a fiziokraták
is foglalkoztak. Feudális szemléletű értékelméletük szerint a gazdagság igazi
forrása a mezőgazdasági termelés, mely a termék természetes növekedésével
új értéket hoz létre (Gyergyói, 1991). Később a munkaértékelmélet
kidolgozói számára jelentett talányt a termőföld értékelése. Szerintük minden
érték az emberi munka terméke, de a termőföld nem munkatermék és
ugyanakkor van ára, bérleti díja. Az ár centruma pedig az az érték, amely
nem más, mint a testet öltött munka. Marx szerint a föld nem munkatermék,
de monopolizálható, magántulajdonná tehető eszköz, amely áruvá válik. A
magántulajdon életre hívja önmaga bérletét, és a bérletnek a használati díját,
a földjáradékot. A földjáradék két részből, az abszolút, és a különbözeti
földjáradékból tevődik össze. A tőkésített földjáradék adja a föld árát. A
marxi elmélet helyességét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a
II. világháborúig a földjáradék és a föld árának változása szorosan követte
egymást (Gazdag, 1982).
Magyarországon a föld ára, bérleti díja az 1875-ben bevezetett aranykorona
rendszerhez kötődik. A föld aranykorona értékét az egy kataszteri holdon
előállított tiszta jövedelemhez kötötték. A kataszteri tiszta jövedelem a föld
értékének az 5 %- a, amely szántónál 6 év tiszta jövedelmének átlaga. Az
aranykorona értéket utoljára 1909-ben módosították (Máté, 2001). 2004-re ez
a rendszer elavult, de új földértékelési mód elfogadása még nem történt meg.
Jelenleg a föld értéke, nagymértékben függ a föld keresletétől, kínálatától, a
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hasznosítási iránytól, a befektetett élő és holtmunka mennyiségétől, a
termékenységétől és a földrajzi elhelyezkedésétől. Ezek együttes hatására
alakul ki a föld értéke, amely a piaci árban testesülhet meg.
Jelenleg is számos értékelési alternatíva kidolgozása folyik, de
megoszlanak a vélemények abban a tekintetben, hogy hogyan és milyen
közgazdasági értékkel vehető számításba a föld. A közgazdasági érték –
csakúgy, mint a természetes minőség – viszonyszámokkal, értékelési skálával
fejezhető ki. Ilyen skála a természetbeli hozamok, a teljes termelési értékek,
ráfordítások, költségek stb. egymáshoz való viszonyításával, indexekkel
képezhető. Egyesek szerint a számításokban - bármilyen célt is szolgáljanak
azok – az eredményességnek, gazdaságosságnak kell kifejeződnie (Burgerné,
1970). Ennek az elméletnek egyik megtestesítője a föld termelékenységének
meghatározása, ahol az előállított hozamot viszonyítjuk a termelésben
hasznosított

egységnyi

termelékenységének

földterülethez.

részletes

elemzésére

Mielőtt
kerül

sor

a

termőföld

(a

tejtermelés

viszonylatában) fontosnak tartom a privatizáció utáni birtokstruktúra
bemutatását. A birtokméret szerinti csoportosításból kiderül, hogy a magyar
tejtermelők mekkora földterületet használnak átlagosan és a földterület
nagysága milyen mértékben határozza meg az üzemnagyságot.
5.3.2. A birtokstruktúra hatása a szarvasmarhatartásra
A rendszerváltás után az agrárpolitikában jelentős változások
történtek. A cél a korábbi, nagyüzem-centrikus üzemi szervezet helyett a
családi magángazdaságok túlsúlyának kialakítása, a közös tulajdon
megszüntetése és a magántulajdon dominánssá tétele révén. A kárpótlás
során 600 ezer fő részére 2,5 millió hektár föld, részarány-tulajdonként 1,3
millió fő részére 2,1 millió hektár, az alkalmazottak részére 0,5 millió hektár
termőföld került kiosztásra (Németi, 2003: 97).
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A mezőgazdaságban a tulajdon és földhasználati változások
nagymértékben módosították nemcsak a tulajdonviszonyokat, de a szervezeti
és termelési struktúrát is. Ez jellemezte a jelentős erőforrás igényű
szarvasmarhatartást is, ahol a termőterület nagysága szerint a szarvasmarhaállomány, a szarvasmarha-férőhely (mint technikai mutató) eltérő arányban
oszlott meg az egyéni gazdaságok, és gazdasági szervezetek között.
A 2000-es évi összeírás alapján az egyéni gazdaságok 7,7 %-a 1 hektárnál
kisebb területtel rendelkezik (17. táblázat).
17. Táblázat: Az egyéni gazdaságok és gazdasági szervezetek erőforrásszerkezete a termőterület nagysága szerint, a szarvasmarhatartásban
(2000)
Termőterület nagysága (ha)
Megnevezés

0

Gazdaságok száma

47,0

<1,00

1,0010,00

10,00100,00

100,00<

Összesen
%

Egyéni gazdaságok (%)
23,5

24,2

5,1

0,2

100

Termőterület

0,0

7,7

27,7

47,7

16,9

100

Szarvasmarha-állomány

0,2

16,0

41,6

35,6

6,6

100

Tehénállomány

0,1

13,7

48,7

31,0

6,6

100

Szarvasmarha - férőhely

0,2

22,7

36,8

34,8

5,5

100

Gazdaságok száma

27

4,0

9,2

27,1

32,6

100

Gazdasági szervezetek (%)
Termőterület

0,0

0,0

0,1

2,3

97,6

100

Szarvasmarha-állomány

5,5

2,3

0,2

2,3

89,8

100

Tehénállomány

5,5

2,0

0,2

2,5

89,8

100

Szarvasmarha - férőhely

6,0

2,7

0,3

3,1

87,8

100

Forrás: KSH, 2000. évi összeírás adatai

A legtöbb egyéni gazdaság birtokmérete 10 és 100 ha között van. Az egyéni
gazdálkodók

közül

az

1-10

hektáros

birtoknagyságú

gazdaságok

rendelkeznek szarvasmarha-állomány legnagyobb részével (42 %), amelyet a
tehénlétszám, és a szarvasmarha-férőhely nagy aránya is igazol. A 10 - 100
ha

közötti,

illetve

a

100

ha

fölötti

földterülettel

rendelkező

magángazdálkodók kisebb arányban foglalkoznak szarvasmarhatartással,
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mint

10

ha

alattiak.

Ezek

a

termelők

nem

rendelkeznek

a

szarvasmarhatartáshoz szükséges elegendő eszközállománnyal (szarvasmarha
férőhely 5,5 %). Ez az eredmény előrevetíti az árunövények termesztésének
növekvő szerepét, a kiegyensúlyozottabb jövedelmezőségre való törekvést
(Németi, 2003: 104).
Sajátos képet mutat a gazdasági szervezetek termelési tevékenységének
alakulása (17. táblázat). A működő nagyüzemek 32,6 %-a gazdálkodik 100
ha-nál nagyobb termőterületen. Az általuk használt földterület 97,6 %-ot
képvisel. Ebben a kategóriában (100 ha felett) koncentrálódik a nagy
befektetett eszköz igényű szarvasmarha (89,8 %) és tehénállomány (89,8 %)
legnagyobb része, amelyhez jelentős állóeszköz állomány is tartozik. Ezt
bizonyítja, hogy ezek a gazdaságok a szarvasmarha – férőhely 87,6 %-val
rendelkeznek.
A birtokrendszer elemzéséből kiderül, hogy a szarvasmarhatartás
esetében, a gazdaságonkénti birtokméret és az ehhez szükséges állóeszköz
mennyiség szorosan összefügg. A földterület nagysága jelentős hatást
gyakorol a szarvasmarhatartásra, de a termőföld mellett a lekötött tőke
mennyisége is erősen befolyásolja. Ebből következően felmerült a kérdés,
hogy ezek a gazdaságok milyen színvonalon, és milyen erőforrás-lekötés
mellett hasznosítják a rendelkezésre álló földterületeiket. Erre ad választ a
föld termelékenységének vizsgálata, mely egy nemzetközi összehasonlítás
keretében valósult meg.

75

5.3.3. A termőföld termelékenységének elemzése
A termőföld – mint termelési tényező – hasznosításának megítélése az
állattenyésztésben rendkívül bonyolult folyamat. Sokkal több tényező (pl.
takarmányozás, növénytermesztés) együttes hatása módosíthatja a termőföld
használatának

színvonalát

az

állattenyésztésben,

mint

a

növénytermesztésben. A termőföld esetében az állati termék csak másodlagos
produktum. Az elsődleges termék az előállított takarmánynövény, amely
többszöri transzformáció után alakul állati termékké. A tejtermelés esetében
az előállított főtermék a tej, amelynek mennyisége, és minősége
nagymértékben

meghatározza

a

termelési

tényezők

alkalmazásának

eredményességét. A minőségnek – mint megkülönböztethető tulajdonságnak
– a vizsgált üzemek esetében nincs kiemelt jelentősége, mert valamennyi
gazdaság által előállított tej minősége döntően megfelel az EU által előírt
legmagasabb minőségi szabványnak (extra tej).
Az állattenyésztési termelés hatékonyságát az állattenyésztésben lekötött
takarmánytermő területre vetített mutatók révén ítélhetjük meg. (Marselek,
2000).

A

termőföld

értékelésének

egyik

módja

a

termőföld

termelékenységének vizsgálata, ahol az előállított hozam mennyiségét (tonna
FCM tej) a termelés érdekében hasznosított takarmánytermő terület (ha)
nagyságához viszonyítottuk. Az így kapott mutató jelezheti a termelés
problémáit, amely további vizsgálatot tehet szükségessé.
Az elemzés során az EDF, a magyar és a kelet-német telepek termőföld
termelékenységének súlyozott átlagát hasonlítottuk össze 1999-2002 között
(4. ábra).

76

Magyar telepek átlaga

Kelet-német telepek átlaga

EDF telepek átlaga

14

t FCM tej/ha

9,7

10
8

11,7 12,3

11,1 11,8

12
10,1

10,7

8,6
6,4

6,1

5,5

5,4

6
4
2
0
1999

2000

2001

2002

vizsgált évek

4. Ábra: Az EDF, a kelet-német, és a magyar telepek termőföld
termelékenysége (1999-2002)
Forrás: EDF, 1999-2002, és saját adatgyűjtés

Az EDF telepek esetében a legkisebb átlagos termelékenység 1999ben (9,7 t FCM tej/ ha), a legnagyobb 2002-ben (12,3 t FCM tej/ ha)
jellemezte a telepeket. A 4 év során a termelékenység (EDF átlag)
folyamatosan növekedett, amelynek oka a technikai fejlődésben keresendő.
Az elemzésből látható, hogy az EDF telepek átlaga jelentősen meghaladja a
magyar telepek termőföld termelékenységét. Az eltérés mértéke 2002-ben a
legnagyobb. Ebben az esetben az EDF telepek termőföld termelékenységének
a magyar átlag csupán a 44 %-a. A termőföld termelékenység szempontjából
a kelet-német telepek is elmaradnak az EDF átlagától. Az EDF és a keletnémet üzemek átlagos termelékenységének a különbsége 2002-re szinte
teljesen megszűnt (5 %). A magyar telepek átlaga - az EDF telepek mellett a kelet-német gazdaságok átlagánál is kisebb. A különbség 1999-től
folyamatos növekedést mutat, mert a kelet-német üzemek termelékenysége a
vizsgált időszak alatt emelkedett, a magyar telepeké viszont kismértékben
csökkent. A három termelői csoport között lévő differencia statisztikailag is
igazolt (p<0,05).
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A magyar telepek termelékenységét ismerve (az EDF telepek viszonylatában)
jelentős problémákra lehet következtetni. Mielőtt a magyar telepek
földhasználatát

elítélnénk,

mindenképpen

szükséges

az

alacsony

termelékenység kialakulásának az okait megvizsgálni.
A gyenge termőföld termelékenység oka többek között az alacsony
színvonalú növénytermesztés, a gyenge minőségű takarmánytermő területek
használata, a takarmányozás, a túlzott mennyiségű földhasználat, és az
alacsony hozamszint. A földterületek minőségének az összehasonlítására az
EDF kérdőív nem ad megfelelő információt.
A fajlagos hozamok között kismértékű eltérés található (1. ábra). A magyar
telepek fajlagos termelésének átlaga alacsonyabb, mint az EDF, és a keletnémet telepek fajlagos hozama, de ez a különbség nem lehet oka az ilyen
nagyarányú termelékenységi eltérésnek.
A termőföld termelékenységét jelentősen befolyásolja a takarmánynövény
termesztés színvonala. A 4. ábrán látható, hogy a magyar telepek egységnyi
mennyiségű tej előállításához nagyobb földterületet használnak, mint az EDF
telepek. Ezt a megállapítást támasztja alá az 1 tehénre jutó takarmányozási
terület nagysága is (18. táblázat).
18. Táblázat: Egy tehénre jutó takarmánytermő terület (ha/tehén/év)
Megnevezés

1999

2000

2001

2002

Magyar

1,073

1,154

1,228

1,300

Kelet-német

1,002

0,901

0,891

0,846

EDF

1,024

0,899

0,888

0,839

Forrás: EDF, 1999-2002, és saját adatgyűjtés

A takarmánynövények termesztésének az a célja, hogy a gazdálkodó
egységek minél kevesebb területen, a lehető legkisebb ráfordítással optimális
minőségű takarmányt állítsanak elő.
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Ennek mérése és évenkénti összehasonlítása a termelést befolyásoló számos
faktor (pl. időjárás) miatt nehezen oldható meg. A takarmánynövény termelés
minőségére jelentős hatást gyakorol az egy hektár földterületre jutó ráfordítás
nagysága. A ráfordítás növelésével a termelés intenzívebbé válik és bizonyos
határon belül emelkedik a hozam is. Ez a pénzmennyiség a takarmányelőállítás költségében testesül meg.
A tejtermelő üzemek a takarmányozás során saját előállítású és vásárolt
takarmányt egyaránt etetnek állataikkal. Kivételes esetben viszont az összes
takarmányt vásárolják. Ez akkor fordulhat elő, ha a telepek nem rendelkeznek
termőfölddel, vagy a takarmány előállítás költsége nagyobb, mint a vásárlás
költsége. A termőföld hiánya a termőföld termelékenységét jelentős
mértékben növeli, amely téves következtetések levonására ad lehetőséget. A
takarmányvásárlás- és előállítás együttes értékéből épül fel a takarmányozás
költsége, mely számos esetben módosíthatja a termőföld termelékenységét.
Az összehasonlítás során a magyar telepek átlagos takarmányozási költsége
(Euró/100kg FCM tej) az 1999-es év kivételével több, mint kétszerese az
EDF, és a kelet-német telepek átlagának (5. ábra). A három termelői csoport
átlagai között lévő eltérés a vizsgált 4 év során statisztikailag igazolt
(p<0,05). Legnagyobb az eltérés 2002-ben, amikor a magyar telepek
takarmányozási költsége 2,08-szerese az EDF átlagnak. 2002-re magyar
telepek takarmányozási költsége az 1999-es évhez viszonyítva 50 %-kal nőtt,
amely nagymértékben meghaladja az ipari takarmányok árának átlagos
növekedését

(38,3

%)

(KSH,

2003).

A

takarmányozási

költség

növekedésének oka nem kizárólag az árnövekedés, hanem jelentősen
növekedett a tehenekkel etetett takarmány mennyisége is. A takarmányozási
költség

összetételének

vizsgálatával

egzaktabban

meghatározható

az

összefüggés a használt termőföld mennyisége, és a takarmányozás színvonala
között.
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Euró/100 kg FCM tej

Magyar telepek átlaga
Kelet-német telepek átlaga
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EDF telepek átlaga
17,7
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5. Ábra: Az EDF, a kelet-német és a magyar telepek fajlagos
takarmányozás költsége (1999-2002)
Forrás: EDF, 1999-2002, és saját adatgyűjtés

19. Táblázat: A vásárolt és az előállított takarmány értékének
megoszlása a takarmányozási költség arányában (1999-2002)
EDF telepek
Évek

1999

2000

2001

2002

Takarmányozási költség
(Euró/100kg FCM tej)

7,7

7,8

8,0

8,5

Vásárolt takarmány aránya

6,16

80%

6,08

78%

5,76

72%

6,81

80%

Előállított takarmány aránya

1,54

20%

1,71

22%

2,24

28%

1,69

20%

Kelet-német telepek
Évek

1999

2000

2001

2002

Takarmányozási költség
(Euró/100kg FCM tej)

6,8

6,6

7,5

9,1

Vásárolt takarmány aránya

5,50

81%

5,21

79%

5,70

76%

7,00

77%

Előállított takarmány aránya

1,30

19%

1,38

21%

1,80

24%

2,09

23%

Magyar telepek
Évek

1999

2000

2001

2002

Takarmányozási költség
(Euró/100kg FCM tej)

11,8

15,6

16,0

17,7

Vásárolt takarmány aránya

10,2

87%

13,5

87%

14,2

89%

15,9

90%

Előállított takarmány aránya

1,53

13%

2,02

13%

1,76

11%

1,70

10%

Forrás: EDF, 1999-2002, és saját adatgyűjtés
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Az

előállított

takarmány

étékének

meghatározásával

a

termőföld

hasznosításának színvonaláról is pontosabb képet kapunk, amely rámutathat
az alacsony termőföld termelékenység ok-okozati összefüggéseire.
A 19. táblázatban látható, hogy a vásárolt és saját előállítású takarmány
aránya az EDF és a kelet-német telepek esetében szinte megegyezik. A
vizsgálat eredményei megmutatják, hogy a 1999-2002 között a saját
előállítású, illetve a vásárolt takarmány egységnyi tej mennyiségre (100 kg
FCM tej) jutó költsége jelentősen eltér az EDF, a kelet-német és magyar
telepek viszonylatában (19. táblázat). Az EDF üzemek által vásárolt, és saját
előállítású takarmány értéke a 4 év során szinte megegyezik. Ugyanez az
állítás már nem mondható el a kelet-német telepekről, mivel a saját és a
vásárolt takarmány értékének átlaga 1999-től növekedést mutat. A magyar
telepek átlagai (vásárolt, saját előállítású takarmány) között lévő különbség
1999-2002 között fokozatosan növekszik. A differencia oka a vásárolt
takarmány növekvő értékében keresendő, mivel a saját előállítású takarmány
aránya a vizsgált időszakban csak kis mértékben növekedett.
A vizsgált magyar telepek csak az abraktakarmányt (tejelő tápot) vásárolják,
tehát takarmányozási költség magas szintje a növekvő mennyiségű
abraktakarmány etetésnek köszönhető. A takarmány magas abraktakarmány,
tömegtakarmány arányát az egy tehénre jutó tejelőtáp volumene is bizonyítja.
20. Táblázat Az egy tehénre jutó tejelőtáp mennyiség (t/tehén /év)
Megnevezés

1999

2000

2001

2002

EDF

1,76

2,11

2,06

1,98

Kelet-német

1,8

2,0

2,2

1,8

Magyar

3,06

4,45

4,02

4,01

Forrás: EDF, 1999-2002, és saját adatgyűjtés
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A magyar telepeknél a saját előállítású takarmány költsége 2001-től
arányában és értékében is kisebb, mint az EDF és a kelet-német telepek
esetében. Ebből következően a magyar telepek kevesebb tömegtakarmányt
etetnek, mint a másik két termelői csoport. Ebben az esetben felmerül a
kérdés, a vizsgált magyar gazdaságok, miért használnak nagyobb
földterületet a tömegtakarmány előállítására?
Ennek az oka abban keresendő, hogy a termőterületeknek kicsi a
tömegtakarmány hozama, a tömegtakarmány készítésnek alacsony a
színvonala és a tömegtakarmánynak gyenge a minősége. Magyarországon a
tömegtakarmány bázisát a siló kukorica adja, amelynek átlagos hozama 1999,
2003 között nagymértékben ingadozott (1999: 25 t/ha 2003:16 t/ha). Az
alkalmazott hibridek genetikailag képesek lennének a 40, 50 tonna fajlagos
hozam elérésére hektáronként. A változékony időjárás (pl. 2003-ban
szárazság) és a nem megfelelő termeléstechnológia alkalmazása miatt, a
fajlagos hozamok elmaradnak a potenciális mennyiségtől. Fähler (2004)
szerint a takarmánynövény-termesztés színvonalán kívül probléma van a
szilázskészítés technológiájával is, amelynek következtében - az előállított
mennyiség mellett - a tömegtakarmány minősége sem megfelelő. A felmerülő
gondok oka lehet:
¾ A

betakarító

gépek

nagy

teljesítménye

miatt

nagymennyiségű szilázst nem tudják megfelelően tömöríteni,
¾ A szecskaméret,
¾ A betakarítás rossz időpontja
¾ A túl magas szárazanyag- és rosttartalom
¾ Az ecetsav, vajsav magas aránya
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a

beszállított

Ezt az álláspontot igazolja Orosz (2004) álláspontja, aki kémiai analízis
alkalmazásával elemzi az egyes tejtermelő telepek által előállított szilázs
minőségét. A tömegtakarmány minőségének meghatározása csak különkülön telepi szinten valósulhat meg, amelyhez szükség van a takarmány
táplálóanyag - tartalmának vizsgálatára.
A magyar telepek a tömegtakarmány előállításából adódó problémái miatt a
szükséges mennyiséget nagyobb területen állítják elő, mint az EDF üzemek.
A nagyobb földterület alkalmazása a termőföld termelékenységet jelentősen
megnöveli. A nagyarányú földlekötés költségnövekedést eredményez (pl.
bérleti díj, haszonáldozati költség), ami jelentősen rontja a termelés
eredményeit.
A termőföld termelékenység nagyságát befolyásoló tényezők közül az egyik
legfontosabb a termőföld haszonáldozati költsége és a bérleti díja. A
haszonáldozati költség a saját földterület után elszámolt bérleti díj, amely az
idegen földterület használata esetén elszámolt abszolút és különbözeti
földjáradék összege. A kettő együttese adja a termőföld költségét, amely
jelentős hatást gyakorol a hasznosított földterület nagyságára. A földköltség,
ha magas részarányt képez az összköltség kialakításában, a gazdálkodók a
lehető a legkisebb földterület használatával próbálják előállítani a szükséges
tömegtakarmány mennyiséget. Az összköltséghez viszonyított alacsony
földköltség esetén a tulajdonos a kellő mennyiségű tömegtakarmányt kisebb
hozamokkal a szükségesnél nagyobb földterületen is előállíthatja. A
termőföld termelékenység ismeretében felmerül a kérdés, milyen viszonyban
van a termőföld termelékenység a termőföldköltséggel? Erre próbál választ
adni a termőföldköltség bemutatása, ahol az EDF, a kelet-német és magyar
telepek súlyozott átlagát viszonyítjuk 100 kg FCM tej mennyiségéhez
Euróban kifejezve (6. ábra).
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6. Ábra: Az EDF, a kelet-német és a magyar üzemek termőföldköltsége
(1999-2002)
Forrás: EDF, 1999-2002, és saját adatgyűjtés

A kapott eredmények alapján a magyar és az EDF telepek termőföldköltsége
nagymértékben eltér egymástól a vizsgált 4 év során. Az eltérés
statisztikailag is igazolt (p<0,05). A differencia mértéke 1999-ben a
legnagyobb, amikor az EDF átlagnak a magyar átlag 12 %-a. Legkisebb a
különbség 2002-ben, amikor a magyar telepek átlaga az EDF telepekhez
viszonyítva elérte a 23 %-ot.
A magyar telepek termőföldköltségéhez hasonlóan a kelet-német telepek
átlagos földköltsége is jelentősen elmarad az EDF átlagtól. Kisebb különbség
található a kelet-német és a magyar átlag között. Legkisebb a differencia
nagysága 2002-ben, amelynek oka a magyar telepek költségnövekedése. Az
eltérés a termelői csoportokra jellemző bérleti díjak és a saját föld esetén a
kalkulált bérleti díjak (haszonáldozati költség) különbségéből adódik. Az
EDF telepek által használt földek esetében ez az összeg magasabb, mint a
magyar és a kelet-német gazdaságok takarmánytermő területei után fizetett
bérleti díj.
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A magas bérleti díjak (EDF termelők) miatt a fajlagos földköltség is
magasabb, ami ösztönzőleg hat - a gazdaságosság növelése érdekében – a
földlekötés mérséklésére. A takarmánytermő terület csökkenése növeli a
termőföld termelékenységet. A szükséges tömegtakarmány mennyiséget az
állomány számára elő kell állítani, ezért a termőföld kivonását csak bizonyos
keretek között lehet végrehajtani. A kieső mennyiség pótlását (ceteris
paribus) csak valamely más termelési tényező (munka, tőke) bevonásával
lehet elérni. Ebben az esetben a termelőnek számos más tényezőt is
figyelembe véve döntenie kell, hogy melyik termelési tényezőt, és milyen
mennyiségben választja.
Az EDF és a kelet-német üzemekhez képest a magyar telepekre jellemző
alacsonyabb földtermelékenység a termőföld költség ismeretében más képet
mutat. A tömegtakarmány előállításához lekötött földterület nagysága a
magyar telepeknél a költséghatékonyság (más termelési tényezők magas
költsége) növelésére való törekvés is lehet.
Az valószínű, hogy a földköltség növekedni fog, amely új helyzetet teremt a
magyar termelők számára. A tejtermelő üzemek próbálnak a külső és belső
környezet adta lehetőségek között gazdaságosan termelni. Az elemzés
eredményei alapján a termőföldet nem lehet különválasztani a többi termelési
tényezőtől, mert a köztük lévő kapcsolat jelentősen meghatározza az egyes
tényezők alkalmazásának megítélését.
A vizsgálatból kiderült, hogy a magyar telepek - termőföld
termelékenység szempontjából - a tejtermelő telepek között lévő versenyben
jelentős hátrányban vannak. A földtermelékenység javításának lehetősége
adott, de ezt nem kizárólag a földhasználatra korlátozva kell végrehajtani,
hanem együttesen az egész termelés viszonylatában, komplex módon.
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5.4. A TŐKETERMELÉKENYSÉG
5.4.1. A tőke - mint termelési tényező – jellemzői
A

mezőgazdasági

termelőerők

két

alapvető

elemének

–

a

munkaerőnek és a termőföldnek – mennyiségi korlátai meghatározzák a
termelékenység parciális mutatóinak elemzését. E két tényező változásainak
vizsgálata megadja a velük elérhető teljesítmények értékét. Hosszútávon a
föld és munkaerő mennyiségének csökkenésével lehet számolni a
mezőgazdaságban,

aminek

következtében

egyre

nagyobb

mértékben

szükséges a tőke – mint termelési tényező - volumenét növelni a termelésben.
A termelési tényezők közül a tőke elemzése a legbonyolultabb folyamat.
Vizsgálatának nehézségei elsősorban a fogalmának meghatározásából, és
megjelenésének sokszínűségéből adódik. A tőke mérése, annak heterogén
természetéből

következően,

sokat

vitatott

kérdés

a

közgazdasági

elméletekben (Pearce, 1993).
A tőke fontos sajátossága, hogy olyan korábbi termelési folyamatok
eredményeként jön létre, amelyek outputjai révén újabb termelési
szükségletek kielégítése történhet meg. (Kopányi et al., 1999: 396). Pearce
szerint: „a tőke javak olyan termelésben előállított javak, amelyek inputként
szolgálnak a további termelés számára”. A tőkét meg kell különböztetni a
földtől és az élőmunkától, mert a tőke egy gazdasági rendszerben keletkezik.
A tőke mezőgazdasági termelésben eredeti formában (pénz) nem vesz részt,
ezért különbséget kell tenni a fizikai és a pénztőke meghatározása között. A
fizikai, vagy reáltőke kategóriájába tartoznak a gépek, a berendezések, az
épületek, az alap és segédanyagok illetve a vállalkozás saját előállítású
készletei.
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A pénztőke megjelenéséhez a gazdaság szereplőinek megtakarítást kell
folytatniuk. Ennek során le kell mondani a jelenlegi fogyasztásról, vagy
későbbi időpontra kell azt halasztani. Ez esetben létrejön a megtakarítás,
amelyet kölcsönadva (hitelezve) a cégek és a háztartások pénzértékben
kifejezett, a termeléshez szükséges tényezőt juttatnak a befektetőknek.
A tőke tehát input és output jószág egyszerre, de nem ugyanazon termelési
folyamatban (Kopányi et al., 1999: 355). A befektetők ezt a termelési
tényezőt felhasználják haszonszerzés céljára. A kölcsönadó kockázatot vállal,
lemond a fogyasztásról, ezért a tőke után hozadékot vár el (Samuelson,
Nordhaus 1990: 926). A hitelező minden esetben a kockázattal arányos
hozamot vár el, amibe beletartozik a pénzromlás kockázata is (Radó, 2003).
Kopányi (1999:396) szerint: „a tőke hozama legáltalánosabban az
alkalmazásával elérhető jövőbeni fogyasztásnak a feláldozott jelenbeli
fogyasztás feletti többlete”. A megtakarítás ára, vagy bérleti díja a kamat,
amelyet a kölcsönvevőnek kell megfizetnie. A kamat minden esetben egy
időegységre (általában egy naptári év) vonatkozik, amely számszerűsítve,
százalékos formában adja a kamatláb nagyságát.
Samuelson (1990: 941) és társai felteszik a kérdést: „Vajon a kamatot a tőke
termelékenysége okozza, vagy pedig az, hogy a takarékoskodókat meg kell
fizetni az önmegtartóztatás vagy a várakozás kellemetlen feladatáért”.
Mindkét tényező

befolyásolja

a

kamatlábak

időbeli alakulását. A

termelékenységi tényező megmutatja, hogy mekkora az a hozadék, hozam,
amely különféle tőkejavak különböző mennyiségei mellett elérhető. Az
előállított hozam egységnyi tőkemennyiségre vetítve adja a nettó
termelékenységet, a kamatot (reálkamat) (Samuelson, Nordhaus, 1990: 936942). A „költekezési türelmetlenség” adja a kamatláb másik részét. A
kölcsönadó csak akkor mond le a jelenbeli fogyasztásról, ha megkapja az
elvárt pénzösszeget.
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A kamatláb nagyságának kialakulásának feltétele a termelékenység és a
türelmetlenség egyensúlya. Ez az egyensúly a tőke keresletének és
kínálatának találkozásánál van, az ehhez tartozó egyensúlyi ár a kamatláb.
A befektető akkor használ idegen (nem saját forrásból származó) tőkét, ha a
tőke után fizetett kamat kisebb, mint a használatával elért tőkehozadék.
Másik megfogalmazás szerint a gazdálkodók akkor veszik igénybe a tőkét,
mint termelési tényezőt, ha az általa elért határbevétel nagyobb, mint a
használatának a határköltsége.
A tőke a termelési tényezők közül a legrugalmasabban alkalmazható.
Rugalmassága a munkával, földdel történő helyettesíthetőségéből adódik. A
termőföldet kismértékben, az élőmunkát a technológiai fejlődés során egyre
nagyobb mértékben lehet tőkével kiváltani (Harza, Mátyás 1983). A
helyettesíthetőség mértéke függ a termelési tényező egységárától. A
gazdálkodó mindig azt a termelési tényezőt alkalmazza, amely egységnyi
mennyiség előállítása során kisebb költséggel terheli a termelés folyamatát. A
tőke költsége a felhasznált mennyiség és a tényező egységár szorzatából
adódik, amely országonként jelentős eltérést mutat. Ebből következően
fontos összehasonlítani milyen a tőkegazdálkodás a magyar tejtermelő
üzemek, és az EDF telepek viszonylatában.

5.4.2. A tőke szerepe a magyar tejtermelésben
A tejtermelést a mezőgazdaság nehéziparának is nevezik. Ennek oka a
nagyfokú eszközlekötésben keresendő. Az 1980-as évek közepére a
tejtermelő telepek infrastruktúrája elavult, ami tőke bevonását indukálta.
A kellő tőkéhez a termelők idegen, és saját forrásból juthattak hozzá.

88

Az állandóan változó külső körülmények következtében a tejtermelők nem
tudtak annyi tőkét felhalmozni, hogy az esedékes fejlesztéseket idegen tőke
segítsége nélkül végrehajtsák.
A pénzpiac nem tett különbséget a mezőgazdasági és az ipari vállalkozások
között. A tejtermelő üzemekre ugyanolyan hitelkonstrukciók vonatkoztak,
mint a nagyobb profitot előállító ipari ágazatokra. A magas hitelkamatokat a
telepek jelentős része nem tudta kitermelni. Az üzleti szféra a tejtermeléssel
kapcsolatos beruházásokat nem tartotta „jó” befektetésnek, ezért a tejtermelő
vállalkozások számára nem dolgozott ki kedvezményes hitelezési formát. A
szükséges beruházásokat a gazdaságok nagy része nem tudta, vagy nem
akarta (magas haszonáldozati költség miatt) végrehajtani, ezért megszüntette
a termelést (1989-1990). Az üzemek másik része vagy vállalta a magas
kamatokat,

vagy

valamilyen

egyéb

forrásból

korszerűsítette

az

eszközállományt. A telepek jelentős részét azonban a felsorolt problémák
miatt ennek ellenére értékesítették. A tejtermelő üzemek egy része külföldi
tulajdonba került. A fejlesztéshez szükséges tőke mennyiséget sok esetben
egy másik, jobban jövedelmező ágazat (pl. növénytermesztés) állította elő.
A rendszerváltás óta Magyarországon kialakult a tejtermelők azon köre,
amelyek

megfelelő

minőségben,

fejlett,

versenyképes

technológia

alkalmazásával vesznek részt a termelésben. A disszertációban vizsgált
magyar telepek is ebbe a kategóriába tartoznak. Felmerül azonban az a
kérdés, hogy mekkora tőkelekötés mellett termelnek a telepek és milyen az
egyes

tőkeösszetevők

termelési

színvonala?

Erre

ad

választ

a

tőketermelékenység parciális vizsgálata, amely a fő gerincét képezte a
disszertáció elkészítésének.
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5.4.3. A tőketermelékenység elemzése
A tőketermelékenység meghatározása - összehasonlítva a másik két
termelési tényező (föld, munka) termelékenységének vizsgálatával - sokkal
bonyolultabb feladat. Az elemzés során a problémák a tőke fogalmának
összetettségéből, illetve a magyar és a nemzetközi fogalomrendszer
eltéréseiből adódtak (3.6 fejezet).
A termelésben hosszútávon (1 évnél hosszabb időre) lekötött tőke nagysága a
gazdasági év végén került meghatározásra, mert ekkor az értéket korrigálták
az értékcsökkenés (amortizáció) nagyságával. A lekötött tőke meghatározása
a gazdaságok által készített mérlegre támaszkodik. A mérlegtől azonban
eltér, mert a számviteli rendszer értékelése a vizsgált telepek, országok
tekintetében még nem teljesen kompatíbilis. A kérdőív a tőkét több
összetevőre bontja, mint amennyit vizsgáltunk. Kimaradt a forgótőke
amelynek értelmezése jelentős eltérést mutatott a telepek viszonylatában.
A tőke értékének meghatározása 2001-ben, 2002-ben Euróban, bevezetése
előtt ECU-ben történt. A számítás mindig a nemzeti bankok által
meghatározott középárfolyamon történt. A tőkét a termelékenység esetén
mindig egységnyi mennyiségben, a jobb kezelhetőség miatt, 1000 Euróban
adtuk meg. A termelékenység mértékegysége ebből következően kg FCM tej
/1000 Euró. Az elemzés során a következő eredmények születtek (7. ábra).
Az EDF telepek átlaga 1999 és a 2002-es év között 12 %-al
növekedett. A növekedés oka a fajlagos hozamok emelkedésében keresendő,
mivel a lekötött tőke nagysága a 4 év során stagnált.
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7. Ábra: Az EDF a kelet-német
tőketermelékenysége (1999-2002)

és

a

magyar

telepek

Forrás: EDF, 1999-2002, és saját adatgyűjtés

Az EDF telepek csak az amortizáció összegével megegyező arányban
növelték a tőke arányát. Ez azt jelenti, hogy a gazdaságok az eredményes
termelés érdekében nem engedhetik meg maguknak, hogy a telep
infrastruktúrája, technológiája elavuljon, értékük csökkenjen. Ezért a
gazdaságok az értékcsökkenés arányában karbantartás, javítás illetve
fejlesztés formájában szinten tartják a reáltőke nagyságát.
A

kelet-német

telepek

tőketermelékenysége

a

vizsgált

időszakban

kismértékben (7-14 %) elmaradt az EDF telepek átlagától. A termelékenység
a német telepek esetében 1999-2001 között folyamatosan növekedett, majd
2002-ben

5

%-al

csökkent.

A

kelet-német

gazdaságok

alacsony

tőketermelékenysége a nagymértékű tőkelekötés (a fajlagos hozamok
ismeretében) eredményeként alakult ki. A két német köztársaság (NSZK,
NDK) egyesülése után a keleti tartományok tejtermelésében jelentős
beruházásokat hajtottak végre. A beruházások következtében a lekötött tőke
mennyisége növekedett, amely a tőke termelékenységét csökkentette.
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A magyar telepek tőketermelékenysége 1999-ben volt a legnagyobb (3725 kg
FCM tej/ 1000 Euró), amely 2002-ig folyamatos csökkenést (12 %) mutatott.
A csökkenés egyik oka, hogy a telepek a vizsgált időszak alatt növelték
(beruházás révén) a tőke értékét. A fajlagos hozamok növekedése, és az
amortizáció miatt elméletileg a termelékenység növekedésére lehetett volna
számítani (számláló - nevező arányának változása). A telepek ezzel szemben
az amortizáció mértékénél nagyobb arányban növelték a fizikai tőke (épület,
berendezés, gép) értékét. A vizsgált telepeknek a támogatások, és a
hitelpolitika változása révén lehetőségük volt tőke bevonására a termelésbe,
ami a termelékenységet kismértékben csökkentette.
A magyar üzemek tőketermelékenysége jelentősen meghaladja az EDF és a
kelet-német üzemek termelékenységét. Az eltérések a három termelői csoport
esetében statisztikailag igazoltak (p<0,05). Ez az eredmény arra utal, hogy a
magyar telepek egységnyi lekötött tőkével sokkal nagyobb hozamot állítanak
elő, mint az EDF, és a kelet-német telepek. Más megfogalmazásban a magyar
tejtermelők egységnyi mennyiségű tej előállításához sokkal kevesebb
reáltőkét használnak fel. Az EDF telepekre ezzel szemben a nagy arányú
tőkelekötés

a

jellemző.

A

tőketermelékenység

ismeretében

első

megközelítésben levonható lenne az a következtetés, hogy a magyar telepek
sokkal eredményesebben termelnek, mert sokkal kisebb tőke lekötésével érik
el szinte ugyanazt a hozamszintet. A nagy mennyiségű lekötött tőkének a
haszonáldozati költsége jóval nagyobb, mint a kisebb mennyiségű lekötött
tőkének, tehát a magyar telepek a tőke használatánál költséget takarítanak
meg. Természetesen a következtetés levonása a többi termelékenységi
mutatóhoz (föld, munka) hasonlóan további vizsgálatot igényel.
A termelékenységi tényezők igénybevételét jelentősen befolyásolja a
termelési tényezők egységára.
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Felmerül ugyanakkor az a kérdés, hogy mennyibe kerül a tőke egységnyi
mennyisége a magyar, a kelet-német és az EDF telepek viszonylatában.
A tőke ára attól függően, hogy idegen vagy saját forrásból származik,
jelentős eltérést mutat. Az idegen tőke esetén a termelőnek vállalnia kell a
hitel után fizetett nominális kamat törlesztését is. A reálkamatláb inflációval
növelt értéke adja a nominális kamatlábat. Az idegen tőke használatáért a
termelőt a nominális kamat megfizetésén túl a kezelési költség is terheli,
amelyek együttese a teljes hiteldíj mutatót (THM) adja. A THM
országonként és országon belül is jelentősen eltér. A nagyfokú különbségek
miatt az idegen tőke után nemzetközileg elfogadott 6 %-os állandó
reálkamatlábbal

számolnak

(EDF

Report,

2003).

A

reálkamatláb

állandóságának gondolata Fama (1975) munkájában jelent meg először. Saját
tőke esetén kamattal nem kell számolni, de haszonáldozati költséggel igen. A
saját tőke haszonáldozati költsége 3 %, melyet a tagországok egyöntetűen
elfogadtak. A fizetett reálkamatból és a haszonáldozati költségből épül fel a
tőkeköltség (EDF Report, 2003). A „tőkeköltség” és az „elvárt hozam”
gyakorlatilag szinonimák, más-más szempontból, de ugyanarra a jelenségre
utalnak. A tejtermelők oldaláról tőkeköltség, a hitelezői oldalról elvárt
hozamot jelenti (Radó, 2003). A tőkeköltség (Euró/100 kg FCM tej)
vizsgálata megmutatja, hogy ugyanakkora kamat és haszonáldozat esetén,
mennyi tőkét használnak a termelés során a telepek fajlagosan. A lekötött
tőkemennyiség

a

termelékenységet

jelentősen

befolyásolja

(mutató

nevezője).
Az elemzés során a következő eredményeket kaptuk (8. ábra). Az
ábrán látható, hogy a magyar telepek tőkeköltsége jelentősen elmarad az EDF
és a kelet-német üzemek átlagától.
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Magyar telepek átlaga

Euró/100 kg FCM tej

3,5

Kelet-német telepek átlaga

3,1

3,0

EDF telepek átlaga

2,8

2,7

2,6

2,5

2,5

2,4

2,3

2,4

2,0
1,5

1,4

1,3

1,3

1,2

1,0
0,5
0,0
1999

2000

2001

2002

vizsgált évek

8. Ábra: Az EDF, a kelet-német és a magyar telepek tőkeköltsége (19992002)
Forrás: EDF, 1999-2002, és saját adatgyűjtés

1999-2000-ben a magyar telepek átlaga csupán 43-45 %-a az EDF üzemek
értékének. 2001-től ez a nagy különbség kismértékben csökkent. A keletnémet telepekhez viszonyítva a magyar telepek átlagos tőkeköltsége 2000ban csupán 48 %, amely 2002-re 57 %-ra nőtt. Ez a változás nem a magyar
telepek

költségnövekedéséből

adódik,

hanem

a

német

üzemek

tőkeköltségének csökkenéséből. A három átlag közötti eltérés statisztikailag
igazolt (p<0,05).
A haszonáldozati költség és a kamatköltség állandósága (3 %, 6 %) miatt a
tőke költség elemzése közvetett módon megmutatta, hogy a magyar telepek
tőkeellátottsága, tőkelekötése sokkal kisebb, mint az EDF, és a kelet-német
telepek esetében.
A magyar telepek tőke termelékenységének az egyik oka, a kismértékű tőke
lekötöttség. A kismértékű tőkelekötés a magas THM-nek (teljes hiteldíj
mutató) köszönhető. Magyarországon a tőke használati díja (THM)- a magas
infláció miatt - 2-3 %-al haladta meg a Nyugat-Európára jellemző tőke
használati díját. (Radó, 2003).
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A magas költség miatt a termelők kis mennyiségű tőkét alkalmaznak, mert a
legjobb termelésitényező-kombináció elérésére törekszenek. Az alacsony
tőkehasználat másik oka lehet, hogy a magyar telepek a külföldi telepekkel
szemben a tőkét másik termelési tényezővel (pl. munkával) helyettesítik. A
helyettesítés arányának, módjának meghatározása csak telepi „vállalati”
szinten valósulhat meg, mert minden gazdaságra, még azonos területen belül
is eltérő tényezők hatnak.
A tőkeköltség vizsgálata segíti a tőketermelékenység elemzését.
Alkalmazásával részletesebb információ nyerhető a tőkegazdálkodással
kapcsolatban és kiküszöbölhető az esetleges téves következtetések levonása.
Pontosabb kép kapható a tőkével való gazdálkodásról, ha megvizsgáljuk a
főbb tőkeösszetevők allokációját az összes tőkelekötés kialakulásában.
Összehasonlításukat csak akkor lehet végrehajtani, ha a vizsgálat fajlagosan
történik. A tőkekomponenseket (Euró) ezért az előállított FCM tej
mennyiségéhez (kg) viszonyítottuk. A 21. táblázat a főbb tőkeösszetevők
termelékenységét tartalmazza.
21. Táblázat: A tőkekomponensek termelékenysége 1999-2001
Megnevezés

1999

2000

2001

2002

Állatérték
Termelékenység
(kg FCM tej/Euró)

EDF

6813

6113

6325

6888

Kelet-német

3116

3433

5301

7096

Magyar

8629

8544

8032

8159

Gépérték
Termelékenység
(kg FCM tej/Euró)

EDF

11879

11290

12096

12180

Kelet-német

6124

8689

8693

11078

Magyar

18579

14160

13500

9267

EDF

4872

5518

5407

5360

Kelet-német

2513

3249

3466

5791

Magyar

6825

6713

6212

5687

Épület érték
Termelékenység
(kg FCM tej/Euró)

Forrás: EDF, 1999-2002, saját adatgyűjtés
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5.4.4. Gép, mint lekötött tőke termelékenysége
Látható, hogy a három tényező közül mind a magyar, mind az EDF
telepek viszonylatában a gép és berendezés formájában lekötött tőke a
legtermelékenyebb. Az EDF telepek tőketermelékenysége (gép) az évek
során csak kis mértékben változott. Ez az állítás a kelet-német telepekre nem
érvényes, mivel a gépérték tőketermelékenysége 1999-től 2001-ig 80 %-al
növekedett. A magyar telepek tőke termelékenysége (gép) viszont
nagymértékben csökkent. Első lépésben a termelékenység csökkenéséből a
telepek berendezéseinek az elavulására lehetne következtetni, amely a
termelőt tőkebevonására (beruházásra) indukálhatja. A beruházás viszont,
növeli a lekötött tőke nagyságát, ezáltal csökkenti a tőketermelékenységet.
Abban az esetben, ha a fajlagos hozamnövekedés ellenére a termelékenység
csökken, a beruházás értéke meghaladja az értékcsökkenés nagyságát. Ebből
következően a vizsgált magyar telepek technikai színvonala (gép értékben
lekötött tőke) a 4 év során folyamatosan növekedett (fajlagosan).
A gépek értéke sokkal gyorsabban csökken, mint az ingatlanoké. A termelés
minőségi követelményének növekedése megköveteli a gépek berendezések
(pl. fejőberendezés) értékének szinten tartását, folyamatos fejlesztését. A
vizsgált magyar telepek a termelékenység változás alapján fejlesztést
hajtottak

végre.

A

gép

és

berendezés

formában

lekötött

tőke

termelékenységének viszonylatában a magyar, a kelet-német illetve EDF
telepek között lévő különbség 2001-re jelentős mértékben lecsökkent. A
vizsgált magyar telepek technológiai színvonala között nagyobb eltérés nem
tapasztalható.
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5.4.5. Ingatlan formában lekötött tőke termelékenysége
A tőkealkotók közül az ingatlanban lekötött tőke termelékenysége a
legkisebb (21. táblázat). Az ingatlanok értéke képezi a tejtermelő üzemek
tőke lekötésének a legnagyobb részét. Széles (2001) szerint az építmény
jellegű eszközlekötés 32-33 %-a az összes tőke lekötésnek. A magyar telepek
termelékenysége (ingatlan) 1999-ben 40 %-al meghaladta az EDF, és 72 %-al
a kelet-német telepek ingatlanban lekötött tőke termelékenységét. Ez a
különbség 2002-re nagymértékben lecsökkent EDF üzemekhez és a keletnémet üzemekhez képest. A magyar telepek termelékenység-csökkenése
folyamatos, míg az EDF és a kelet-német telepek esetében növekedés
tapasztalható.
A termelékenység csökkenése annak a következménye, hogy a magyar
telepek az épületeik értékét a lehetőségeikhez képest növelték. Az épületek
felújítására szükség is volt, mert az állapotuk nagymértékben leromlott. A
gazdálkodók

beruházásai

először

a

termeléshez

elengedhetetlen

felszerelésekre, gépekre, berendezésekre (pl. fejőberendezés) korlátozódott,
majd csak ezek után következett az épületek felújítása. Az ingatlanok
felújítására az épületekre elszámolt amortizáció nem nyújtott kellő fedezetet,
ezért a gazdálkodóknak a beruházás összegét más forrásokból (saját forrás,
támogatás, hitel) kellet pótolni. Ebből következően a magyar telepek ingatlan
értéke az amortizáció mértékénél nagyobb mértékben növekedett.

5.4.6. Az állatértékben lekötött tőke termelékenysége
A tenyészállatban lekötött tőke az egyik legjelentősebb tényező
tőkeösszetevők közül. Magyarországon egy tejelőtehén átlagosan 2,5 laktáció
periódusa alatt van a termelésben tartva (KSH, 2001).
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A vizsgálat csak a termelésben lévő tehenek értékére korlátozódott. 2001-tól
Magyarországon is kötelező amortizációt elszámolni az állatérték után. A
tőke értékelése során azért is fontos tényező az állatállomány értéke, mert a
lekötött eszköz 33-35 %-át adja (Széles, Pfau, 2001: 349). A lekötött tőkén
belül az állatállomány értéke a legrugalmasabb komponens, mert ennél a
tényezőnél van a legnagyobb lehetőség a változtatásra. A fajlagos hozamok
növekedésével

a

rendelkezésre

álló

kvóta

mennyiségét

kevesebb

tejelőtehénnel is elő lehet állítani. A tehénlétszám csökkenésével - ha a
tejelőtehén átlag ára nem növekszik - a lekötött tőke mennyiség is
csökkenhet, ami költség megtakarítást jelenthet a telepek számára.
A vizsgálat alapján a termelő állományban lekötött tőke a magyar
gazdaságoknál termelékenyebb, mint az EDF, és a kelet-német telepek
esetében. A fajlagos hozamok ismeretében az EDF, és a kelet-német
telepeket tartanánk termelékenyebbnek, de az elemzés szerint a magyar
telepek termelékenysége a nagyobb. A három termelői csoport között
nagymértékű eltérés tapasztalható. A többi tényezőhöz hasonlóan a
termelékenységet az adott termelési tényező ára is jelentősen befolyásolja. Az
EDF adatbázisa alapján, Magyarországon a vemhes üsző átlagára 2002-ben
(1011 Euró) szinte megegyezik a kelet-német (1053 Euró) és az EDF
országok átlagárával (1078 Euró). Ebből arra lehet következtetni, hogy a
tehenek fajlagos nyilvántartási értéke is közel ugyanakkora. A tejelő
állomány esetében a tőke fajlagos ára a tehenek nyilvántartási értékéből
adódik. A magyar telepek esetében a termelő állomány nyilvántartási értéke
732 és 933 Euró között ingadozik egy tehénre vetítve. Az EDF országaiban,
és a kelet-német tartományokban a tehenek nyilvántartási értéke 1006 - 1169
Euró.
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A magyar telepek a tenyészállatokat kisebb értéken tartják nyilván, mint az
EDF telepek, ami miatt a termelékenységi mutató nevezője arányosan jóval
kisebb értéket mutat, amely magas termelékenységet eredményez. A
nyilvántartási értékek különbségéből kiderül, hogy a hazai telepek kiugróan
nagy tőke-termelékenységének (állatérték tőketermelékenysége) az oka nem
a kiváló tőkegazdálkodás. A tőketermelékenység összehasonlításánál fontos
tehát a „tőke” nyilvántartási értéke, mert csak azonos egységár esetén lehet
valós következtetést levonni a termelékenység nagyságából.
Összegezve: a tőkeértékelés az egyik lehetséges, de nem az egyetlen
módja a tőketermelékenység vizsgálata. A tőke fogalmának összetettségéből
adódóan - a termelési tényezők közül - a tőke-termelékenységének a
meghatározása és nemzetközi összehasonlítása a legbonyolultabb folyamat.
Ennek ellenére az EDF módszertana megteremti a lehetőséget a
tőketermelékenység egy speciális (kg FCM tej/ 1000 Euró) értelmezésére. A
tőketermelékenység, mint mutató nemzetközileg összehasonlítható, de
részletes elemzés nélkül egzakt következtetés egy adott telep tőkegazdálkodásáról nem vonható le. Ebből következően a termelékenység
elemzését ki kellett egészíteni a tőke-költség, és a tőketényezők
termelékenységének az elemzésével, amely számos információt nyújtott a
telep tőkegazdálkodásáról.
A magyar telepek tőketermelékenysége meghaladja az EDF telepekét. Ennek
oka a kismértékű tőkelekötés, amelynek nagysága a 4 év során emelkedő
tendenciát mutat. Az alacsony tőkelekötés oka a magas kamatoknak és a
relatíve

magas

haszonáldozati

költségnek

köszönhető,

amelynek

következtében a magyar telepek kevesebb tőke alkalmazásával termeltek. A
tőketényezők elemzése során kiderült, hogy a vizsgált magyar gazdaságok az
amortizáció mértékénél nagyobb arányban fejlesztették a vizsgált tárgyi
eszközöket, és a fejlesztés nagysága meghaladta az EDF telepek átlagát.
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A

tőke

termelékenységéből

adódóan

a

vizsgált

magyar

telepek

tőkehasznosítása jobb, mint az EDF telepeké. Magyarországon kevesebb
lekötött tőkét használnak a vizsgált telepek – szinte azonos technikai
színvonal mellett - a termelés során, amely jelenleg versenyelőnyt jelent a
tejtermelők számára.
A tejtermeléshez, mint gazdasági tevékenységhez nem csak a lekötött tőkére
van szükség, hanem a termelés során felmerülő költségek fedezésére szolgáló
pénzeszközökre is. Jelentősége Széles (2002) szerint a lekötött tőkénél is
nagyobb és a tőke termelékenységére is jelentős hatást gyakorol. Ebből
következően fontosnak tartom a három termelői csoport költségszerkezetének
az összehasonlítását.
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5.5. A TEJTERMELÉS TERMELÉSI KÖLTSÉGE ÉS A
KÖLTSÉGTÉNYEZŐK
SZEREPE
AZ
ÖSSZKÖLTSÉG
KIALAKÍTÁSÁBAN
A termelési tényezők vizsgálata során a termelékenységet nagymértékben
befolyásolják a termelés során felmerült ráfordítások (Kovács et al., 2001). A
ráfordítások mennyiségének és egységárának szorzata adja a termelési
költséget, amely a gazdálkodás eredményességére jelentős hatást gyakorol.
Más megfogalmazás szerint: „a költség egy időszak (üzleti év) során a
vállalkozói tevékenység érdekében felhasznált eszközök és munkaerő értéke”
(Urfi, 2003). A költségek mindig egy gazdasági évet terhelnek, a termelési
tényező felhasználások pedig, több gazdasági évet is érinthetnek egyszerre. A
termelési tényezők termelékenységének elemzése során az ok-okozat
összefüggések meghatározásakor alkalmazott mutatók szinte minden esetben
költség jellegűek voltak. A tényező használatot a mennyiségi korlátok (pl.
föld) mellett a tényezők ára és a felmerülő haszonáldozati költség határozza
meg. A racionálisan alapokon működő gazdálkodó egység azt a termelési
tényezőt alkalmazza, amelynek költségvonzata kisebb (Kovács et al., 2001).
Az elemzés során nem csak a termelés érdekében felmerülő költség abszolút
nagyságát kell figyelembe venni, hanem az összköltségen belüli arányát is.
Minél nagyobb szerepe van egy költségtényezőnek az összköltség
kialakításában, annál nagyobb hatást gyakorol a tényező használatára. Ebből
következően

a

termelési

tényezők

termelékenységének

vizsgálatánál

mindenképpen költségelemzést is kell végezni, mert a termelékenység
értelmezése csak a költségek (Euró/100 kg FCM tej) hozzárendelése mellett
ad pontos képet a tényező felhasználásáról.
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22. Táblázat Az EDF, a kelet-német
költségszerkezete (1999-2002)
Költség
típusok

Tak. vás.,
elő. k..
Gép karb.,
am. k.
Ép. karb.
am. k.
Energia,
ken. üz. k.
Állatorvos,
insz. k.

Egyéb k.

Termelés
közv.k..

1999

Termelő
csop.

és

2000

a

magyar

2001

telepek
2002

Közvetlen költségek (Euró/ 100 kg FCM tej kg, %)
Euró

%

Euró

%

Euró

%

Euró

%

EDF

7,7

24,2

7,8

24,3

8,0

25,7

8,5

26,8

Kelet-n.

6,8

22,6

6,6

22,3

7,5

25,7

9,1

29,5

Magyar

11,8

42,7

16,0

50,7

15,6

48,7

17,7

47,0

EDF

4,5

14,3

4,3

13,3

4,5

14,5

4,2

13,4

Kelet-n.

4,8

16,1

4,4

14,7

5,0

17,2

5,2

17,0

Magyar

2,0

7,1

3,7

11,6

3,6

11,1

4,0

10,7

EDF

1,7

5,3

1,8

5,5

1,5

5,0

1,7

5,4

Kelet-n.

1,8

6,0

1,6

5,5

1,8

6,3

1,6

5,1

Magyar

1,2

4,5

1,3

4,2

1,2

3,7

1,9

5,2

EDF

1,2

3,8

1,2

3,6

1,3

4,0

1,5

4,7

Kelet-n.

1,4

4,7

1,6

5,5

1,3

4,1

1,6

5,2

Magyar

0,9

3,4

1,0

3,0

0,9

2,7

1,0

2,5

EDF

1,6

4,9

1,7

5,1

1,7

5,3

1,7

5,3

Kelet-n.

1,6

5,3

1,3

4,3

1,7

5,8

1,5

5,0

Magyar

1,4

5,0

1,4

4,4

1,4

4,3

1,7

4,4

EDF

2,3

7,3

2,0

6,1

2,1

6,6

2,1

6,8

Kelet-n.

3,0

10,0

1,8

6,1

1,9

6,5

0,8

2,6
10,5

Magyar

4,9

17,6

2,9

9,3

3,3

10,3

4,0

EDF

18,9

59,7

18,7

57,8

19

61,1

19,7

62,4

Kelet-n.

19,4

64,6

17,4

58,4

18,9

66,1

19,8

64,3

Magyar

22,2

80,3

26,3

83,3

25,9

80,7

30,2

80,3

*

Speciális költségek (Euró/ 100 kg FCM tej,%)
Megnevezés
Föld k.

Munka k.

tőke k.

Termelés
összk.

Euró

%

Euró

%

Euró

%

Euró

%

EDF

2,6

8,3

2,7

8,5

2,4

7,7

2,6

8,3

Kelet-n.

1,0

3,4

0,9

3,1

1,1

3,7

0,9

2,9

Magyar

0,3

1,2

0,4

1,3

0,5

1,5

0,5

1,2

EDF

7,0

22,2

8,1

25,0

7,1

22,9

6,9

21,7

Kelet-n.

6,9

23,1

8,9

29,9

7,2

24,6

7,8

25,3

Magyar

3,7

13,5

3,7

11,6

4,4

13,8

5,7

15,1

EDF

3,1

9,8

2,8

8,7

2,6

8,3

2,4

7,5

Kelet-n.

2,7

9,0

2,5

8,6

2,4

8,1

2,3

7,5

Magyar

1,4

5,1

1,2

3,8

1,3

4,0

1,3

3,4

EDF

31,7

100

32,3

100

31,1

100

31,7

100

Kelet-n.

30,1

100

29,7

100

29,2

100

30,8

100

Magyar

27,6

100

31,6

100

32,1

100

37,6

100

Forrás: EDF, 1999-2002
*Speciális költség = termelési tényezők költsége + haszonáldozati költség
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Az elemzés alapján a magyar telepek összköltsége - az 1999-es év kivételével
meghaladja - a kelet-német üzemek átlagát. Az EDF telepekkel
összehasonlítva az 1999-2000-es évben kisebb, a 2001-2002-es évben viszont
már jelentősen nagyobb a magyar telepek összköltsége. A termelés közvetlen
költsége az összköltség arányában a magyar telepek esetén 82-83 %-ot, az
EDF telepek esetében 58-62 %-ot, a kelet-német üzemeknél 58-65 %-ot tett
ki. A költség különbségek okainak feltárásához mindenképpen elemezni kell
az egyes költségösszetevőket.
A tejtermelés legfontosabb költségösszetevője a takarmányozási költség, ami
a vizsgált években a magyar telepeknél az összköltség 43-50 %-át adja. Az
EDF telepeknél ez az arány az összköltségnek csupán a 24-26 %-a volt. A
kelet-német átlagos takarmányozási költség a magyar és az EDF között
helyezkedik

el,

amely

23-30

%

között

ingadozik.

A

termőföld

termelékenység vizsgálata során kiderült, hogy a takarmányozási költségek
között lévő különbség oka a vásárolt takarmány (tejelőtáp) magas
hányadában rejlik. A takarmányozási költséget a versenyképesség és a
gazdaságosság növelése érdekében, a magyar telepeknek mindenképpen
csökkenteni kell. Az utóbbi megvalósításához szükség lenne takarmány
táplálóanyag

tartalmának

vizsgálatára,

amelynek

segítségével

az

állategészségügyi problémák elkerülése mellett, csökkenteni lehetne a
takarmányozási költség nagyságát és arányát az összköltségen belül.
Az EDF módszertana által használt költségelemzés eltér a magyar számviteli
rendszer által használt csoportosítástól. A legjelentősebb különbség az
amortizáció értelmezésénél van, ahol az EDF az amortizációt a gép és
ingatlan

karbantartás -

javítás költségéhez

csoportosítja.

Az

EDF

módszertana alapján a magyar telepek gép- és ingatlanköltsége kisebb, mind
arányában, mind abszolút értékben az EDF és a kelet-német telepekhez
viszonyítva.
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Hasonlóan alakul a kenőanyag - üzemanyag költsége és az állatorvos inszeminálás költsége, ahol a magyar telepek költségelőnyben vannak az
EDF üzemekkel szemben. Ez a költségelőny tapasztalható a kelet-német
üzemek viszonylatában is. Az összköltség csökkentése során a befektetett
eszközökhöz kapcsolódó költségeknek meghatározó szerepük lehet.
Jelentős eltérést tapasztaltunk az „egyéb költség” vizsgálata során. Az egyéb
költség értelmezése (ebben a formában) nem található meg a magyar
számviteli törvényben. Az egyéb költség a hazai telepek esetében jóval
nagyobb értékben és arányban vesz részt az összköltség kialakításában, mint
az EDF és a kelet-német gazdaságok esetében. Ennek oka a gazdasági
általános és az üzemi általános költség nagyságában keresendő. A magyar
telepeknél az üzemméret és az üzemi struktúra miatt az általános költség
(gazdasági,

üzemi)

nagyságrendekkel nagyobb értéket képviselt az

összehasonlítás során, amely megmagyarázza az egyéb költség vizsgálata
során tapasztalt nagymértékű differenciát. A jelentős eltérés miatt a
versenyképesség növelése érdekében a magyar telepeknek mindenképpen
csökkenteni kell az egyéb költségeken belül az általános költség
mennyiségét.
A

speciális

költségek

százalékos

részesedése

az

összköltségből

nagymértékben eltért a három termelői csoport vizsgálata során. Az EDF
telepek speciális költsége az összköltség 38-42 %-át adja. Ugyanez az arány a
kelet-német üzemeknél 35-41 %-os részesedést jelent az összköltségből.
Ezzel szemben a magyar telepek átlaga a 4 év során 16 % és 20 % között
van. A nagyarányú differenciát a speciális költséget alkotó termelési tényező
költségek eltérő aránya és nagysága okozza. Legnagyobb eltérés a
munkaköltség esetében tapasztalható. Az összköltség kialakítása során a
munkaköltség százalékos aránya az EDF telepek esetében 22-25 %, a keletnémet telepeknél 23-30 %, amely csaknem duplája a magyar telepek munka
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költség 12-15 %-os részarányának. A munkaköltség a fizetett munkabérből és
a munka haszonáldozati költségéből épül fel. A munkabér tartalmazza a nettó
„munkabért”, a munkavállaló bruttó béréből levont járulékokat és a
munkáltató által fizetett járulékokat. A munkabér azt a teljes munkaköltséget
jelenti, amely egy ember foglalkoztatása következtében terheli a munkaadót,
jelen esetben a tejtermelő telepeket. Ebből következően a magyar telepek
által fizetett munkabér fajlagos értéke kisebb, mint az EDF és a kelet-német
telepek esetében. A speciális költség kialakításában a munkaköltség a
legfajsúlyosabb tényező. A munkaköltségek eltéréséből és az összköltség
kialakításának arányából arra lehet következtetni, hogy a magyar telepek
előnyben vannak az EDF, és a kelet-német telepekkel szemben. A három
termelői csoport között lévő munkaköltség-differencia miatt, a magyar
telepek által fizetett munkabérek valószínűleg növekedni fognak. A
munkabér növekedés munkavállalói oldalról mindenképpen pozitív változás,
de vállalkozói oldalról nézve a telepek költségelőnyét csökkenteni fogja.
Ezzel a fordulattal a telepeknek számolnia kell és ennek függvényében meg
kell változtatni az alkalmazott élőmunka mennyiséget.
A tőke és a föld költségének részaránya az EDF és a kelet-német telepeknél
sokkal nagyobb értéket mutat, mint a magyar telepeknél. Az eltérésből arra
lehet következtetni, hogy a föld- és a tőkeköltség aránya is emelkedni fog.
A munkaköltség jelentőségét szem előtt tartva mind a három költségtényező
(speciális költségek) vizsgálata előtérbe fog kerülni, mert ezeknél a
költségösszetevőknél várható a legnagyobb változás (jelentős eltérés miatt).
Összegezve: a költségek arányának és nagyságának vizsgálata során a
három termelői csoportot eltérő költségszerkezet jellemzi. A magyar telepek
esetében a közvetlen költségek szerepe jelentősebb, az EDF és a kelet-német
gazdaságoknál a speciális költségeknek van nagyobb szerepe az összköltség
kialakításában. A magyar telepek a takarmányozás, illetve az egyéb költségek
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terén mutatnak nagymértékű lemaradást. Különösen nagy problémát jelent a
takarmányozási költség (legkomplexebb költségtényező) csökkentése, mert
változtatását a gazdasági paraméterek mellett takarmányozási hibából eredő
állategészségügyi tényezők is befolyásolják. Csökkentését csak a takarmány
minőségi összetétele (táplálóanyag tartalom) és az ökonómia szempontjainak
együttes figyelembevételével lehet végrehajtani. A többi költségtényező
viszonylatában a magyar telepek előnyben vannak az EDF és a kelet-német
telepekkel szemben. Különösen nagy az előny a munkaköltség tekintetében.
Vállalkozói oldalról a munkaköltség jelenleg komparatív előny (Borbély,
Geszti 2001), amely a vizsgálat szerint a termelői csoportok között lévő
különbség miatt csökkenni fog. A munkatermelékenység csökkentése mellett
állandó munkabér esetén a munka költség fajlagos mennyisége is csökken,
amely tovább növeli a magyar telepek versenyképességét.
A magyar tejtermelők a gazdálkodás eredményességét csak akkor tudják
növelni, ha az előirányzott negatív irányú tejár-változás mellett csökkentik a
termelés költségét és megváltoztatják a termelési tényezők szerkezetét.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
A parciális termelékenység nagyságát (a törtnevezője) a fajlagos hozam
nagymértékben befolyásolja (Geszti et al., 2001). Az elemzés alapján a
magyar telepek a fajlagos hozamok tekintetében elmaradnak az EDF, és a
kelet-német átlagtól, de a különbség nem jelentős. A fajlagos hozam
növelésével javítani lehet a termelékenységet, de ennek költségvonzata is
van. Lehetséges, hogy a hozamnövekedés a termelékenységet növeli, de a
gazdaság eredményeit ezzel párhuzamosan csökkentheti. A hozamok
növelését nehezíti a kvótával történő szabályozás is. Ebből következően az
elemzés alapján a termelékenység javítását a felhasznált termelési tényezők
mennyiségének csökkentésével célszerűbb elérni, mint a fajlagos hozam
növelésével, mert a magyar tejtermelésnek a termelési tényezők esetében
jelentős tartalékai vannak.
A munkatermelékenység viszonylatában a magyar telepek átlaga kisebb, mint
a kelet-német, és az EDF átlag. A nagyarányú differenciából a munkaerő
gazdálkodás alacsony színvonalára lehetne következtetni. A munkaköltség –
mint kiegészítő mutató – rávilágít arra a tényre, hogy a magyar telepek által
alkalmazott élőmunka fajlagos költsége (ára) jóval kisebb mint, az EDF, és a
kelet-német telepek vonatkozásában. A költségszerkezet vizsgálata során
kiderül, hogy az alacsony munkatermelékenység mellett az élőmunka
költsége a magyar telepek esetében kisebb arányban vesz részt az összköltség
kialakításában. A munkatermelékenységre a tőke ára is hatást gyakorol, mert
az élőmunkát tőkével lehet helyettesíteni (pl. gép, berendezés). Az EDF
telepek esetében a tőke ára, a kamat kisebb, mint Magyarországon.
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Ebből következően a hazai telepek azért alkalmaznak több élőmunkát, mert
abszolút értékben és arányában is a munkaköltség kisebb, mint az EDF és a
kelet-német telepeknél. A magas tőkekamatok következtében a fizikai tőkét
(pl. gép, berendezés) élőmunkával helyettesítik. A nagyarányú munkaköltség
különbség miatt Magyarországon a fajlagos munkaköltség növekedni fog.
Valószínűleg a munka költségek közelíteni fognak egymáshoz a termelői
csoportok viszonylatában. Ebből következően a gazdaságra jellemző összes
munkaköltség szinten tartása érdekében, a munka termelékenységet növelni
kell. A termelékenység növelésére sokféle módszer létezik, de az optimális
tényező mennyiség megválasztásához további, főleg a munka minőségi
tulajdonságaival kapcsolatos kutatásra lesz szükség.
A termőföld termelékenység vizsgálata a tejtermelésben meglehetősen
bonyolult folyamat. Az elemzés nehézsége abból adódik, hogy a termőföld
elsődleges produktuma a takarmánynövény, és csak másodlagos produktuma
az előállított tej. A növénytermesztéstől a tej előállításáig a folyamat sok
esetben sérülhet, amelyek helyét, okát a kérdőíves vizsgálattal nem lehet
egyértelműen meghatározni.
A magyar telepek átlagos termőföld termelékenysége elmarad az EDF, és a
kelet-német üzemek átlagától. Ennek egyik oka, hogy a magyar telepek a
takarmány-előállítás céljára sokkal több földterületet használnak, mint
külföldi versenytársaik. A vizsgálat alapján, Magyarországon, a földek bérleti
díjának, és haszonáldozati költségének együttes nagysága (földköltség)
kisebb, mint a másik két termelői csoport esetében. A takarmányozási költség
részletes vizsgálata során kiderült, hogy a magyar telepek kevesebb
mennyiségű tömegtakarmányt állítanak elő hektáronként, összehasonlítva a
versenytársakkal. A magyar telepek esetében az előállított tömegtakarmány
minőségével is problémák vannak, amelyek közvetve befolyásolják az
előállított takarmányozási célra alkalmas tömegtakarmány mennyiséget is.
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Magyarországon a telepek a magas tőkekamatok miatt egységnyi
földterületre kevesebb tőkét fektetnek be a takarmány előállítás során, mint
az EDF telepek. Ebből következően a magyar telepeknél a takarmánynövény
hozamok

kisebbek,

és

a

szükséges

mennyiségű

tömegtakarmány

előállításához sokkal több földterületet kell használniuk.
A bérleti díjak emelkedésével a magyar gazdálkodóknak dönteniük kell, hogy
intenzívebb formában a takarmánynövények fajlagos hozamait próbálják
növelni a földterület csökkentése mellett, vagy extenzívebb formában,
viszonylag nagyobb földterületen állítsák elő a szükséges tömegtakarmányt.
A termőföld termelékenység vizsgálatánál szükség lenne a tömeg- és az
abraktakarmány összetételének, táplálóanyag tartalmának elemzésére, mert
csak ezek együttes vizsgálatával lehet a termőföld termelékenységről
pontosabb képet kapni.
A magyar telepek tőketermelékenysége nagyobb az EDF, és a kelet-német
telepek átlagánál. Ezek alapján első lépésben kiváló tőkegazdálkodásra
lehetne következtetni, de ha részletesebben megvizsgáljuk a különbség okait,
más következtetésre lehet jutni. A magyar telepek kevesebb tőkét használnak,
mint az EDF telepek, mert Magyarországon a tőke kamatai magasabbak, és a
tejtermelés kockázati, jövedelmezőségi szempontból nem tartozik a jó
befektetések közé. Ebből következően a magyar telepek a lehető legkevesebb
tőkét alkalmazzák, és a tőkét megpróbálják más (pl. élőmunka) termelési
tényezővel helyettesíteni (bizonyos intervallumon belül). A helyettesítés
mértékét csak telepi szinten lehet meghatározni (környezeti különbségek).
A tőketermelékenység és a termelés során felmerülő összköltség között
szoros kapcsolat van. A közvetlen költségek közül a takarmányozási költség
a legfontosabb tényező. A magyar telepek fajlagos takarmányozási költsége
nagymértékben meghaladja az EDF telepek átlagát.
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Ennek oka, hogy a magyar telepek sokkal nagyobb arányban használnak
tejelőtápot a tehenek takarmányozása során, mint az EDF telepek. A tejelőtáp
fajlagos ára magasabb a tömegtakarmány egységáránál. A tejelőtáp
csökkentésével, jelentősen redukálni lehetne a takarmányozási költséget,
ezért szükség van a takarmányok táplálóanyag tartalmának vizsgálatára, mert
a tejelőtáp mennyiségét csupán gazdasági szempontból egyik napról a
másikra nem lehet lecsökkenteni.
A termelési tényezők alkalmazása során felmerülő költségek jelentős részét
képezik az összköltségnek. A magyar telepeknél a termelési tényezők
költsége kisebb arányban vesz részt az összköltség kialakításában, mint az
EDF telepek esetében. Az EDF tagországokban a tőke, a munka és a föld
költsége is magasabb, mint Magyarországon. A csatlakozással kialakult új
körülmények hatására a magyar telepek tényezőköltségei növekedni fognak,
a tőke kamata (THM) viszont előreláthatólag csökkenni.
Mindent összevetve a magyar telepek tényezőstruktúrája, és a parciális
termelékenységi mutatók között jelentős eltérés van a két termelői csoport
tekintetében. Ebből következően a tényező használat a magyar telepek
esetében mindenképpen változni fog. Az EDF telepek a kibővült Európai
Unióban helyzeti előnyben lesznek, mivel ők már alkalmazkodtak az EU
követelményrendszeréhez. A magyar tejtermelésnek is vannak gazdasági
előnyei (pl. munkaköltség), amelyek bizonyos helyzetben növekedést is
mutathatnak. Az viszont biztos, hogy az elkövetkező időszak a magyar
telepek számára a termelés szempontjából sorsdöntő lesz, és csak azok
maradhatnak versenyben, akik optimálisan használják a rendelkezésre álló
erőforrásokat.
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1. Az EDF adatbázisára, módszertanára támaszkodva Magyarországon
elsőként elemeztem és hasonlítottam össze a tejtermelésben a föld, a
munka és a tőke termelékenységét.
2. A vizsgálataim eredményei azt mutatták, hogy a magyar telepek
fajlagos

termelése,

munkatermelékenysége,

termőföld

termelékenysége elmarad az EDF, és a kelet-német gazdaságok
átlagától. A tőketermelékenység a magyar telepeknél magasabb, mint
az EDF, és a kelet-német telepek viszonylatában.
3. Meghatároztam azokat a költségtényezőket, amelyek a tejtermelő
telepek parciális (föld, munkaerő, tőke) termelékenységét jelentősen
befolyásolják. A költségtényezők értéke és szerepe változni fog, ezért
a termelékenység javítása érdekében a telepeknek költségszerkezet és
tényezőstruktúra optimalizálást kell végrehajtani.
4. Javaslatot tettem, arra hogy a termőföld- és a munkatermelékenység
javítása érdekében a magyar telepeknél a termelésben hasznosított
föld és munka mennyiségét csökkenteni kell. A tőketermelékenység
versenyképességének megtartása érdekében a tőke bevonását az egyes
tőketényezők esetében „a legkisebb költség elvének” betartása mellett
kell végrehajtani.
5. A termelékenységi mutatók a tejtermelés esetében nemzetközileg
összehasonlíthatók,

de

a

pontosabb következtetések levonása

érdekében szükség van számszerűsíthető adatok elemzése mellett, a
telepekre jellemző kvalitatív információk gyűjtésére, vizsgálatára.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás során a termelés gazdasági,
társadalmi

feltételrendszere

jelentős

átalakulást

mutat.

A

magyar

mezőgazdaságnak, ezen belül a tejtermelésnek a külső környezete
megváltozott. A termeléshez nélkülözhetetlen erőforrások szűkösen állnak a
gazdálkodók rendelkezésére, ezért használatukért, birtoklásukért jelenleg is
kiélezett verseny folyik.
A disszertáció célja a termelési tényezők alkalmazásának vizsgálata. A
termelési tényezők használata ráfordítást jelent a termelés számára. A
költségek jelentős része a termelési tényezők használatból ered, ezért
mindenképpen meg kell határozni a telepek tényezőszerkezetét. A termelési
tényezők egzakt ismerete előrevetíti az esetleges tényezőhasználatból eredő
költségcsökkenést.
A disszertációban vizsgált termelési tényezők a föld a munkaerő és a tőke. A
termelési

tényezők

elemzésének

az

egyik

módszere

a

tényezők

termelékenységének vizsgálata. A termelékenység egységnyi termelési
tényezőre jutó hozam nagyságát fejezi ki. A vizsgálat során a
termelékenységi mutatók pontosabb értelmezése végett, kiegészítő mutatók
bevonása történt. A termelékenységi mutatók a költségekkel szorosan
összefüggenek, ezért a költségszerkezet elemzésére került sor.
Az adatok gyűjtése és feldolgozása az European Dairy Farmers (EDF)
módszertanára épült. Ma már több mint 309 tagja van a szervezetnek 19
országból.
Az EDF szervezetéhez tartozó tejtermelő telepek minden évben gazdasági
adatokra támaszkodó analóg kérdőívet töltenek ki. A kérdőívben történő
adatok elemzése egy Excel bázison alapuló program segítségével történik.
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Az eredményekből súlyozott átlagokat képeztem, és az összehasonlítás során
a magyar telepek átlagát az EDF, és a kelet-német üzemek átlagához
viszonyítottam. Az átlagok között lévő eltérés statisztikai vizsgálata
páronkénti T - próbával történt.
A vizsgálat alapján a magyar telepek átlagos fajlagos termelése (kg FCM tej)
kisebb, mint a versenytársak átlaga. A termelékenységet a fajlagos hozamok
növelésével is lehet javítani, de ennek kivitelezése sokkal bonyolultabb, mint
a termelési tényezők mennyiségének csökkentése.
A magyar telepek munkatermelékenységének átlaga nagymértékben elmaradt
az EDF, és a kelet-német telepek átlagától. A magyar gazdaságok az elemzés
alapján

a

versenytársakhoz

képest,

szinte

azonos

mennyiségű

tej

előállításához sokkal több élőmunkát használtak fel. Ennek oka, hogy
Magyarországon

a

fajlagos

munkaköltség

(munkabér

+

a

munka

haszonáldozati költsége) sokkal kisebb, mint az EDF, és a kelet-német
telepek esetében.
Az élőmunka alkalmazását növeli az a tény is, hogy Magyarországon a
tejtermelők magasabb kamatok mellett juthattak tőkéhez, ami miatt a tőke
bizonyos mennyiségét élőmunkával helyettesítették. Ezek a jellemzők
számszerűsíthetők, de a munkatermelékenységre hatással vannak olyan
minőségi jellemzők, amelyek elemzése további vizsgálatot igényel.
A két termelői csoport között lévő munkaköltség különbségéből arra lehet
következtetni, hogy a magyar telepek munkaköltsége növekedni fog a
csatlakozást követően. Ezek után a termelőnek döntenie kell arról, hogy
milyen mértékben helyettesíti a munkát tőkével. A munkatermelékenységre
ható nagyszámú tényező miatt a munkatermelékenység növelését csak
részletes minőségi és mennyiségi vizsgálat után, komplex módon lehet
javítani.
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A magyar telepek termőföld termelékenysége az összehasonlítás során kapott
eredmények alapján jelentős mértékben elmarad az EDF, és a kelet-német
telepek átlag termelékenységétől. A magyar telepek gyenge termőföld
termelékenységének

az

oka

abban

keresendő,

hogy

a

szükséges

tömegtakarmány mennyiséget nagyobb földterületen állítják elő. A
takarmánytermő-terület nagyságát befolyásolja az a tény is, hogy a magyar
termelők hektáronként kevesebb és gyengébb minőségű tömegtakarmányt
állítanak elő, mint versenytársaik. Ebből következően nagyobb földterületet
kell lekötni a tömegtakarmány előállítás céljára, ami szintén csökkenti a
termőföld termelékenységet.
A termelői csoportok fajlagos termőföld költségét összehasonlítva (bérleti díj
+ haszonáldozati költség), a magyar telepek használatában lévő földek esetén
a legkisebb, és ez is indokolhatja a nagyarányú termőföld lekötést.
A

vizsgálatból

arra

lehet

következtetni,

hogy

a

magyar

telepek

viszonylatában a termőföld költség növekedni fog. A termelő dönt, hogy az
adott körülmények között nagyobb vagy kisebb földterületen állítja elő a
szükséges tömegtakarmány mennyiséget. Annyi bizonyos, hogy a termőföld
termelékenységet a magyar telepeken növelni kell, mert ebben a formában a
magyar telepek nem versenyképesek.
Az elemzés alapján látható, hogy a termőföld és a munka használatot a tőke
ára (kamat), és rendelkezésre álló mennyisége nagymértékben befolyásolja.
A magyar telepek tőketermelékenységének átlaga mind a 4 év során
meghaladja az EDF, és a kelet-német telepek átlagát. A hozam értékeit
ismerve a magyar telepek sokkal kevesebb tőke érik el ugyanazt a
hozamszintet, mint az EDF telepek. Az alacsony tőke lekötésnek az, az oka,
hogy a magyar telepek a beruházáshoz szükséges tőke mennyiségéhez csak
magasabb fajlagos tőke költség mellett jutnak hozzá.
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Az idegen tőkéhez történő hozzájutást a pénzpiac szereplőinek (bank) negatív
hozzáállása is nehezíti.
A magyar telepek tőkelekötése valószínűleg növekedni fog (kamatok
csökkenése miatt). A tőke mennyiség növekedése a tőketermelékenységet
csökkenti, tehát a magyar telepek előnye mérséklődni fog. A csökkenés
mértékét azonban előre nem lehet meghatározni.
A termelés eredményeire, és az alkalmazott termelési tényezők mennyiségére
a termelési költség jelentős hatással van. A költségszerkezet vizsgálata
alapján kiderült, hogy az EDF, és a kelet-német telepeknél az összköltséget a
tényezőköltségek (speciális költségek) nagyobb arányban alkotják, mint a
magyar telepek viszonylatában.
A magyar telepek takarmányozási költsége meghaladja az EDF, és a keltnémet telepek átlagát. A magyar telepek sokkal nagyobb mennyiségben
etetnek tejelőtápot az állatokkal, mint az EDF telepek, és a tejelőtáp
fajlagosan drágább, mint a tömegtakarmány. A tejelőtáp mennyiségének
csökkentésével csökkenteni lehet a takarmányozás költséget, de ez csak a
takarmány összetétel, és táplálóanyag-tartalom vizsgálatával, és az ökonómia
együttes alkalmazásával lehetséges (állategészségügyi problémák elkerülése).
A speciális költségek (tényező költségek) közül a munkaköltség tekintetében
van a hazai telepeknek a legnagyobb előnye. Ez az előny vállalkozói oldalról
komparatív előnynek is tekinthető.
Összegezve: a termelékenység vizsgálata megmutatta, hogy melyik
termelési tényező esetében vannak a magyar telepek előnyben, és melyik
termelési tényező használatában vannak hátrányban az EDF, és a kelet-német
telepekkel szemben. A gazdaságoknak minden esetben meg kell találniuk azt
a tényező és költség kombinációt, amelyek alkalmazásával versenyképesek
lehetnek, és Európa élvonalába kerülhetnek.
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SUMMARY
The reason of choosing the issue “Partial analysis of land, labour and
capital productivity in Hungarian dairy farming” within the main doctoral
program of “Economics of production, development and consumption of
animal origin products” was the coming EU accession.
Using production factors is expense in the production. The quota
system and the decrease in milk price forecast that in order to maintain and
improve the profitability the costs should be decreased. A high share of the
costs origins from the use of the production factors, therefore the structure of
the factors should be defined in the dairy farms. One of its methods is the
analysis of partial productivity of land, labour and capital.
The only main product of specialised dairy farms is milk; both its
quantity and quality influence the results of the farm. During the analysis of
EDF data, the average milk yield of Hungarian, East German and EDF farms
were compared. The milk yields of the Hungarian farms were lower than
those of the EDF and East German farms in all years considered (p<0,05 in
both cases). The results obtained in the international comparison show that
productivity may increase with improving the specific yields, although it is a
complex task and the required investments cost extra money, therefore the
economic results of the development are questionable.
The labour productivity of the Hungarian dairy farms was lower than
those of the EDF, and East German farms in the four years analysed.
According to the analysis, in Hungary labour cost (wages paid and
opportunity cost of own labour) per cow is lower than those of the EDF and
East German farms. The reason of the difference between average labour
costs is that in Hungary lower wages are paid than in the western farms. Due
to the lower labour costs, Hungarian farms employ more workers.
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Besides of the previous, the higher interest rates also encouraged the
farmers to use labour instead of capital. Labour productivity is influenced by
quality elements also, on which suitable information is not provided in the
EDF system. During the deep interviews with Hungarian farmers, it was
found that challenges occur in case of the intensity of labour and of the skills
of the physical workers. With increasing labour productivity, labour costs can
decrease; however, not only the calculable figures (costs) but the quality
elements of labour have to be improved.
Analysis of land use is quite a difficult task in the agriculture. It was
found that the EDF average is higher than that of the Hungarian farms; the
difference is the greatest in 2002, 56 percent. The reason for the low land
productivities of the Hungarian farms is that the forage fed is produced on
larger land than in the EDF farms. The reason for it is that the yields of
forage feed production, the level of feed production and the quality of the
forage are low, in Hungary. The investigated Hungarian farms replace forage
with concentrate, which induces increase in the costs. Land productivity is
influenced by the land costs. Comparing the land costs (land rent and
opportunity costs) of the three groups it was found that those of the
Hungarian farms were the lowest.
Land productivity indirectly is affected by capital price (interest) as
well. If land productivity depended on the capital price only, it could be
improved by increasing the capital allocated per hectare after the EU
accession. However, forage production is dependent on several factors (e.g
weather). Therefore, more intensive production (e.g. fertiliser) will not
certainly result in higher yields. It is the decision of the farmers whether to
produce forage on larger or smaller land. What certain is that land
productivity has to improve in order to increase the competitiveness of the
Hungarian dairy farms.
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Analysis of the productivity of capital as production factor is the most
difficult. Capital productivity of Hungarian farms is 40 percent higher than
the EDF and 45 percent higher than the East German farms. This result
reflects on that the Hungarian dairy farmers use much less real capital to
produce one unit of milk than the competitors and produce greater yields with
lower capital allocated. Therefore, the question of how much the capital costs
arise in the Hungarian and the EDF farms. It was necessary to analyse the
capital cost as well, which contains the paid real interest (after loans-6 %)
and opportunity cost (after own capital-3 %). Knowing the yields, Hungarian
farms use much less capital for milk production than the EDF and East
German farms. The reason of low capital fixed is that capital necessary to the
investments is available at only a higher interest rate (2 to 3 percent higher
interest rate than in the EU) for Hungarian farmers (Radó, 2003).
The results of the production and the amount of used production
factors are highly influenced by the production costs. The results of the cost
analysis show that factor costs represent a higher share within the total costs
in case of the EDF and the East German farms than in Hungary. Among the
direct costs, feed costs have the greatest role. Feed costs of the Hungarian
farms are higher than the EDF average. The reason for the difference is in the
different feeding technology (ratio of forage and grain crops) and in the lower
forage quality. On the Hungarian farms, milking concentrate is fed in higher
ratio, which is more expensive than forage. With decreasing the amount of
concentrate fed the feeding costs can be decreased, however in order to avoid
physiologic problems it can be solved only the harmonisation of the feed and
the farm management sciences.
Out of the special factor costs the greatest advantage of the Hungarian
farms is in case of the labour costs. This has a great relevance because low
labour cost accompanies high labour use and low labour productivity.
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With improving productivity, labour input decrease (at same level of milk
yield), which leads to lower labour costs. Therefore, the after the EU
accession, the likely increase of labour price will not result in great increase
in labour costs. From entrepreneurs’ side this fact is a comparative
advantage.
If Hungarian farms want to produce at a competitive cost level with
the EDF and the East German farms, the use and allocation of the production
factors have to be choosen by considering the results of a continuous
comparison and analysis.
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9. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás köszönettel tartozom témavezetőmnek Dr. Borbély Csabának,
hogy koordinálta és szakmailag irányította munkámat, és minden nehéz
pillanatban megmutatta számomra a helyes, követendő irányt. Köszönettel
tartozom Dr. Széles Gyula Professzor Úrnak (Doktori Iskola Vezetőnek),
azért a mértékadó szakmai lojalitásért, önzetlen segítségért, amely nélkül a
disszertáció nem jöhetett volna létre. Külön köszönöm Dr. Tóth Tibor
Professzor Úrnak azt a szakmai segítséget, amely a disszertáció
alappillérének létrehozásánál felbecsülhetetlen jelentőségű volt. Szeretném
megköszönni Dr. Molnár Tamás Tanszékvezető Úrnak, és Dr. Molnár Tamás
Segédmunkatárs

Úrnak

a

disszertáció

statisztikai

módszerének

kiválasztásánál és a statisztikai elemzés kivitelezésénél nyújtott szakmai
segítséget. Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet minden kedves
kollégámnak és barátomnak, akik közvetve vagy közvetlenül hozzájárultak a
disszertációm elkészüléséhez.
Végül, de nem utolsósorban hálás vagyok családomnak és
barátnőmnek, akik támogatása, ösztönzése és türelme nélkül ez a dolgozat
nem készülhetett volna el.
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14. MELLÉKLET
1.
1.1

Fő rész – Az EDF költségelemzés

Az ország és az üzem azonosítása

Az Ön munkáját megkönnyítendő egy német farm adatait a táblázatban
segítségképpen feltüntettük
Az Ön üzemének azonosítója *
A német üzem azonosítója
* Ha Ön nem rendelkezik még ilyennel vagy nem tudja, kérjük írja be üzeme
nevét, és székhelyét
Ország
1.2

Régió

A gazdasági év meghatározása
Hónap/év

Hónap/év

Indulás
1.3

Befejezés

Általános forgalmi adó

Kérjük a megfelelő válaszhoz rakjon egy
keresztet (X)
A közölt értékek tartalmazzák az ÁFA-t?

Igen

Nem

A tejtermelés behatárolása
Meghatározás: A tejtermelés az egész vállalat/gazdaság része, amelyhez
tartoznak a tehenek, minden borjú 14 napos korig, az állománypótlásra szánt
üszők, valamint ezen állatok ellátását szolgáló takarmánytermesztés. Üszők
alatt az összes nőivarú szaporulatot értjük a tejtermelésben. Kérjük, tekintse
meg a következő ábrát, ami segítséget nyújthat a fenti összefüggések
megértéséhez.
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1.4

Földhasználat az adott gazdasági évben

A ü z e m v a g y fa r m
N ö v é n y te r m e s z té s
T a k a rm á n y t e r m e s z t é s

T e rm
tehenek
T e r.
tehenek

B o rja k

B o rja k

T e n y.
ü sz ő k
T e n y.
ü sz ő k

Á ru n ö v é n y t e r m e sz t é s

S e rté s
Ju h
B a ro m fi
E gyéb

E gyéb
s z .m
E gyéb
s z .m .

C u k o rré pa
G a b on a
B u rgon ya
E g yé b

S e rté s
Juh
B a ro m fi
E gyé

A te jte rm e lé s

Á lla tte n y é s z té s

ha összesen

Az adott területből hány
hektáron termeszt
takarmányt a tejtermelés
számára (1.4)

Szántó (saját és bérelt)
Rét, legelő (saját és bérelt)
Bérelt terület összesen
Az aktuális földárak az Ön régiójában
Ft/ha*
Átlagos minőségű szántó vásárlási ára az adott régióban
Átlagos minőségű szántó bérleti díja az adott régióban
Átlagos minőségű rét, legelő vásárlási ára az adott régióban
Átlagos minőségű rét, legelő bérleti díja az adott régióban
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1.6

Munkaerő gazdálkodás
Munkaerő
összes óra/év A tejtermelésben
egység
ledolgozott órák/év
Családi unkaerő*
Ebbe a cellába csak azokat a családtagokat írják be, akik munkájukért nem
kapnak bért. Abban az esetben, ha a családi munkaerő bért kap munkájáért,
akkor a bérmunkaerőnél tüntesse fel az adott értéket.
Munkaerő
egység

összes óra/év

A tejtermelésben
ledolgozott órák/év

Bérmunka
1.7

Fizetett bérek az adott régióban
Ft/év*

óra/év**

Képzett munkaerő
*Ebbe a rubrikába kérjük a bruttó béreket megadni (adó, biztosítás, stb.)
1.8

Az adott gazdasági év hozamai

Ez a kérdőív legfontosabb része. Egy korrekt kiértékeléshez fontos, hogy a
hozamok és a ráfordítások pontosan meghatározásra kerüljenek az eredménykimutatásból és ebből a tejtermelés részesedését meg kell becsülni.
Ft/üzem
Ebből hány % a
tejtermelés
részesedése?
• A növénytermesztés árbevételei
• Értékesített tej (1)
• Állatértékesítés
• Az állomány könyveszerinti
értékváltozása
• Állami támogatások, kifizetések
• Kvóta bérbeadásából származó
árbevétel
• Szövetkezeti üzletrész
• ÁFA egyenleg
• Egyéb árbevétel
• Naturális bevételek
Összes árbevétel
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Megjegyzések:
1. Az adott helyre csak a havonkénti tejpénzt kell feltüntetni, amely
tartalmazza a minőségi felárat is. (A szállítási költséget kérjük, vonja le az
értékből.)
2. Pozitív érték lesz, ha növekszik az állomány, negatív, ha csökken.
3. Kérjük, itt tüntesse fel az állami támogatások közül azokat, amelyek az Ön
üzemét érintik.
4. Amennyiben szövetkezeti üzletrésszel rendelkezik, és osztalékot kap,
kérjük, itt tüntesse fel.
5. Itt azokat az extra bevételeket kell beírni, ha a piacon értékesített eszközök
ára magasabb, mint a könyv szerinti érték.
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1.9

Ráfordítások
Ebből hány % a
tejtermelés
részesedése?

• Állat vásárlás
• Takarmányvásárlás
• Vetőmag
• Növényvédőszer
• Műtrágya
• Talajjavítás
• Állatorvos, gyógyszerek
• Termékenyítés embriótranszfer
• Munkabér
• Bérmunka, gépbérlet
• Üzemanyag, kenőanyag, áram
• Gépek amortizációja
• Gépek karbantartása, javítása
• Épületek amortizációja
• Épületek karbantartása, javítása
• Biztosítás
• Adó
• Egyéb általános ráfordítás
• Speciális ráfordítások a
• Kvóta bérlése, lízingelése
• Kvóta amortizációja
• Földbérlet
• Fizetett kamat
• Naturális ráfordítások
Összes ráfordítás
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1.10

Az üzem tőkestruktúrája

Ebben a fejezetben az üzem vagyonára vonatkozó adatokra kérdezünk rá.
Családi farm esetében a lakóház és a gazdasági épületek értékét itt nem kell
feltüntetni.
Ebből hány % a
Érték a gazdasági
tejtermelés
évvégén
részesedése
Ft/üzem
(becslés)
Ebből az állatok értéke
Ebből a gépek értéke
Ebből az épületek értéke
Ebből szövetkezeti üzletrész
Ebből forgótőke *
Ebből egyéb tőke
Az üzem teljes vagyona (föld
és tejkvóta nélkül)
Pl. mezei leltár, készpénz, stb.
1.11

Beruházások a gazdasági évben
Ft/üzem

Ebből hány % a tejtermelés
részesedése* (becslés)

Összes beruházás
Kvóta
Épületek
Gépek
Föld és talajjavítás
Megjegyzés: Ezek az adatok viszonylag könnyen hozzáférhetők a leltárból.
1.12

Kötelezettségek (idegen tőke)
Ft/üzem

Összes kötelezettség az évvégén
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1.13

Tejtermelés az adott gazdasági évben (1.2)
kg/év

Tejipar felé értékesített tej
Az értékesített tej zsírtartalma
Takarmányozásra felhasznált tej (csak a
tejtermelésben)
Takarmányozásra felhasznált tej (egyéb
állatfajoknál)
Saját fogyasztás, értékesítés háztól
Az üzemben feldolgozott és értékesített tej
A tejkvóta ára az adott régióban
Ft/kg tej
Vásárlási ár
Bérleti díj

Fehérje tartalom (%)

1.14

1.15

Zsírtartalom

Tehenek száma és a bikaborjak
létszám és százalék

Átlagos állomány létszám
Az első hónapban értékesített bikaborjak aránya
2.
A költségkülönbségek okai
2.1
Az istálló kihasználtsága és a tejkvóta az adott kvótaévben
Az istálló nagysága (férőhelyek száma)
Az üzem összes kvótája
Kérjük adja meg az üzemben fejt tej zsírtartalmát
Bérelt vagy lízingelt kvóta
Bérbe adott vagy kilízingelt kvóta
2.2
Vásárolt kvóta (1984 – 2000)
Kvóta vásárlási év
1993 1995 1998 1999
Az adott évben
vásárolt kvóta (t)
Átlagos vásárlási ár/kg
kvóta (4 % Zsír)
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Összes 1984 óta

2.3
Fejési idő
Fejés kezdete Az első fejés
kezdete *
Télen
Nyáron
2.4

A második fejés
kezdete *

A harmadik
fejés kezdete

Állatárak az Ön üzemében
Ft/állat

Élősúly kg/tehén

Selejttehén
Bikaborjak 2 hetes korig
Vemhes üsző (röviddel ellés
előtt)
Kérjük, adja meg az átlagos vásárlási ill. értékesítési árakat, valamint az
átlagos értékesítési súlyokat.
2.5

Fontosabb időintervallumok és időpontok az üzemvezetésben
Időintervallum

Hány hónapos korban ellenek először az üszők?
Tehenek átlagos kora (év)
Két ellés közötti idő (nap)
Mesterségesen termékenyített tehenek aránya
2.7

Az ellések szezonális megoszlása
az ellések %-a esik erre az
időszakra

December – Február (tél)
Március – Május (tavasz)
Június- Augusztus (nyár)
Szeptember – November (ősz)
Összesen
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2.6
Állatlétszám a gazdasági évben
Fejőstehenek
Tehenek száma a gazdasági év kezdetén

tehénlétszám

Tehenek száma a gazdasági év végén
Értékesített tehenek száma
Elhullott tehenek száma
Borjak és üszők
Saját tenyészetből beállított üszők száma*
Vásárolt üszők száma*
Értékesített üszők száma *
Élve született borjak száma
Az itatásos periódus alatt elhullott borjak száma
Egyéb csoportok
Tenyészbikák átlagos létszáma
Egyéb korcsoportba tartozó szarvasmarhák
l
*áAzok
az áüszők, amelyek az adott gazdasági évben nem ellenek le, nem
tartoznak a tejelő tehenekhez, és emiatt itt nem kell őket figyelembe venni.
2.8

Termesztett növények
ha összesen

Gyep, legelő
Lucerna
Kukorica szilázs
Gabona
Olajos magvak
Ugar
Cukorrépa
Burgonya
Egyéb
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ebből hány hektáron
termelnek takarmányt a
tejelő tehenészet számára

3.
Termelési technológia – fontos az üzem felépítésének
megismeréséhez
3.1
Felhasznált tejelőtáp* mennyisége
A gazdasági évben
Összes
felhasznált mennyiség (t) felhasználás Ft/év
Vásárolt takarmány
(tejelő táp vagy komponens)
Sajáttermelésű takarmány
(tejelő táp vagy komponens)
* A tejelőtáp meghatározása: Energiát és fehérjét tartalmazó takarmány,
amelynek szárazanyag-tartalma meghaladja a 85 %-ot. (pl. vásárolt táp, szója
dara, stb.)
3.2

Tenyésztési adatok
Fajta

A telepen termelő tehenek fajtája
Keresztezésnél a bikák fajtája
%-a a teheneknek
Hús típusú bikával fedezett tehenek száma
Embrió átültetés
Egyéb állatok az üzemben
Anyajuhok átlagos állomány létszáma
Tenyészkocák átlagos állomány létszáma
Hízósertések átlagos állomány létszáma
Egyéb állatok átlagos állomány létszáma
Egyéb állatok átlagos állomány létszáma

Állatok száma

3.2

Fejőrendszer
A megfelelőválaszt kérjük, jelölje be (X)
Vezetékes
Halszálkás
Sajtáros
Tandem
Fejőrobot
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Méret

3.4
Az istálló
Istálló típusa
Férőhelyek száma
Kifutó bokszokkal
Kifutó bokszok nélkül
Kötött tartás
Egyéb
* Szalma, fűrészpor, gumi, stb.
3.5
Takarmányozási rendszer
A tejelő táp kiosztása (csak a tejelő
teheneknek)

alom típusa*

A megfelelőválaszt kérjük, jelölje
be (X)

jászolban
a fejőállásban
transzpanderrel
TMR
Nyáron a tehenek:

A megfelelőválaszt kérjük, jelölje
be (X)

Éjjel-nappal szabadban vannak
Csak napközben vannak kint tartva
Éjjel-nappal az istállóban vannak
A legeltetési idény kezdete (hónap, nap)
A legeltetési idény vége(hónap, nap)
Nyáron a tehenek kapnak új legelőt
kétszer egy nap
naponta
minden második nap
hetente egyszer
soha
3.6
Takarmányozás
Takarmány összetétele (kg takarmány/nap)
Takarmányozási napok
Legelőfű
Szenázs
Kukoricaszilázs
Tejelőtáp szója nélkül
Szója
Egyéb
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Tejelő tehenek
Tél
Nyár

3.7

Műtrágya felhasználás
Nitrogénműtrágya
felhasználás
N kg /ha
Gabona
Silókukorica
Legelő/Gyep

Hígtrágya
felhasználás
m3/ha
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Szervestrágya
felhasználás
t/ha

