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Bevezetés

2. BEVEZETÉS
A tej ősidők óta az emberiség alaptáplálékának számít. A tejből készíthető
élelmiszerek sora rendkívül változatos (sajt, vaj, túró, tejföl, joghurt, kefir, stb.)
nem egy esetben élvezeti cikké (Túró Rudi), sőt divatcikké (Light milk) válik. A
fejlett tejkultúrával rendelkező országokban az egy főre jutó éves tejfogyasztás
meghaladja a 200 kg-ot (240-270 kg/fő/év).
Magyarországon a fejlett országokhoz hasonlóan a tejet a szarvasmarha
szolgáltatja, habár ugyanerre képes a kecske, juh, bivaly, stb. (fejlődő országok). A
tejet szolgáltató szarvasmarha univerzális állatfajnak nevezhető, mivel a tej mellett
húst, igaerőt szolgáltat, bőre a könnyűiparban hasznosítható, sőt turisztikai
vonzerőt jelenthet (bikaviadal).
A fejlett világban a szarvasmarha elsősorban a tej- és hústermelés révén
jelentős, ugyanakkor markáns szerepet játszik a jelen kor új kihívásai
megoldásában is (gyepterületek fűtermésének és a melléktermékek hasznosítása,
vidéki területek kultúrállapotban tartása, fenntartható fejlődés, stb.). A
szarvasmarha univerzális jellege lehetővé teszi mindezen kihívások sikeres
teljesítését úgy, hogy közben gazdasági hasznot, jövedelmet termel a gazda
számára (Horn et al., 1995).
Magyarország tejtermelésének is a jelen kor kihívásaival kell-kellett
szembenézni, sőt a termelés mennyiségét korlátozó kvóta rendszer szerepének
erősödésével, a közgazdasági szabályozás más új formáival, illetve az erősödő
nemzetközi versennyel is számolni kell.
A mezőgazdasági termelés tervezésében ma is helyet kap a számítógép és
az információtechnológia (Podmaniczky – Illés, 1997). A logikai, tapasztalati
módszerek mellett magasabb matematikai és számítástechnikai eszközök és
módszerek (lineáris programozás, ágazati kapcsolati mérlegek, korreláció,
regresszió,

szimuláció,

információtechnológia

stb.)

állnak

robbanásszerű

rendelkezésre,

fejlődése

révén

melyek

felhasználó

az
barát

környezetben egyre komplexebb feladatok gyors, precíz megoldására képesek.
A Kaposvári Egyetem jogelődjének Vállalatgazdasági tanszékén a
rendszerváltást követően kezdődtek a tejtermelés nemzetközi értékelésével
foglalkozó kutatások. A Braunschweigi Német Agrárgazdasági Kutatóközpont
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1997-ben néhány további európai ország (köztük hazánk) bekapcsolódásával
indította útjára az International Farm Comparison Network (IFCN) nemzetközi
elemzésekkel foglalkozó hálózatát. Az IFCN termelés-szerkezeti, technológiai és
politikai változások elemzésének lehetőségeit vizsgálja az egész világon. Lehetővé
teszi az érdekelt gazdasági szakemberek közötti kommunikációt és adatcserét. A
tejtermelés modellezésével foglalkozott egy kedvező visszhangot kiváltott hazai
doktori disszertáció, amely az IFCN kutatásaiban akkor használt szimulációs
modell (TIPI-CAL) segítségével, lehetséges üzemgazdasági stratégiákat és azok
gazdasági hatásait mutatta be (Borbély, 1999). Az IFCN szervezet jelenleg a
szántóföldi növénytermesztés, a tejtermelés, valamint - nemrégen indulva - a
húsmarha előállítás gazdasági elemzéseivel foglalkozik.
A nemzetközi üzemgazdasági vizsgálatok a világ tejtermelésének 74%-át
adó, 27 országára terjednek ki. A hálózat tagjainak közös célja a tejtermelés üzemi
szintű vizsgálatával választ találni arra, hogy a különböző régiók különböző
termelési feltételek mellett hogyan tudnak gazdaságosan termelni a jövőben. A
vizsgált kérdéskörök az agrárgazdaság, a termelők, a politikusok szempontjából is
egyaránt jelentősek.
-

Mi lehet adott terület versenyképességének oka másokkal szemben?

-

Melyek az üzemi, a regionális vagy a nemzeti versenyképesség javítását
célzó legjobb stratégiák?

-

Milyen hatást gyakorolnak a kormányok, illetve a törvényi szabályozások
a nemzetközi versenyképességre?
A hazai tejtermelő tehenészetek a csatlakozással eltérő körülményekkel

találhatják szembe magukat. Nemcsak az erős szabályozottság jelenthet új
kihívást, befolyásoló tényezőként jelentkezik a tej szigorodó minőségi besorolása,
illetve az uniós gazdák által élvezett közvetlen termelői támogatások kérdése. A
tejtermelés üzemi szintű távlati elemzése nemcsak a termelés megváltozó
kereteiről vagy kiaknázható pótlólagos forrásairól szolgáltat információkat,
hanem segít felkészülni az alkalmazkodási stratégiák kidolgozásában.
Fentiekre tekintettel választottam disszertációm témájául a tejtermelés szimulációs
elemzését.
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Célkitűzés

3. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI
A kutatás kezdetén hazánk uniós csatlakozása számos kérdést vetett fel, a
magyar tejtermelés várható esélyeinek vizsgálata is ebbe a témakörbe tartozott. Az
Európai Unió tejtermelésének jövőjét is elemező Agenda 2000 hosszú távon
számos kérdéskört nyitva hagyott, illetve az uniós tagság küszöbére érve továbbra
is jelentős a bizonytalanság a közös agrárpolitika egyes elemeinek kiterjesztésével,
a kvótarendszer átalakításával, a működő támogatási rendszerek jövőjével
kapcsolatban. Jelentősen megváltozott a termelés gazdasági feltételrendszere is,
amely változások a mezőgazdasági termelés eredményeit és szerepét is formálták.
A disszertáció célja, hogy az uniós csatlakozás néhány várható hatását
elemezzük a tejtermelésben termelés-szimulációs modell segítségével.
A cél eléréséhez a következő feladatok megoldása volt szükséges:
A, A tejtermelés hazai és nemzetközi helyzetének tanulmányozása.
B, Az Unió tejtermelésének, a termelés szabályozásának tanulmányozása.
C, Az IFCN szervezetének, működésének megismerése.
D, A TM0.3 modell segítségével konkrét elemzések elvégzése a tejár és –
minőség, az egyéb bevételek, a tejhozam, a munkaerő és a termőföld
gazdaságosságot alakító szerepével kapcsolatosan; variációk kidolgozása.
A jövőbeli gazdasági helyzetet komplex termelési és gazdasági számítási
modellel lehet szimulálni, amely alkalmas előrejelzések készítésére különféle
stratégiák, kockázati tényezők és politikai körülmények mellett.
Az előbbiekben részletezett feladatok és a modellszámítások eredményei
szolgáltatják a disszertáció megírásához szükséges anyagot. Az eredmények az
IFCN nemzetközi hálózat keretében végzett munka részét képezik.
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4. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
4.1. Magyarország uniós csatlakozása
A világ és ezen belül Európa vagy akár Közép-Európa történelmében már nem
egyszer került sor arra, hogy különböző országok közös, illetve egy irányba vivő
érdekek alapján gazdasági-politikai közösségeket hozzanak létre. Az Európai
Közösség megalakulásának eredeti alapja a kölcsönös függés, valamint a nemzetek
feletti és a nemzetek közötti mechanizmusok egymást kiegészítő egysége volt. Ma
az Európai Unió meghatározó szerepet játszik a világ gazdasági életében, a
nemzetközi kereskedelemben és a politikában egyaránt.
Az európai integráció (1993. Mastrichti Szerződés óta Európai Unió) három
alappillérre épült: a gazdasági, a kül- és biztonságpolitikai, valamint a bel- és
igazságügyi együttműködésekre. A hat tag által 1957-ben aláírt Római Szerződés
keretében alapított integráció többször bővült, a közösség kiterjesztésének oka
különböző volt. Az EFTA-országok befogadásakor egyszerű gyarapodásierősödési szándék vezérelte. A kétpólusú világ idején a befogadás azt is
jelenthette, hogy a másik oldaltól megóvok (magamhoz láncolok) területeket
(görög-spanyol-portugál bővítés). A berlini fal leomlásakor az első reakció azért
volt bővítés-párti, mert ebben még szükséges garanciát látott a rendszerváltás
visszafordíthatatlanságára. A mostani bővítés alapja részben pozitív indíttatású
(nagyobb piac, megnövelt stratégiai súly), másrészt elemi érdek a közvetlen
szomszédság stabilizálása miatt is.
Nyilvánvaló, hogy egy már meglévő, prosperáló, stabil közösségi életbe való
bevonás nem történhet meg, amíg a bevonásra alkalmasnak minősülő jelölt nem
kerül egyre közelebb a befogadóhoz: gazdasági készültségben, infrastruktúrában,
működési (intézményi) képességben, alapelvekben és értékekben. Máskülönben a
belépése rövid távon stabilizál, de már középtávon is - az általa hozott
különbségekkel, működés- és versenyképtelenséggel - a meglévő struktúra
rombolásához vezethet. Egy országközösség alapvető feltétele, hogy a
tagállamoknak többszörös kompromisszumot kell tudniuk kezelniük. Össze kell
békíteniük a létező külső adottságokat (globalizáció, egységes piac, közös pénz,
még több tagország belépése stb.) és saját hagyományos politikai ingerküszöbüket.
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Az eltérések két irányból közelednek egymáshoz: a közösség elvárja bizonyos
tényezők módosítását, illetve a már működő mechanizmusok hatnak a belépő új
tagállamra, ugyanakkor a bekerülő országok sajátosságai is ellenhatást fejtenek ki.
A nyilvánvaló konfliktushelyzet ellenére egy közösség számos előnyt hordozhat
tagjai részére. Az EU-országok többsége külön-külön nem annyira tudná
szuverenitását óvni és érvényesíteni a globálizált világgazdaságban és a növekvő
amerikai dominanciával szemben, mint közös fellépéssel. Ebben az egységben az
áru, a tőke, a szolgáltatás, a munkaerő szabadabban mozog, mindenki többet nyer
gazdasági növekedésben és prosperitásban, mint külön-külön. Attól, hogy a
környezetvédelmi vagy fogyasztóvédelmi normákat közelítik, és együtt hozzák fel,
az állampolgár létfeltételei együttesen javulnak. A meglévő, már működő
mechanizmusok átvétele sokkal inkább előnyös lehet egy-egy ország számára,
mintha önmagának kellene kidolgoznia azt.
Magyarország egy olyan unió teljes jogú tagja készül lenni, amely nemcsak
rendelkezik mindezen adottságokkal és forrásokkal, de közvetlen földrajzi
szomszéd, amelyhez évszázados történelmi, kulturális kötelékek fűznek.
Hazánknak mindenképpen nagyobb védelmet és mozgásteret kínál az EU a
globális világgazdasági és világpolitikai kihívásokkal szemben, mintha pusztán a
saját erőnkre támaszkodnánk (tízmilliós népesség, nyersanyag, tőke és technológia
hiánya). (www.mti.hu, 2003).
Csatlakozásunk tulajdonképpen a rendszerváltás után kezdődő közeledési folyamat
eredménye. Hazánk a térségben elsőként rendezte viszonyát az Európai
Közösséggel.

A

nemzetközi

kapcsolatokat

az

1988.

évi

kereskedelmi

együttműködéssel normalizálták, majd 1991-ben az Európai Megállapodás és
társulási szerződés következett, amely három évvel később lépett életbe. Az EKval történt hivatalos kapcsolatfelvételt követően fokozatosan, a külkereskedelem
liberalizálásában megtett lépéseken (Jankuné et al., 2001) és kölcsönös
szándéknyilatkozatokon, a csatlakozási feltételek és folyamatait rögzítő fehér
könyv aláírásán előrehaladtak a tárgyalások. Az Európai Bizottság 1997. július 15én hagyta jóvá a tíz kelet-európai tagjelölt országról (Magyarország,
Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Bulgária, Románia, Észtország,
Lettország és Litvánia) szóló hivatalos véleményt ("avis"), valamint az európai
uniós bővítés következményeiről készült jelentéseket. Ezt követően sorozatos
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érdekegyeztetések folytak a különböző gazdasági területekkel kapcsolatos
tárgyalási álláspontokról. Az Európai Tanács berlini ülésén megállapodás született
az Agenda 2000 költségvetési reformról, ezzel elhárult az Európai Unió bővítése
elől a fő akadály. Az Európai Unió állam- és kormányfői göteborgi tanácskozásán
2001. júniusában első ízben tűztek ki csatlakozási dátumot annak a célnak a
megfogalmazásával, hogy a legfelkészültebb tagjelöltek már "tagországként"
vegyenek részt a 2004-es európai parlamenti választásokon. A magyar
Országgyűlés 2003. december 15-én egyhangúlag megerősítette a 2003. április 16án Athénban 15 jelenlegi és 10 leendő tagállam vezetői által aláírt dokumentumot
az Európai Unió kibővítéséről, amelynek értelmében Magyarország 2004. május
1-jén az Európai Unió tagja lett.
Az Európai Unió tagjának lenni végső soron egyet jelent a gazdasági élet
minden szabályozott területének átvételével. A disszertáció által felölelt téma
elsősorban a mezőgazdaság, és ezen belül a tejtermelést érintő szabályozókkal
foglalkozik. Az unió és a közép-kelet európai országok, így Magyarország eltérő
gazdasági fejlettségéből adódóan számos tényező további módosulásával
számolhatunk a hatások és ellenhatások eredményeként. E tényezők várhatóan a
hazai tejtermelésben is jelentkeznek, az elemzések másik része ezekkel
foglalkozik.

4.2. Az Európai Unió tejpiaci szabályozása
Az EU egyik legösszetettebb, gazdasági, politikai szempontból
legjelentősebb szabályozási területe a mezőgazdaság; a Közös Agrárpolitika pedig
az EU gazdaságának egyik legbonyolultabb területe.
Az EU Közös Agrárpolitikája visszanyúlik az 1957. évhez, amikor is az Európai
Gazdasági Közösség alapító okiratát, a Római Szerződést az alapító tagállamok
aláírták (Bécsy, 1997) Ennek 39. cikkelye szól a Közös Agrárpolitika fő céljairól: a
mezőgazdasági termelékenység növeléséről, a jövedelem és életszínvonal
biztosításáról, az agrárpiacok stabilizálásáról, az élelmiszerellátás biztonságáról,
illetve a fogyasztói igények kielégítéséről.
A KAP legfontosabb területe a mezőgazdasági piacok közösségi szabályozása;
célkitűzései

a

közös

piaci

szervezetekben,

a

különböző

termékpiaci
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rendtartásokban valósulnak meg. Ezek a mechanizmusok és szabályok együttesen
meghatározott termékek vagy termékcsoportok piacát szabályozzák. (Tejpiaci
szabályozás… Holstein Magazin melléklete, 2003)
A közös piaci szervezetek közül a tej termékpálya szabályozásában vesznek részt:
•

közvetlen termeléskorlátozó intézkedés: tejkvóta rendszer,

•

intézményes árak,

•

exporttámogatás, importszabályozás,

•

intervenciós intézkedések,

•

közösségi tejpiacot élénkítő támogatások,

•

közvetlen támogatások.

A KAP szabályozók között a ’70-es években jelentek meg a horizontális hatású
intézkedések, melyek közül a tejgazdaságot is érintők az:
•

állategészségügy, tejhigiénia és élelmiszerbiztonság,

•

agrár-környezetvédelem, állatvédelem,

•

vidékfejlesztés.

Terjedelmi korlátok miatt fentiek közül a szakirodalmi áttekintés a közvetlen
támogatások, az intézményes árak, a tejkvóta rendszer, és a minőségi szabályozás
témakörére tér ki, felvázolva bevezetésük körülményeit, módosításuk indokait, és
bemutatva e szabályozók várható hazai alkalmazását.

4.2.1. Támogatások
A MacSherry reform által bevezetett közvetlen támogatási rendszert az
1993-1996-os időszakra átmeneti intézkedésnek szánták (Agrár Európa, szerk:
Tóth, 2000.), amely azonban mind a mai napig fennmaradt, óriási terheket róva
ezzel a Közös Agrárpolitika költségvetésére. Bár a közvetlen kifizetéseket a
támogatott árak 1992-es csökkentésének ellensúlyozására vezették be, tízévi
alkalmazásuk

során

elvesztették

kompenzáló

szerepük

egy

részét,

a

„kompenzációs kifizetés” elnevezést felváltotta a „közvetlen támogatás” kifejezés.
(Vitaanyag: Az új tagállamok… Agrárágazat, 2002.) A Világkereskedelmi
Szervezet követelményei és az unió bővítése mellett a farmerek jövedelmi
támogatásának szükséges módosítása reformfolyamatokat hívott létre. Az új
rendszerre és tejpiaci rendtartásra vonatkozó javaslatokat az Európai Bizottság
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1997. július 15-én, az AGENDA 2000 című programcsomagjában tette közzé
(Bécsy, 1999.). Bár vezető európai közgazdászok évekkel ezelőtt figyelmeztették
az Európai Bizottságot arra, hogy a KAP gyökeres reformja nélkül az Unió
bővítése is súlyos pénzügyi következményekkel fog járni, az AGENDA 2000
nemhogy felszámolta volna a közvetlen támogatások rendszerét, hanem szerepét is
megerősítette. Ez a megoldatlan probléma vált az egyik, ha nem a legnagyobb,
vitákat szító tényezővé a közép- és kelet-európai tagjelölt országok uniós
csatlakozása folyamatában (Vitaanyag: Az új tagállamok… Agrárágazat, 2002.)
A bizonytalanságot növelte, hogy még mindössze másfél-két évvel ezelőtt is
csupán stratégiai lehetőségek felvázolására került sor a csatlakozni kívánó
tagországok számára elképzelhető támogatási rendszer kiterjesztéséről. Az Agrár
Európa 2000. áprilisi száma (szerk: Tóth 4. oldal) rámutat arra, hogy „mivel a
közép- és kelet-európai országok termékfeleslege éppen olyan termékekből áll,
amelyeket az unió a leginkább támogat [...] az EU nem alkalmazhatja a 90-es évek
közepére jellemző agrártámogatási rendszerét, mert így lényegesen megnövekedne
a termelés és a közös kassza agrárkiadása.”
A végső elképzelések szerint az új tagországokban az aktuális EU
támogatási szint évenként 5%-kal növekvő hányada kerül kifizetésre, ugyanakkor
a 2005-ös reformintézkedések életbe lépésétől a közvetlen termelői támogatások
jelentős csökkenésére kell számítani (Laczi, 2003). A csatlakozás évétől a
tagállamokban jelenleg alkalmazotthoz képest egyszerűbb igazgatási és ellenőrzési
rendszer keretében kerül a mezőgazdasági támogatások szétosztása hazánk
termelői között. Az egyszerűsített kifizetési rendszer három – maximum öt – évig
alkalmazható, ezt követően a régi tagállamokban már 2005-től bevezetendő
egységes farmtámogatás lesz érvényben. Mivel ez az összeg hazai forrásokból
30% ponttal kiegészíthető, a 9 éves átmeneti időszak gyakorlatilag 6 évre rövidül
majd. Ez alatt az új tagországokban a közvetlen támogatások szintje eléri az időközben jelentősen csökkenteni kívánt - uniós színvonalat.
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4.2.2. Irányár és kompenzáció
A tejtermelés szabályozási eszközrendszere a reform küszöbén áll: az
AGENDA 2000 programcsomag szerint a 2005/2006-os gazdasági évtől az évek
óta magas szinten álló (és így jelentős anyagi terheket jelentő) intervenciós árak
három lépcsőben, összesen 15%-kal történő leépítése történik meg, illetve ennek
ellentételezésére jövedelempótló kompenzáció jelenik meg (Fodor, 2002). Az
árcsökkentés indoka, hogy a világpiacon az EU termékeit versenyképesebbé
tegyék. A tej irányárát 25,72 euró/100 kg, a vaj intervenciós árát 278,97 euró/100
kg, míg a sovány tejporét 174,69 euró/100 kg szintre kívánják csökkenteni
(Borbély et al., 2001.).
A jövedelempótló kompenzáció szintén három lépésben kerül kifizetésre: 2005ben a teljes tejprémium 1/3-a, majd 2/3-a, 2007/08-ra végül 100% (17,24 euró/t)
lesz, melyet a tejtermelőknek kvótájuk alapján fizetnek. Az egyes tagállamok
további keretösszegeket kapnak, ez 2008-ra eléri a 7,5 euró/t mértéket. Ezenfelül a
támogatás még kiegészül azzal az összeggel, amellyel a marhahús árában
bekövetkező csökkenést a tejelő tehenekre jutó hányadával kompenzálni fogják.
Ugyanekkorra, ha a hazai gazdák a 17,4 euró/t támogatás mellett a nemzeti
keretösszeget kihasználva a 7,7 euró támogatást is megkapják, akkor a jelenlegi
(2004 évi) 2 Ft/liter mértékű támogatás 6,275 Ft-ra nő majd.

4.2.3. Kvótarendszer
Az EU tejpiaci szabályozásának a tejtermelőket közvetlenül érintő
legfontosabb eleme a kvótarendszer, mert ez határozza meg a szankció nélkül
értékesíthető tejmennyiséget. A tejtermelési, értékesítési kvótákat 1984-ben
vezette be az EK tanácsa, mert a ’80-as évek elején felhalmozódó vaj és tejpor
készletek egyre nagyobb finanszírozási problémákat jelentettek. A rendszert a
bevezetés óta a körülmények változásainak hatására folyamatosan módosították.
A

kvótarendszer

érvényességét

az

AGENDA

2000

keretében

2008-ig

meghosszabbították – azóta 2013-ig történő fenntartásáról is szó esett, hiszen
létezése rendkívül átláthatóvá és tervezhetővé teszi a termelést.
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A kvóta éves mennyiségét kilogrammban állapítják meg, amely egy 3,8 %
zsírtartalmú, illetve egy bázis alapú referencia-zsírtartalmú tejre vonatkozik. A
nemzeti összkvóta mennyiségből a tagállamok nemzeti tartalékot képezhetnek (23%), amely fedezheti a kezdő termelők és működő gazdaságok többlet
kvótaszükségletét. Ez a tartalék folyamatosan képződik, mert a kvótatranszferek
15%-a, a ki nem használt és elvett kvóták, valamint a termeléssel felhagyók
kvótája is idekerül.
A hazai tejtermelők előtt nem ismeretlen a termelési kvóta (az 1997. évi FM
rendelettel került bevezetésre), ám gyakorlatilag csak az elmúlt években lett
ökonómiai jelentősége. A tejkvóta szabályozás az 5/1997 (I.30.) FM rendelet
hatálya alá tartozott, az új jogszabályt a 32/2003 (III. 21.) számú FVM rendelet
tartalmazza, amely a tejkvóta állami felvásárlását és értékesítését szabályozza. Az
1990-es évek kedvezőtlen gazdasági eseményei következtében a kvóták
kihasználatlanok maradtak, igazából nem is kerültek forgalomba. Az elmúlt
néhány év alatt azonban élénkült a tejkvóta iránti keresletből adódó forgalmazás,
melynek az is feltétele, hogy a kvótatranszferre vonatkozó előírások, a
kvótakezelés, kvótateljesítés és nyilvántartás, az illeték kiszabási és behajtási
intézményei, valamint az adatszolgáltatás és ellenőrzés rendje kialakuljon
(Borbély, 2002).
A Koppenhágai Csúcson aláírt megállapodás értelmében a Magyarországra
elfogadott tejkvóta mennyiség összesen 1 990 060 tonna, amelyből az alapkvóta
1 947 280 tonna (ipari feldolgozásra értékesíthető ennek 91,5%-a) és a 2006. évi
tartalék 42 780 tonna. A megállapított referencia-zsírtartalom 3,85%; a
zsírkorrekció

miatti

növelési

lehetőség

következtében

az

értékesíthető

tejmennyiség mintegy 90 millió liter tartalékot rejt.

4.2.4. Tejminőségi előírások
A piacszabályozás mellett az EU nagy hangsúlyt fektet a tej és tejtermékek
minőségére. Az 1998. január 1. óta érvényes tejhigiéniai követelmények szerint
csak az a nyers tehéntej alkalmas emberi fogyasztásra, amelynek csíraszáma 30
o

C-on nem haladja meg a 100.000-t, illetve a szomatikus sejtszám a 400.000-t

milliliterenként.

(22/2002 (III. 30) FVM rendelet.).

Az

EU

minőségi
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követelményeinek megfelelő tejtermékek előállításának ösztönzése érdekében az
állam minőséghez kötött (5,2 Ft/l), illetve minőségjavító (1,2 Ft/l) támogatást
nyújtott 2002-ben (12/2002 (I.28.) és 22/2002 (III.30.) FVM rendeletek, Tejpiaci
információk. Tejipari Hírlap, 2002). Az 1/2003 (I.8.) FVM-ESZCSM együttes
rendelet értelmében - az eddigi hazai gyakorlattal ellentétben - a kihirdetést követő
egy év eltelte után (2004. január) csak az előírásnak megfelelő (ma extra)
minőségű tejet lehet majd felvásárolni, az ennél gyengébb minőségű tejet nem.
Mindez annak tükrében jelentős kérdés, hogy ma Magyarországon a termelt tej kb.
85%-a felel meg a fenti kritériumoknak. Az ÁT Kft 2002. decemberi szakmai
tájékoztatója szerint (Számadás, 2002. december) a vizsgált 184 ezer 682 tehén
átlagában a 400.000 sejtszám/ml értékhatár alatt a tehenek összesen 70,1%-a volt
található, amelyek a vizsgált tejmennyiség (4221797 liter) 74,1%-át termelték. A
minőségi tej arányát egymástól eltérő források másként jelölik meg, amelynek
magyarázata az ÁT kft adatai alapján kiválogatott és elkülönített magas sejtszámú
egyedek tejének külön történő gyűjtése. Az árutermelő gazdaságokban 2002-ben
termelt tej 94, míg a kistermelői tejek 54%-a teljesítette az EU követelményeket
(Unger – Császár, 2003).
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4.3. A hazai tejtermelés gazdasági helyzete
4.3.1. Előzmények
Az 1972-es kormányprogram a szarvasmarha tenyésztés és árutermelés
szakosítását irányozta elő (Bozó, 1992). A fejlesztés alapvető feltételeiként a
szarvasmarha-tenyésztés hatékonyságának javítását, a tejhozam fokozását, a
kisárutermelői tehéntartás csökkenő irányzatának fékezését és az ország
tehénállományának

növelését

jelölte

meg

(1025/1972./VII.

30./számú

minisztertanácsi határozat). A célkitűzés értelmében a specializáció folyamatai a
magyartarka jellegű állomány típusformálásának elősegítésében és különböző
hasznosítási irányainak kialakításában, fajta-átalakító keresztezésben nagy
hozamú, intenzíven termelő külföldi fajták meghonosításában fejeződtek ki. Az
átalakításnak köszönhetően az ország tejszükségletét 300.000-rel kevesebb tejelő
tehénnel volt képes előállítani, ami jelenős beruházási, takarmányozási és
gondozási költségmegtakarítást jelentett (Gere, 1993; Széles, 1994). A nagyüzemi
állattartás kialakítása, azonban jelentős átszervezést is igényelt, amelynek
megoldását a tőkehiánnyal küszködő mezőgazdaság központi támogatásával
lehetett csak biztosítani. A beruházást segítő támogatások 1970-ig nagy arányt
(70%) képviseltek, tíz év múlva, 1981-ben már 30%-ra esett vissza arányuk. Az
átalakítási program ellenére az ágazat jövedelemtermelő képessége rendkívül rossz
képet mutatott. Varga et al. (1983) adatai szerint az 1972-1976 között az egy
tehénre vetített veszteség a termelőszövetkezetekben megközelítette a 13.000 Ftot, ezért 1977. január 1-től nagyobb ár és árként működő tejprémium került
bevezetésre.
Az átalakítás összességében meghozta azokat az eredményeket, amelyeket
elindításakor vártak tőle: 10 év alatt megkétszereződött az egy tehénre jutó
tejhozam, és ezzel az európai színvonaltól való lemaradásunk nagy részét sikerült
lefaragni.
Az állami támogatások csökkentése, majd 1983-ban történt megszüntetése
a kormányprogram kifulladásához, félúton való leállásához vezetett (Balogh,
1989).
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Az országban előállított tej mennyisége tehát 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 1. táblázat jelzi
a romló jövedelemtermelést a tejágazatban.
1. Táblázat: Egy liter tejre jutó ágazati eredmény változása tejelő típusú
állományoknál 1976-1981, Ft/l
Gazdaság típus
1976
Állami gazdaságok
-0,17
Mezőgazdasági Termelő Szövetkezetek -0,43

1977
-0,19
-0,72

1978
-0,22
-0,28

1979
-0,43
-0,66

1980
-0,44
-0,79

1981
-0,52
-0,78

Forrás: Borbély, 1999. Széles, 1984 nyomán

A tejtermelést érintő támogatások elvonása, ebből következően az alapanyag
költségek emelkedése, a tejtermékek fogyasztói ártámogatásának megvonása és a
feldolgozói költségek együttes emelkedése együttesen idézte elő a tejtermékek
árának emelkedését (Unger, 1998). Az 1988. évet követően fokozatosan tejfelesleg
keletkezett, amelynek hátterében döntően a belföldi fogyasztás csökkenése állt. Az
egy főre jutó tejfogyasztás 1987-ben megközelítette a 197-kg-t, ami import nélkül
állt a hazai lakosság rendelkezésére. 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

rendszerváltást

megelőző

gazdasági

folyamatok

tehát

összességében,

kedvezőtlen helyzetbe juttatták a magyar tejtermelő ágazatot: az jelentős
forráshiánnyal küzdött, profitot nem tudott előállítani, az állami támogatás
visszaszorult és a fejleszteni nem tudó ágazat telepei is leépültek. A kedvezőtlen
körülmények negatívan hatottak a szarvasmarha-tartási kedvre, amelynek
hatására megindult az állomány csökkenése.
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4.3.2. Tejtermelésünk a rendszerváltástól napjainkig
A 90-es évek elejére az ágazat problémái tovább gyarapodtak. Élelmiszeriparunk
tradicionális keleti piacainak jelentős részét is elvesztettük, amelyben meghatározó
szerepet játszottak az állattenyésztés kibocsátásai (Széles, 1994). A mezőgazdasági
termelésnek és ezen belül a nagyjából állandó aránnyal szereplő szarvasmarha
szektor termékei termelésének alakulása 1991. és 2001. között jól szemlélteti,
hogy erre a negatív jelenségre nem sikerült megoldást találni.
2. Táblázat: A mezőgazdaság és ezen belül a szarvasmarha ágazat bruttó
termelésének alakulása a rendszerváltás óta
Megnevezés
me
1991 1995 1999 2000 2001 2002
Állattenyésztési
termékek
bruttó
%
84,4 65,5 65,4
67,9
66,9
66,3
termelésének
volumenindexe,
1990=100
Mg-i termékek bruttó termelése folyó milliárd 447,9 709,5 1082,6 1162,7 1365,0 1348,3
Ft
áron
Sz.marha és tenyésztésének termékei millió Ft 51316 79060 150751 163492 178095 178877
br. termelése folyó áron

Forrás: Mezőgazdasági Statisztikai Évkönyv, 1999, 2000, 2001, 2002

A mezőgazdasági termékek, ezen belül a szarvasmarha és tenyésztésének bruttó
termelése folyó áron több mint háromszoros növekedést mutatott 1991. és 2002.
között. Az állati termékek bruttó termelésének volumenindexe által mutatott
jelentős csökkenés azonban arra utal, hogy a háttérben a mennyiség csökkenése
áll, melyet csupán elfed az értékesítési ár növekedése.
Az évtized elején gondot okozott a tejtermék import megjelenése is a hazai
piacon, amit végül is visszaszorítottak az alacsony belpiaci árak és piacvédelmi
intézkedések (Borbély, 1999). a 3. táblázat adatai jelzik a szarvasmarha termékek
évezred végére kialakult külkereskedelmi egyenlegét.
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3. Táblázat: A szarvasmarha termékek külkereskedelmi mérlege
Magyarországon az 1990–es évek végén

a,
Szarvasmarha
Behozatal
Kivitel
Értékesítés (tenyészállat kivéve)
Tenyészállat-értékesítés

me
mó Ft
tonna
mó Ft
tonna
tonna
1000 db

1999
678
1589
6597
20088
96633
184,7

2000
622
1777
10228
30401
110882
156,4

2001
214
705
10588
32984
92478
209,9

2002
929
2429
9857
25773
89711
218,9

b,
Tehéntej
Termelés
Kivitel1
Behozatal1

me
1999
millió liter 2044,5
Ezer t
272,4
Ezer t
133,7

2000
2080,6
340,2
159,5

2001
2079,7
412,7
146,1

2002
2067,8
435,4
163,1

Forrás: KSH, 2001, 2002 és Tejterméktanács
1
tejegyenértékben

Az ezredfordulón a szarvasmarha termékek behozatala – bár 2002-ben kismértékű
emelkedés tapasztalható - már csupán töredéke a megtermelt mennyiségnek,
gyakorlatilag tejből hazánk mára önellátó. A szarvasmarha kivitelünk ezzel
szemben növekedett, 2001-ben több mint másfélszerese az 1999-es évhez képest,
bár a marhahús fogyasztás az utóbbi évek járványai (száj és körömfájás, BSE)
hatására visszaesett nemzetközi szinten is. A hazai tejtermékek külpiaci
lehetőségei szintén korlátozottak, a megtermelt tej szinte kizárólagos elhelyezési
lehetősége a hazai fogyasztás.
A mezőgazdasági termékek, illetve ezzel az élelmiszerek árának ugrásszerű
emelkedésével 1990-1992 között hazánkban az élelmiszerek és élvezeti cikkek
iránt megnyilvánuló fizetőképes kereslet mintegy 30%-kal visszaesett. A
tejfogyasztás visszaesése hosszú távon befolyásolta a tejtermelés alakulását. A 4.
táblázat a hazai tejfogyasztás tükrében bemutatja a hazai tejtermelés néhány
mennyiségi mutatóját.
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4. Táblázat: A hazai tejfogyasztás és a tejtermelés jellemzőinek alakulása az
1990-es években
Megnevezés
Fogyasztás
Tejtermelés
Sz. marha
Tehén
Fajl. hozam

me

1992

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

kg/fő 159,7 133,4
mió l 2234 1919
e db 1159 928
e db
497
421
kg/év 4737 4893

138
1918
909
414
4846

158,4 151,8 154,3 163,7
1931 2045 2044 2081
871
873
857
805
403
407
399
380
4852 5362 5310 5389

165
2183
795
368
5532

2000/92,
%
113,8
93,13
69,46
76,46
113,76

Forrás: KSH, 1995, 1999, 2002; ZMP, 2003 *belföldi értékesítésből számolva

A fogyasztói ártámogatások megszüntetése és az exporttámogatások mérséklése
miatt a ’90-es évek elején erőteljesen csökkent a fogyasztás, ezért jelentős
tejfeleslegek keletkeztek. A termelés visszaszorítása akkor a Földművelésügyi
Minisztérium közvetítésével a termelők és a feldolgozók egyezségével sikerült
(Szabó, 1998). A megállapodás részint a felesleges tej keletkezését hivatott
korlátozni (tehénkivágási támogatás, önkéntes termeléskorlátozás), részint a
felesleges készletek piaci elhelyezését segítették (exporttámogatás növelése,
iskolatej program). Ezt követően kismértékű emelkedés tapasztalható, de a
tejegyenértékben számolt hazai fejenkénti fogyasztás az EU átlag (300 kg/fő)
60%-át ennek ellenére sem éri el (Popp, 2001.).
Az 1. ábrán a tejtermékek fogyasztásának részletes adatai azt mutatják, hogy az
évezredforduló felé emelkedő fogyasztás 2001-ben és 2002-ben is újból csökkent.
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1. Ábra: A tejtermékek fogyasztása Magyarországon és az EU-ban
Forrás: ZMP, 2003
A piaci egyensúly érdekében bevezetett intézkedések tovább erősítették a
szarvasmarha és tehénlétszám alakulásában már eddig is megfigyelhető
tendenciát*. A tejelő szarvasmarha állomány a 80-as évek végéhez képest csaknem
30%-kal esett vissza (Varga, 1996). 1994-et követően a tendencia lassult, de nem
állt meg: 2002. augusztusában, például 1427 tehén esett ki a termelésből, ez napi
46 tehén elvesztését jelentette (Szávay - Mészáros, 2002). A fenti folyamatok a
tejtermelés csökkenését eredményezték a ’90-es évek közepén, a termelés
volumene azóta sem tért vissza az 1992. évi szinthez. Kismértékű emelkedés
tapasztalható 1997-től kezdődően, amely az ország EU csatlakozásra való
készülődése

során

cél

volt,

hiszen

a

csatlakozási

tárgyalások

elején

megfogalmazott magyar álláspont báziséveit nem fogadták el (Vitaanyag.
Agrárágazat, 2002.). A folyamat eredménye, hogy az ország évről-évre növekvő
tejfelesleggel küzd, melynek exportja egyre nagyobb anyagi terhet jelent, mind a
termelők, mind a feldolgozók számára, még állami szerepvállalás mellett is.
Az átlagos tejhozam az elmúlt évtizedben 13%-ot meghaladó mértékben
emelkedett. A termelésellenőrzésben részt vett tehenek (állományunk kb. 70%-a)
*

A fajtaátalakítás kormányprogramjának következtében emelkedő tejhozamok az állomány
koncentrációját és az összlétszám csökkenését eredményezték már a rendszerváltás előtt is.
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átlagában a fajlagos termelés az Állami Teljesítményvizsgáló kft adatai szerint
2002-ben 6 713 kg volt, amely világszínvonalat képvisel (Popp, 2002). (A
növekedés 3,8% az előző évhez, érdemes összevetni azzal az értékkel, amely a
világon a nemesítésnek köszönhető fajlagos hozam átlagos változása: 1,6%).
A szarvasmarhatartás elképzelhetetlen a takarmánynövény-termesztés
nélkül, hiszen a tömegtakarmányok piaca korlátozott, a szállítás óriási
költségekkel járna. Emellett, a tejtermelő gazdaságok rendelkezésre álló területe a
takarmányadag szükségletén felüli árunövény termesztésére is hasznosítható. A
termesztett növények hozama egyrészről a takarmányköltségen, másrészről az
elérhető

egyéb

bevételeken

keresztül

befolyásolja

a

szarvasmarhatartás

gazdaságosságát. A jellemző takarmánynövények és a szemestakarmányok átlagos
hozamait mutatja az 5. táblázat.
5. Táblázat: A szarvasmarhatartás főbb takarmánynövényeinek hozamai

Búza, kg/ha
Kukorica, kg/ha
Árpa, kg/ha
Lucernaszéna, kg/ha
Silókukorica
és
csalamádé, kg/ha

’91-95
átlaga
4250
4410
3540
4590
:

1996 1997

1998 1999

3280
5610
2830
5030

4140
5950
3540
5090

4210
6440
3620
4960

3590
6380
3120
5450

2000 2001

2002 2002. a ’91-95

3600
4150
2800
4240

3510
5070
3690
4510

82,59
114,97
104,24
98,26

:

98,78*

4310
6220
3580
5420

22990 24750 26000 27470 16010 22710

átlagában, %

Forrás: KSH évkönyvek, 1993-2002
*
2001. év az 1996. százalékában

A szemestakarmányok átlagos hozamai a ’90-es évek alatt változatosan alakultak.
A búza hozama 2002-ig 17%-kal csökkent, míg a kukorica és az árpa termésátlaga
4, illetve 15%-kal emelkedett. A változatosság évről-évre is megfigyelhető, a
három takarmányféleség esetében jellemző csúcsévek az 1997-98-as, valamint a
2001-es évek voltak. A legrosszabb években 30-36-24%-kal kisebb volt a
termésátlag a búza, kukorica és árpa maximum értékeihez képest. A lucernaszéna,
valamint a silókukorica és csalamádé átlaghozama a vizsgált időszakban nem
változott jelentősen, de a termésingadozás még nagyobb volt, a silókukoricánál a
70%-ot is meghaladta. Összességében elmondható, hogy a hazai klimatikus
viszonyok megfelelnek a takarmánynövény-termesztés feltételeinek, bár az
időjárási szélsőségek jelentősen befolyásolják az eredményeket, aminek
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következtében az önköltségek is lényegesen változnak. A takarmánytermesztés
hozamainak jelentős emelkedése nem várható az elmúlt évtized adatai alapján.
Annak ellenére, hogy a hazai lakosság tejfogyasztása némi emelkedést
mutatott az elmúlt években (2002-ben 3%-kal több mint előző évben), az ágazat a
felvásárolt tejmennyiség jelentős részét (2002-ben több mint 20%-át) kénytelen
exportálni, amely költségeinek fedezetét a termelők és a feldolgozók teremtik elő
(Kernya, 2002). Az egyetlen megoldást a belföldi fogyasztás további, jelentős
emelkedésében látják, hiszen a termelők számára kifizetett minőségi (5,20 Ft/l) és
kvótaalapú (1,32 Ft/l) támogatások egészét a felesleges tej piaci elhelyezésének
finanszírozása viszi el.

A tej árának és bevételeinek alakulása
A tejtermelés bevételi forrásai a főtermék értékesítése, az állat értékesítés,
különböző támogatási formák és egyéb bevételek. Fentiek között a legnagyobb
szerepet tejárbevétel játssza, amit egyik oldalról a tej átvételi ára másrészt a
megtermelt tej mennyisége határoz meg.
A hazai tejtermelés árbevétele és ennek meghatározó tényezőjének, a tej
felvásárlási ára igen kismértékben nőtt a rendszerváltást követő első években
(Széles, 2002). A 2. ábra mutatja a felvásárlási átlagárat 1996. után és annak az
1996. év százalékában kifejezett alakulását.
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reál árváltozás

nominális árváltozás

átlagos felvásárlási ár, Ft/l

2. Ábra: Az átlagos felvásárlási tejár, illetve a reál és nominális árindex
alakulása 1996. évi bázisértéken, 1996-2003 között
Forrás: Tej Terméktanács, AKII, 2002 és IFCN, 2003
Mind az abszolút átlagár, mind pedig a nominális áralakulást jelző grafikon
egyre lassuló növekedést mutat 1996 óta, tulajdonképpen az utóbbi két évben nem
változott a tej felvásárlási ára. Az évek óta tartó nominális növekedés azonban
reálértéken nézve 2000-től gyakorlatilag csökkenést és már ezt megelőzően –
1998-tól is csupán stagnálást jelent.

A tejtermelés üzemi differenciáltsága
A tehéntej előállítással foglalkozó gazdasági formák között jelentős
eltéréseket figyelhetünk meg, mind a termelő állományuk mérete, mind pedig az
ezzel összefüggésben álló gazdasági teljesítményüket tekintve. A 6. táblázatban a
2000. évi statisztikai összeírás alapján kerültek összefoglalásra a szarvasmarha, és
ezen belül tehéntartással foglalkozó főbb termelői formák létszám adatai.
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6. Táblázat: A szarvasmarha és tehénlétszám megoszlása a gazdasági formák
között, 2000-ben, db
Megnevezés
Száma
Szarvasmarha létszám
Tehénlétszám
Átlagos tehénlétszám
Forrás: KSH, 2002

Egyéni gazdálkodó
51164
273662
120940
2,36

Gazdasági szervezet
1018
576780
270148
265,37

Összesen
52182
850442
391088
7,50

Magyarországon az Általános Mezőgazdasági Összeírás (KSH, 2002) adatai
szerint 2000-ben 52 ezer 182 gazdaság foglalkozik szarvasmarha tartással, melyek
98%-a egyéni gazdaság, ahol az összes szarvasmarha létszám 1/3-a (273 ezer 662
db) található. Habár az átlagos, egy gazdaságra jutó tehénlétszám értékei elfedik az
adatok valós alakulását, elmondható, hogy az egyéni gazdaságokban jóval kisebb
az állományméret.

Tejminőség és ár összefüggése
A magyar tejátvételi rendszer (komplex higiéniás rendszer) 4 minőségi és
egy osztályon kívüli kategóriát ismert el, a különböző minőségi osztályokba sorolt
tej felvásárlási ára eltérő volt (Kalmár, 2003).
A 2002-ben felvásárolt tehéntej minőségi és érték adatai (Tej Terméktanács
statisztikai adatai) a minőségi osztályokba való besorolásuk alapján a 7.
táblázatban találhatók.
7. Táblázat: A tej minősége és ára (2002)
Mennyiség
1000 liter
Összesen
1 723 687
Extra
1 469 281
I. osztályú
137 602
II. osztályú
52 032
III. osztályú
11 697
Osztályon kívüli
21 449
Forrás: Tej Terméktanács, belső statisztika
Minősített tehéntej

Részarány
%
100
85,24
9,82
3,02
0,68
1,24

Átlagár
Ft/liter
75,96
78,17
68,52
54,71
51.67
48,10
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A táblázatban feltüntetett adatok mutatják, hogy a tehéntej átvételi rendszer a
minőségi termelést szolgálja, hiszen az átlagos felvásárlási ár az extra osztályban a
legnagyobb, mintegy tíz forinttal több, mint az alatta levő osztályé. Ez jelentős
különbség annak tükrében, hogy az extra tej több mint 85%-át adja a teljes
felvásárolt mennyiségnek. Még ennél is nagyobb különbség van az I. és a II.
osztály átlagára között (13,8 Ft/l), amely osztályok együttesen csaknem 13%-át
teszik ki a felvásárolt mennyiségnek. Ezt követően már sem az árkülönbség, sem
az osztályba tatozó tej mennyisége nem jelentős.
Az extra tej aránya, valamint átvételi ára együttes meghatározója a kialakult
átlagos országos felvásárlási árnak. A Tej Terméktanács tejminőségi adatai (8.
táblázat)

jelzik

az

extra

minőségi

kategóriába

tartozó

tej

felvásárolt

mennyiségének és árának, valamint a 9. táblázat az átlagos árak alakulását 1997.
és 2002. között.
8. Táblázat: Az extra minőségű tej aránya és a felvásárlási átlagár változása
Megnevezés

1997

1998

1999

2000

2001

Extra tej részaránya, %
Extra tej mennyiségének
éves változása, %
Extra tejár éves változása, %
Átlagár éves változása, %

73,4

76,26

78,83

82,74

85,41

Extra osztály átlagár, Ft/l
Átlagár, minősített összes
tejre, Ft/l

2002

2002 %,
1997=100
85,24 +11,84%pont

:

145,23 109,28 115,30 116,99 105,50

225,9

:
:

127,19 106,69 105,30 112,44 106,13
126,89 107,59 106,50 112,40 106,33

170,4
170,85

45,76

58,20

62,20

65,50

73,65

78,17

43,14

55,74

59,68

63,56

71,44

75,96

170,85
176,08

Forrás: Tej Terméktanács és AKII, 2002, valamint saját számítás

9. Táblázat: A felvásárlási átlagár alakulása az AKII tesztüzemeiben
Gazdálkodási forma
Egyéni vállalkozások
Társas gazdaságok
Részmunkaidős
kisgazdaságok

1997
:
:
:

1998 1999 2000 2001 2002
:
57,79 60,80 65,85 72,82
:
61,28 65,22 69,63 76,32
:
57,09 69,24 77,20
:

2001/99, %
+26,01
+24,54
+35,23

Forrás: AKII, 2002

A 8. táblázat adatai mutatják, hogy a vizsgált időszakban az extra kategóriába
tartozó tej mennyisége évről évre növekedett, továbbá emelkedett az aránya is a

27

Irodalmi áttekintés

felvásárolt mennyiségen belül. A tej ára ebben a kategóriában 1,94-2,62 forinttal
több volt, mint az összes minősített tej átlagára. Ugyanakkor, az extra minőségű tej
árának növekedését 1999-2000-ben és 2002-ben is meghaladta az átlagos
felvásárlási ár emelkedése, ami csak részben következett a magasabb minőségi
kategóriákba tartozó tej arányának javulásából, másrészben azt az extra minőség
alatti osztályok felvásárlási árának nagyobb mértékű emelkedése eredményezte –
ami viszont nem szolgálja a minőségi termelés ösztönzését (Vágó, 2002).
A 9. táblázatban az AKII adatai termelői csoportokra bontva tünteti fel a
tehéntej értékesítései átlagárát, amely mind a társas, mind pedig az egyéni
gazdaságokban emelkedett (AKII, 2002). A tesztüzemi adatokat elemző tanulmány
szerint a társas vállalkozások tejének magasabb felvásárlási ára (+4 forint) - a
minőségi tej előállítás magasabb arányára utalt 2001-ben. A részmunkaidős
kisgazdaságokban az átlagos értékesítési tejár növekedésének üteme és értéke 7-11
forinttal meghaladta a másik két formáét a 2001. évben. Az 1-2 tehenet tartó
házkörüli kisgazdaságok a család ellátásán felül termelt tejet háztól értékesítik, így
nagyobb árat realizálhatnak. E tények átértékelik mind a kisebb gazdaságok
helyzetét, mind további fejlesztési lehetőségeiket.
Az egyéni gazdaságok hátrányát a minőség terén szakemberek úgy ítélték
meg, mint amiből előny kovácsolható, azaz, nagyobb lehetőségük van a
tejárbevétel növelésére, mint a társas gazdaságoknak, ahol az extra minőségű tej
aránya 90% feletti (Mészáros, 2002.).
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Egyéb bevételek
Tiszta piaci körülmények között az értékesítési árak alakulása, illetve azok
jövedelemtartalma határozza meg az ágazatokban a termelők érdekeltségét,
valamint azt, hogy az output árak fedezték-e a termelők ráfordításait.
Az AKII tesztüzemi rendszerébe tartozó tejtermelő gazdaságok bevételének és
termelési értékének összetevőit tartalmazza az 1. sz. melléklet, 1999-2002-ben; az
átlagos hozam, termelési érték és árbevétel adatait a 10. táblázat is összefoglalja.
10. Táblázat: A tejtermelés bevételei és termelési értéke, Ft/tehén
Megnevezés

1999

egyéni gazdaságok
315927
társas vállalkozások
379806
részmunkaidős gazd 266310
Ágazat összes árbevétele
egyéni gazdaságok
270482
társas vállalkozások
291598
részmunkaidős gazd 245164
egyéni gazdaságok
társas vállalkozások
részmunkaidős gazd

4496
5552
4665

2000

2001

2002

Termelési érték
388095 357874 415254
444516 516489 566515
298533 349039
:
355458 310566 353984
521584 438888 469809
270165 311802
:
Átlaghozam
5242
4505
4526
6080
6144
6515
4312
4521
:

2002. az
TÉ arányában,
1999. %-ában
%, 2002
131,44
149,16
:

100,00
100,00
:

130,87
161,12
:

85,25
82,93
:

100,67
117,35
:

Forrás: AKII, 2001, 2002

Az 1. sz. melléklet és a 10. táblázat adataiból kitűnik, hogy az árbevétel alakulása
elsődleges meghatározó tényezője a tejtermelés bevételeinek (83-85%-a). Az
ágazat összes árbevétele a társas vállalkozásokban növekedett jobban a vizsgált
időszakban (+61%, 1999-ről 2002-re), amely kisebb részben tudható be a fajlagos
hozam növekedésének (+17,4%), mint egyéb tényezőknek (pl. árszínvonal
változása). Az egyéni gazdaságokban és a részmunkaidős kisgazdaságokban az
árbevétel növekedése kisebb mértékű volt, az átlagos hozamok pedig nem
emelkedtek.
A négy év adatait tekintve feltűnik, hogy mind az árbevételek, mind a termelési
értékek számottevően emelkedtek 2002-ben az előző évhez képest.
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A mezőgazdasági termelés, és ezen belül a szarvasmarha és tehéntartás bevételeit
állami támogatás is gyarapítja. Az agrártámogatások az 1990-99-es évek alatt
gyakran

változtak

és

összességében

az

ágazat

jövedelemhiányának

ellensúlyozására kevésnek bizonyultak (Széles, 2001.). A tesztüzemek adatai
szerint a közvetlen támogatások mértéke - növekvő volumenük ellenére - szinte
elenyésző (3,14-2,9%-át) részét adják a termelés értékének. Az egyéni gazdaságok
támogatottsági szintje 2002-ben a társas gazdaságokétól 20%-kal elmaradt, ami
kevésbé erőteljes (61%-os) növekedés eredménye. Míg 1999-ben mintegy
négyszer annyi volt a közvetlen állami támogatásból befolyt bevételük, mint a
társas vállalkozásoknak; 2001-ben megfordult az arány, és 2002-ben tovább
távolodtak a támogatások értékei az egyéni gazdaságok hátrányára.
A melléktermékek értéke és az ágazati egyéb bevételek alakulása eltérő volt a két
termelői csoportnál, az összes bevétel és a termelési érték alakításában azonban
nem játszanak meghatározó szerepet.
A termelési érték a fenti tényezők összegződéseként 31, illetve 49%-kal
emelkedett sorrendben az egyéni, illetve a társas gazdaságokban 1999-től 2002-ig.
Ugyancsak 30% feletti mértékben nőtt a részmunkaidős kisgazdaságok termelési
értéke, és ezzel utolérték az egyéni gazdaságok színvonalát 2001-re.
A tejtermelés bevételein belül összességében mind a tej termelői ára és az
árbevételen kívüli bevételek emelkedése figyelhető meg a hazai tejtermelő
üzemekben. Azonban, a tejár növekedése lelassult, sőt megállt az utóbbi években,
míg a közvetlen állami támogatások egy tehénre vetített összege és hányada a
termelési értéken belül emelkedett.
A tejár bevételének növelési lehetősége korlátozott, a megtermelt és
felvásárolt tej közel 90%-a a legnagyobb árbevételt adó, extra kategóriába
tartozik. Megállapítható az állami támogatások növekvő szerepe, amely a tej
felvásárlási árának várható csökkenésével együttesen azt eredményezi, hogy a
közvetlen piaci hatások szerepe csökken, viszont nő a többi szabályozó elem és az
állami szerepvállalás jelentősége.
A támogatások növekvő szerepére az elmúlt időszak tejpiaci eseményei is
felhívták a figyelmet. Az export támogatás finanszírozását részben fedező minőségi
támogatáshoz a termelők több hónapig nem jutottak hozzá (Hazafi, 2003).
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Költségvetési források híján a 2003. évi mintegy 400 millió literes tejfelesleg
felének piaci levezetését az állam részlegesen tudta végrehajtani, ez a
feldolgozóknál maradva a költségeik növekedését eredményezte. Teljesen
nyilvánvaló következmény, hogy amint a tejárgarancia intézménye összeomlott,
2004-re 8-12 forinttal alacsonyabb áron kötöttek felvásárlási szerződéseket a
termelőkkel. A tehéntej irányára 2004. április 30-ig 68 Ft/l a 30/2004. (III.10.)
FVM rendelet alapján. A 31/2004. (III.19.) FVM rendelet alapján azon
feldolgozók, akik vállalják, hogy a termelőiktől 68 forint literenkénti áron
vásárolják fel a tejet, pályázhatnak maximum 40Ft/l feldolgozói támogatásra a
tejfelesleg elhelyezési költségeinek fedezésére. 41/2004. (IV.07.) FVM rendelet
alapján a termelők 2Ft/l kvótaalapú támogatásban részesülnek. A 2004. január 1jétől április 15-ig értékesített tejmennyiség után literenként négy forint kiegészítő
támogatásban is részesült a tejet ipari feldolgozásra értékesítő termelő a 16/2004.
(II.13.) FVM rendelet alapján.

Ráfordítások és költségek a tejtermelésben
Az átlagos értékeket tükröző adatok sokszor elrejtik az ország
tejtermelőinek sokszínűségét: Heinrich et al (1998b) szerint magas nyereségszint
viszonylag alacsony tehenenkénti tejtermeléssel, és fordítva is, magas tejtermelés
alacsony fajlagos nyereséggel is párosulhat. A szerzők tanulmánya rámutatott arra,
hogy a fajlagos nyereség alakításában hazai körülmények között a tej termelői ára,
a tejhozam és a tömegtakarmányokból megtermelt tej mennyisége játszik szerepet
legnagyobb súllyal. Ez a megállapítás felhívja a figyelmet a legnagyobb
költségtényező, a takarmányköltség jövedelemalakító szerepére.
Hingyi (1999) egy Fejér megyei tehenészet 1995 és 1997 közötti gazdálkodásának
elemzésében kiemeli a takarmányköltségek magas arányát a költségszerkezetben,
valamint, a vásárolt takarmányok és az energiahordozók árának emelkedő
tendenciájára hívja fel a figyelmet. Ezt a megállapítást a hazai statisztikák
alátámasztják.
A 11. táblázat a hazai szarvasmarhatartás jellemző takarmányainak árát mutatja az
elmúlt évtizedben.
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11. Táblázat: A szarvasmarhatartás termesztett takarmányainak értékesítési
átlagára, Ft/kg
Megnevezés
Takarmánybúza
Kukorica
Takarmányárpa
Megnevezés
Lucerna
Silókukorica
Legelőfű

1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001
5830 22790 17860 12820 16620 26090 18730
8730 19620 15010 14100 15380 25070 19020
5680 21360 18150 10670 15340 24960 20160
2000* 2001*
:
:
:
:
:
11461 11154
:
:
:
:
:
5929 5024
:
:
:
:
:
8028 8092

Forrás: KSH, 1995, 1999, 2002. és AKII* információk, 2002

2002* 2002/96. %
26933
118,18
31333
159,70
26337
123,30
2002* 2002/00. %
14391
125,56
4981
84,01
10105
125,87

A termesztett takarmányok adatai 1990. és 1996. között jelzik a legnagyobb
mértékű áremelkedést, amely a takarmánybúza esetében volt a legnagyobb: 3,9szeres. Az 1990-es évek közepétől lassabban, néha visszaeső időszakokkal nőtt a
szemestakarmányok ára, az árszínvonalat leginkább az időjárási szélsőségek
befolyásolták, mint pl. 2003-ban is, a nyári aszály. Összességében, 1996. óta 1860%-kal nőttek a legfontosabb szemestakarmányok felvásárlási árai 2000-ig. A
tömegtakarmányok értékesítési piacán az elmúlt három évet tekintve 25%-os
áremelkedés tapasztalható, a silókukorica kivételével, melynek ára 16%-kal
csökkent.
Az ipari takarmányok árának alakulását összességében vizsgálva is jelentős volt az
emelkedés. Ezt és a termeléshez felhasznált más ipari anyagok árindexét
tartalmazza a 12. táblázat, összevetve a mezőgazdasági felvásárlási árak
alakulásával.
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12. Táblázat: A mezőgazdasági termelői és ipari árindexek 2001-ben, %
Árindexek
Mg-i termelői-felvásárlói árindex
Szántóföldi növénytermesztés
Szarvasmarha
Tehéntej
Termeléshez felhasznált iparcikkek árindexe
Takarmányok
Üzem- és világítóanyagok
Műtrágya
Növény védőszerek
Állatgyógyászati termékek
Mezőgazdasági árindex az ipari %-ában

1990=100
408,7
355,4
279,6
:
565,7
463,5
646,4
572,4
512,2
463,9
72,25

1999=100
128,6
126,8
105,3
113,8
127,6
138,1
117,5
130,6
122,2
115,2
-

Forrás: KSH, 2002

A központi statisztikai adatok szerint az agrárolló az elmúlt évtized során sem
javult. Az 1990-es évhez képest, a következő évben ellentétes irányú árváltozás a
mezőgazdasági áraknak az iparitól való lemaradását egy évtizeden keresztül
meghatározta. Mind a mezőgazdasági és az ipari árindexek egymáshoz
viszonyított aránya, mind pedig a 2001. évi indexek értéke az 1999. évi
százalékában azt mutatják, hogy tulajdonképpen jelentős mértékű közeledés nem
következett be a kétféle árindex között. Az évtized végére, azonban, lassulás
figyelhető meg az árak emelkedésében, mindkét esetben. Az adatok azt is tükrözik,
hogy a szarvasmarha termékek árindexei elmaradnak mind az ipari anyagok, mind
pedig a növénytermesztés árindexétől, ez az elmaradás a vizsgált utolsó években is
kifejezett. Ugyanakkor, a tejtermelésnek is fő költségtételeit jelentő takarmányok
még az utóbbi években is csaknem 40%-kal drágultak, míg az állatgyógyászati
termékek és az üzem- és világítóanyagok árindexe a tehéntej felvásárlási árával
hasonló mértékű áremelkedésre utal 1999. és 2001. között.
A tejtermelés egyik jelentős költségtényezője, az emberi munkaerő
árának alakulása a rendszerváltást követő években ugyancsak emelkedett; ennek
mértékét jelzik a 13. táblázat értékei.
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Táblázat: A teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi átlagkeresete a
mezőgazdaságban, Ft/hó

Megnevezés

1992

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Fizikai bruttó
Szellemi bruttó
Együttesen br.
Együttesen n.
Nettó a bruttó
fizetés %-ában

:
:
15532
11786

29679
54398
35073
24475

35120
64780
41544
28678

41046
77277
48604
34987

46273
83899
54152
37881

52527
96089
62045
42382

63794
114010
75264
50531

75,88

69,78

69,03

71,98

69,95

68,31

67,14

1996/2001
%
214,95
209,59
214,59
123,67

Forrás: Mezőgazdasági Statisztikai évkönyvek

A mezőgazdaságban foglalkoztatottak havi átlagkeresete az elmúlt évtizedben
jelentősen emelkedett; az utóbbi 6 év alatt átlagosan több mint kétszeresére nőtt. A
fizikai és szellemi foglalkoztatottak bontásában az előző csoport béremelkedése
6%ponttal

meghaladta

az

utóbbiét.

(Megjegyzendő,

hogy

emellett,

az

alkalmazottakat foglalkoztató termelőket a bérek után fizetendő munkáltatói
járulékok is terhelik.)
A bruttó bérekkel szemben a nettó keresetek ugyanezen időszak alatt még
egynegyedével sem emelkedtek. Ennek az elvonások növekedése volt az oka, míg
1992-ben 25%-ot nem érte le a nettó fizetés feletti hányad, addig 2001-re már
33%-ra emelkedett az elvonás mértéke. A saját gazdaságukat működtető egyéni
termelők és részmunkaidős kisgazdaságok jövedelemigénye is valószínűleg a nettó
munkabér növekedési ütemével emelkedhetett, ha a mezőgazdasági munkabéreket
vesszük figyelembe (és nem a nemzetgazdaság más szektorainak bérezését).
A tejtermelés ráfordításai, tehát jelentős mértékben emelkedtek az elmúlt
10-12 évben. Így a tehéntartás költségeinek emelkedése is nyilvánvaló, és ezt a
tesztüzemi rendszerbe tartozó tejtermelő üzemek adatai is mutatják a 2. sz.
mellékletben. A 14. táblázat kiemelten a takarmányköltségek szerepére hívja fel a
figyelmet.
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14. Táblázat: A tejelőtehén tartás termelési költségének és a
takarmányköltség alakulása, Ft/tehén
Megnevezés
egyéni gazdaságok
társas vállalkozások
részmunkaidős gazd

1999

2000
2001
2002 2002/1999 Költség aránya, 2002
Termelési költség összesen
211056 257468 259105 293888
139,25
100,00
308725 375208 415571 453518
146,90
100,00
220587 248007 280666
:
:

Takarmányköltség összesen
egyéni gazdaságok
106128 139133 146964 149535
társas vállalkozások 138886 159630 189233 210129
részmunkaidős gazd 105775 139625 148475
:

140,90
151,30
:

50,88
46,33
:

Takarmányköltség a termelési költség %-ában
egyéni gazdaságok
50,28 54,04 56,72 50,888
101,20
társas vállalkozások
44,99 42,54 45,54 46,33
102,99
részmunkaidős gazd
47,95
56,3
52,9
:
:
*tenyészállomány készletérték különbözete

Forrás: AKII tesztüzemi adatok, 2001

A fenti táblázatban és a 2. mellékletben a tesztüzemek adatai az összes termelési
költség

40-47%-os

emelkedését

mutatják

2002-re

1999-hez

képest.

A

költségnövekedés nagyrészt a két-két szélső évek közötti költségkülönbségből
adódik. A változó költségek mérsékelt növekedése volt jellemző az egyéni
gazdaságokban, melyet a takarmány előállítás kedvezőbb költségalakulása mellett
a ráfordítások visszafogása is eredményezett. Az állománypótlás költségeinek
jelentős visszaszorítása látszik az egyéni gazdaságok esetében, míg a társas
gazdálkodásokban másfélszeres az emelkedés. A tesztüzemi rendszerbe adatokat
szolgáltató társas, illetve egyéni gazdaságok legnagyobb közvetlen költség tételét a
takarmányköltségek jelentik (Béládi et al., 2002.). Ha mértékét nem is (+40-50%os emelkedés), a termelési költségeken belüli arányát sikerült szinten tartani. A
részmunkaidős kisgazdaságokban nőtt legkevésbé a saját termelésű takarmányok
költsége, kb. ugyanennyivel emelkedett a vásárolt takarmányok költsége is a
rendelkezésre álló adatok alapján.
A hazai tejtermelés közvetlen munkabérterhei a teljes termelési költség 10,6,
illetve 17 százalékát teszik ki az egyéni és a társas gazdálkodásokban. A
munkabérek és járulékaik együttes költsége a vizsgált időszak alatt jelentősen
emelkedett – jobban a társas vállalkozásokban. 2002-ben az egyéni gazdaságok
munkával kapcsolatos költségei emelkedtek jelentősen.
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A rendszerváltás óta folyamatosan emelkedő tendenciával egyre
fokozottabb terhet jelentenek a gazdálkodók számára a ráfordítások annak
ellenére, hogy az utóbbi 4-5 évben ez az emelkedés lassulni látszik. Ez utóbbi
önmagában azonban nem ok a bizakodásra, hiszen az előző fejezetben áttekintett
bevételi források összességében nem emelkedtek jelentősen. Az AKII (2002)
tanulmánya is kiemeli, hogy bár a korábbi időszakhoz képest az utóbbi években a
termelők tartaléka egyre inkább csökken, még mindig az inputok felhasználása
terén szabadabb a mozgáslehetőség a gazdák számára.

A tejtermelés jövedelmezősége
A rendszerváltás óta eltelt egy évtizedben az egész mezőgazdaságban
aránytalanul kevés jövedelem képződött (Udovecz, 2000), az átalakuló
mezőgazdaság halmozottan hátrányos helyzetét a tejtermelés jövedelmezősége is
megsínylette. 1991-ben a 100 Ft termelési költségre jutó megtermelt jövedelem a
tejtermelésben - 4,5 Ft, a marhahízlalásban - 26,7 Ft volt (Gere, 1993). Az
országosan jellemző veszteséges tejtermelés a tehénállomány csökkentéséhez,
továbbá számos termelő telep bezárásához vezetett (Iváncsics, 1998).

A 15.

táblázat adatai a tesztüzemi körbe tartozó egyéni és társas gazdaságokban az egy
liter tejre jutó átlagos jövedelmet, valamint az azt alakító önköltséget és
felvásárlási árat mutatják 1992-től.
15. Táblázat: A tehéntej önköltségének és felvásárlási árának, valamint
jövedelemtermelő képességének alakulása az egyéni és társas
vállalkozásokban, Ft/liter
Megnevezés
Önköltség

Gazdaságtípus 1992 1995 1999 2000 2001 2002 2002/99, %
Egyéni váll.
43,87 45,90 54,02 61,29
139,71
16,54 27,05 53,41 58,92 62,86 67,06
Társas gazd.
125,56
Részm. kisgazd
47,29 57,52 62,08
:
:
Egyéni váll.
57,79 60,80 65,85 76,32
132,06

Értékesítési átlagár Társas gazd.

16,26 31,37 61,28 65,22 69,63 72,82
57,09 69,24 77,20
Részm. kisgazd
:

118,83

Egyéni váll.

190,98

Jövedelem tartalom Társas gazd.
Részm. kisgazd.

7,87
-0,28

6,30

6,77 15,03

:

4,32 13,92 14,90 11,83

5,76

41,38

9,80 11,72 15,12

:

:

Forrás: tesztüzemi adatok, AKII, 2002, www.akii.hu
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A’90-es évek elején tapasztalható „szerény mértékű jövedelmezőség”-ben Széles
(1995) a termelési költségek erőteljes emelkedésének alapvetően fontos szerepét
látja, amelyhez a másik oldalról az árbevételnek csak igen kis mértékű növekedése
társul. A ’90-es évek második felében (1995-1999) tapasztalt jövedelmezőségbeli
javulás az évezred végére nem bizonyult tartósnak, melynek oka a tej felvásárlási
árának egyre visszafogottabb emelkedése, végső soron stagnálása, illetve ezzel
együtt az inputok árának csak némileg lassuló növekedése volt. Az AKII
vonatkozó adatai jelzik, hogy mind a társas, mind pedig az egyéni vállalkozások
esetén a tej önköltsége jobban emelkedett, mint felvásárlási ára. Az évtized vége
felé, a tejtermeléssel foglalkozó társas vállalkozások és egyéni gazdaságok
jövedelmezősége inkább csak szinten maradt a részmunkaidős gazdaságok
adataival szemben – ez utóbbi termelői körre még a fejezet visszatér. Ugyanakkor
a társas vállalkozások mintegy fele akkora jövedelmet tudtak literenként átlagosan
realizálni, mint a másik két termelői csoport. A 2002. év a vizsgált egyéni
gazdaságok kedvezőbb megítélését hozta: jelentősen javult az általuk elért átlagos
értékesítési ár, ezzel szemben a termelés költségeiben is számottevő megtakarítást
értek el a társas gazdaságokhoz képest. Fentiek eredményeként, több mint két és
félszer akkora jövedelmet tartalmazott az egyéni (15,03), mint a társas gazdaságok
(5,76) által termelt tej.
A jövedelem-előállító képesség további mutatóit vizsgálva, a 16. táblázatban
bemutatott adatok alapján árnyaltabb képet kapunk a hazai tejtermelő tehenészetek
gazdasági teljesítményéről.
16.

Táblázat: A tejtermelő tesztüzemek főbb jövedelem mutatói

Megnevezés

Gazd. forma

1999

2000

2001

2002

Közvetlen változó
költség, Ft/tehén
Összes költség,
Ft/tehén
Fedezeti hozzájárulás,
Ft/tehén
Ágazati eredmény,
Ft/tehén
Ágazati eredmény
/összes költség, %

egyéni gazd.
társas váll.k
egyéni gazd.
társas váll.k
egyéni gazd.
társas váll.k
egyéni gazd.
társas váll.k
egyéni gazd.
társas váll.k

157 654
189 188
211 056
308 725
158 272
190 619
104 872
71 081
49,69
23,02

194 450
244 551
257 468
375 208
193 645
199 922
130 627
69 265
50,74
18,46

186 984
256 985
259 104
412 573
170 890
259 505
98 770
103 916
38,12
25,19

184 913
294 971
293 888
453 518
230 341
271 544
121 366
112 997
41,30
24,92

Forrás: AKII, 2000, 2001, 2002, 2003

2002/99,
%
117,29
155,91
139,25
146,90
145,53
142,45
115,73
158,97
-8,39%p
+1,90%p
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A közvetlen változó költségek a 1999–2002. években eltérő mértékben
emelkedtek: az egyéni gazdálkodók 2000-től fokozatosan visszafogták ezen
költségeket, miközben a társas vállalkozásokban 55% feletti növekedés volt. Így
2002-ben az utóbbi termelői csoport közvetlen változó költségei 39%-kal
meghaladták az egyéni termelőkét.
A termelés összes költségében is hasonló az arány az egyéni gazdaságok előnyére,
és náluk az emelkedés mértéke is elmarad a társas gazdaságokétól.
A tejtermelés árbevételével és termelési értékével foglalkozó rész elemzéséből
látott eltérő tendencia az egyéni és társas vállalkozások között a fent bemutatott
költségalakulással társulva az eredménykategóriák értékének alakulását is
befolyásolta. A fedezeti hozzájárulás a közvetlen változó költségeken túl felmerülő
változó és az állandó költségeket fedezi. Az egyéni gazdálkodók ezen eredménye
15%-kal elmarad a társas vállalkozásokétól: az a 2000. évi csúcs után csökkent,
majd 2001-ről 2002-re a társas vállalkozások fedezeti hozzájárulásának
növekedését meghaladó mértékben emelkedett. Az ágazati eredmény hasonló
hullámzással mindösszesen 15%-kal emelkedett az egyéni vállalkozásokban,
azonban a 2002-ben elért eredmény meghaladja a társas gazdaságokét az ott
megfigyelt 60%-os emelkedés ellenére is.
Az

ágazati

eredmény

és

termelési

költség

arányában

meghatározott

jövedelmezőségi arány is az egyéni vállalkozók termelésének kedvezőbb
jövedelemhelyzetét jelezte 2002-ben. A költségarányos jövedelmezőség értékének
alakulását tekintve azonban elmondható, hogy az egyéni gazdaságokban a
jövedelmezőség romlott, míg a társas vállalkozásokban szerény mértékben
emelkedett.
Összességében elmondható, hogy a hazai tejtermelő gazdaságok
differenciáltsága miatt a fejlesztés iránya az elmúlt évek alatt eltérően alakult:
A hagyományosan költségtakarékosan termelő kisebb gazdaságokban is jelentős
problémát okozott az inputok áremelkedése. A ráfordítások visszafogott
felhasználása költségmegtakarítást eredményezett ugyan, de ez a minőségi tej
előállításának korlátja is volt (alacsonyabb átlagos értékesítési ár jelezte), ezzel
együtt azonban a fajlagos hozamok is csökkentek. Ez a kezdetben megfigyelhető
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kimagasló költségarányos jövedelmezőség romlásához vezetett. A jövedelmezőség
jelentős növekedése 2002-ben a költségek kézben tartása mellett a tejminőség
javulásából származó bevételnövelés eredménye volt.
A társas vállalkozásokban ezzel szemben nem sikerült jelentősen javítani a
ráfordítások hatékonyságán, a drágább inputok a termelés költségeinek
emelkedését eredményezték. Az árbevétel növelés lehetőségei a támogatások terén
javultak, ugyanakkor a 90-92%-ban extra tejet előállító üzemek további
minőségjavulást nem produkáltak. Sőt, sajnálatos módon a 2002-ben realizált
átlagos felvásárlási ár az elmúlt években megszokottól nagyobb mértékben
elmaradt az extra tej árától. A tesztüzemek átlagos adatai alapján tehát a társas
gazdálkodásokban realizált jövedelem kisebb, mint az egyéni gazdaságokban.
A fejlesztés lehetőségeit értékelve Kalmár et al (2003a) kifejti, hogy az ágazati
tartalékok kihasználása eredményez ugyan differenciálódást, de az ágazat
általános problémáira nem ad komplex megoldást.
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4.3.3. A hazai tejtermelés vizsgált mutatói nemzetközi
összehasonlításban
A magyarországi tejtermelés jövedelmezőségét meghatározó vagy
befolyásoló számos tényező került értékelésre az elmúlt időszakot tekintve. Ezek
nagy részének jövőbeli alakulására hatással lesz az uniós csatlakozás (illetve már
látható néhány tendencia), de biztosan mondhatjuk, hogy egy gazdaságilag eltérő
közösségbe való bekerülés az élet, a gazdaság minden területét, így a
mezőgazdaságot is érinti majd közvetve vagy közvetlenül. Ez a fejezet azokkal a
gazdasági tényezőkkel foglalkozik, melyek vizsgálatát a disszertáció célul tűzte ki.
A továbbiakban a tej felvásárlási árának, a termelői támogatásoknak, a tejtermelés
inputjainak, valamint azok felhasználásának alakulásával, illetve a tej minőségével
nemzetközi összehasonlításban foglalkozó tanulmányok kerülnek áttekintésre.
A tej felvásárlási ára
A tehéntej felvásárlási ára a hazai tejtermelés bevételeiben meghatározó
jelentőséggel bír, ezért a gazdálkodók jövőbeli lehetőségeit egyértelműen
befolyásolja a felvásárlási ár színvonalának és szerepének alakulása. Az Európai
Unió tagjaként, a közös (és kibővült) belső piac meghatározó lesz a felvásárlási ár
alakításában. A versenyesélyek – így a hazai termelők életben maradási
lehetőségeinek és feltételeinek - értékelése szempontjából szükséges, hogy az
uniós tejár alakulásáról a hazaival összevethető képet kapjunk.
A fentiek tükrében meghatározó jelentőségű lehet, hogy a tagállamokban
ténylegesen realizált felvásárlási ár jelentősen eltért egymástól (FAO, 1997). A
világszervezet tanulmánya összevetette az Unió 8 országában 1989 és 1995 között
megvalósuló felvásárlási árak szintjét az adott gazdasági évben előírt irányárakkal.
A vizsgált és az EU tejtermelésének 92-93 százalékát adó tagállamokban jelentős
(akár 40%-os) különbségekkel sikerült az irányárat betartani. Az árak
különbségének magyarázata sokrétű (összefügg az országok közötti termelésszerkezeti eltérésekkel, a feldolgozó-értékesítő vállalatok méretével és a
gazdaságos üzemmérettel, a termékdifferenciáltság fokával, márkahűséggel, illetve
az értékesítő szervezetek menedzsmentbeli és tulajdonkérdéseivel). A legújabb,

Irodalmi áttekintés

40

2004. márciusi nemzetközi adatok szerint (www.milkprices.nl) az EU 9
tejfeldolgozója által fizetett átlagos felvásárlási árak 24,59-31,64 euró/kg tej
között változtak. Az a tény, hogy túl sokat nem lehet tenni ezen különbségek
eltüntetése érdekében, a hazai tej csatlakozás utáni felvásárlási árával kapcsolatos
várakozásokat is befolyásolja.
A hazai mezőgazdasági termelői árak növekedése az EU árszinthez való
közeledést eredményezte, amely már az 1990-es évtized közepén megfigyelhető
volt, mégha a belső árarányok nem is egészen fedték a nyitottabb piacú országok
árarányait (Csáki, 1997.). A tej árának alakulásáról Varga (2001.) megállapította,
hogy a dollárban és márkában kifejezett árszínvonal kedvező helyzetét tekintve,
aligha beszélhetünk ártartalékról EU viszonylatban.

Az AKII 2002. I. sz. mellékletében tíz évre visszamenőleg elemezve a tehéntej
árának alakulását, azt láthatjuk, hogy (euróban kifejezve) az 1990-es év 51%-os
szintjéről 2000-re 83,08%-ra emelkedett az átlagos EU termelői ár arányában a
hazai tejár (Orbánné et al., 2002). Az unió három tagországának, Németország,
Franciaország és Hollandia átlagában pedig ez az érték még magasabb, 84,37%.
Érdekes összevetés kínálkozik a kalkulált EU átlagár forintra átszámított összege
és a (társas gazdaságokban realizált) hazai átlagár színvonala között.
Az AKII adatait és az uniós átlagos felvásárlási ár alakulását foglalja össze a 17.
táblázat.
17. Táblázat: A tej felvásárlási átlagára Magyarországon és az unió tejre
vonatkozó irányára
Megnevezés
Magyar
átlagár1,
Ft/l
Tej irányára az EUban, EUR/kg
Átlagos felvásárlási
ár1 EU, EUR/kg
HUF/EUR árfolyam
EU irányár, Ft/kg
EU átlagár, Ft/kg

2001

2002

2003

69,26

71,03

71,45

0,319

0,319

0,319

0,295

0,2952
2

256,68
81,88
75,72

2

242,97
77,51
71,73

2004

2005

2006

07/01,
%

2007

0,319

0,303

0,287

0,271

85,00

0,2955
2

253,51
80,86
74,91

3

240,00
77,16

3

240,0
72,73

3

240,00
69,20

3

240,00
65,66

Forrás: saját számítás AKII1 és MNB2 (2004), OECD3 (2000) adatok alapján

93,51
80,21
-
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(1) Az irányár 15%-os csökkentése az OECD előrejelzés árfolyam adatai alapján
forintra átszámítva a 2001. évi átlagos árhoz képest 20%-kal alacsonyabb 2007-es
irányárat jelentene. Látható, hogy (2) a jelzett uniós és hazai ár 2002-ben
gyakorlatilag egyenlő volt még úgy is, hogy a vetítési alapok miatt szerepeltethető
0,971-es szorzóval nem is számoltunk.
Az uniós tejárat elért hazai árszínvonal miatt a korábbi versenyképességünk
megszűnt. A helyzetet tovább rontja, hogy a környező kelet-közép-európai
országokét ezáltal jóval meg is haladta: Csehországban 0,25, Szlovákiában 0,26 és
Lengyelországban is csak 0,27 euró a tej felvásárlási ára (Csákvári L., 2002). Az
International Farm Comparison Network tanulmányai is alátámasztják, (Dairy
Report 2002, 2003) a tehéntej felvásárlási ára Magyarországon (20-25 USD/100
kg tej) közeledett az uniós szinthez (25-35 USD/100 kg tej), valamint
meghaladta a cseh, a lengyel és az észt árszínvonalat. A német tejstatisztikai
kiadvány (ZMP, 2003) 2001-2002. évi adatai jelzik a tíz újonnan csatlakozott

EUR/100 kg

ország elmúlt két évi tejárait és az EU árat a 3. ábrán.
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3. Ábra: A termelői nyerstej felvásárlási átlagára
Forrás: ZMP, 2003
A 3. ábra diagramján jól látszik, hogy a magyar tejár a térségben az „élvonalba”
tartozik, csupán Szlovénia előzi meg. A hazai ár emelkedése és az uniós ár
csökkenése következtében tűnt el a versenyelőnyünk az EU tejárral szemben.
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A hazai tejár versenyképességét tekintve, a fent említett cikkek és
tanulmányok alapján elmondható, hogy a gazdasági folyamatok és a magyar
agrárpolitika hatására Magyarországon mind a környező, mind a tagországokban
megfigyelhetőnél nagyobb felvásárlási ár alakult ki, amely egyértelmű piaci
versenyhátrányt jelent számunkra. A hazai tejtermelés jövője szempontjából
kiemelkedő jelentőségű, hogy a termelők

a tejár-bevételen kívüli fejlesztési

forrásokhoz jussanak, hasonlóan a számunkra konkurenciát jelentő országok
termelőihez. A tej árának további növelése nem lehet reális cél, a felvásárlási ár a
piaci viszonyokhoz képet magasan tartott, ezt bizonyítja, hogy az állami
szerepvállalás kimerülése a termelői felvásárlási ár 10-12 forintos csökkentését, a
kvóta-túlteljesítés szankciójának 60 forintra való emelését eredményezte 2003.
végén (Sirman, 2003).

Nem tejár eredetű bevételek
A disszertáció elemzései terjedelmi korlátok miatt nem térnek ki a
szarvasmarha tartás tejen kívüli értékesítési bevételét adó termékeinek
(vágómarha), illetve a termesztett gabonafélék áralakulásának hatásvizsgálatára. A
csatlakozás modellezésével foglalkozó tanulmányok azonban ezen termékek
árának emelkedését várják, amely egy vizsgált vegyes profilú 200-as
tehenészetben az üzem főbb termékeinek árszínvonal emelkedésével többlet
árbevételt idéz elő (Székely et al., 2002).
A tejtermelésben a támogatások mértéke az összes árbevételen belül
alacsonyabb,

jövőbeli

alakulásuk

a

jövedelmezőséget

nagymértékben

befolyásolhatja. Jelentősége annak tükrében nagy, hogy

lehetővé teszi

jövedelmező termelés folytatását a tej alacsonyabb átvételi ára mellett is (amely a
tej versenyképessége szempontjából fontos kérdés).
A fent említett IFCN (Dairy Report, 2002) kutatások kitérnek a tejtermelés
bevételeit alakító nem tejár eredetű bevételek elemzésére is, amelyek 6-40 %-át
adják a teljes árbevételnek. Ezek közül nagyobb jelentőségű a közvetlen
támogatás, amely Svájcban, Finnországban és Ausztria egyes részén a
legmagasabb (6 USD/100 kg tej érték felett), illetve 2 USD/100 kg tej körül van a
legtöbb EU országot tekintve. A hazai tejtermelés támogatottsági szintje
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alacsonynak mondható mind az uniós (annak 1/5-1/15 része), mind pedig a
vizsgált észt, cseh és lengyel üzemekkel való összevetésben: átlagosan 0,4 US$
körül mozog 100 kg FCM tejre vetítve.
Az uniós csatlakozás évétől az új tagállamokban közvetlen termelői támogatás
kerül bevezetésre. Az Agrárkamara 2003. évi hivatalos közlése a kultúrállapotban
tartott 4,31 millió hektárra (SAPS I.) illetve a szőlő, gyümölcs, zöldség és
burgonya területe nélkül számított 4,11 millió hektárra (SAPS II.) leosztható
közvetlen támogatás összegét kisebbnek becsüli, azonban, számol a vágási
prémiumok összegével is. A területi kifizetések feltételeként megvalósuló
termőföld regisztráció jelenlegi (2004. májusi) állása szerint ez idáig a 41/2004.
(IV. 07.) FVM rendelet tekinthető mérvadónak, mely szerint 2004-ben a
támogatható mezőgazdasági terület (szántó, gyep, gyümölcsös, szőlő) után
hektáronként 8000 forint támogatásra nyújtható be kérelem. Ehhez járul majd az
uniós

költségvetésből

finanszírozott

terület

alapú

támogatásnak

az

új

tagországokban 25%-a (70 euró/ha). A támogatás kalkulált összegét a csatlakozás
évében a 18. táblázat foglalja össze.
18. Táblázat: Becsült közvetlen támogatási összeg 2004-ben (255 Ft/euró
áron)
Kultúra
GOFR*
Gyep
Felnőtt állat vágási prémium
Borjú vágási prémium
Forrás: Agrárkamarai Lapok, 2003.

Me
Ft/ha
Ft/ha
Ft/db
Ft/db

SAPS I. szerint

40 634
17 690
11 220
7 013

SAPS II. szerint
37 172
37172
11 220
7 013

A támogatások mértéke a mindenkori EU támogatások arányában évenként 5%kal növekvő összegét jelenti. A 19. táblázat összefoglalja azokat a paramétereket,
melyekre a disszertáció – későbbiekben bemutatandó – szimulációs vizsgálatainak
támogatással kapcsolatos kalkulációi épültek.
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19. Táblázat: Az EU szabályozás vonatkozó paraméterei
Megnevezés
2004
2005
2006
2007
Tejprémium €/t
5,75
11,49
17,24
Támogatás
Me.
Hazai mértéke az EU szint %-ában
összege
GOFR
298 €/ha
25%
30%
35%
Vágási tám.
80 €/db
25%
30%
35%
Nemzeti kiegészítéssel
55%
60%
65%
Forrás: Az Európai Unió Agrárgazdasága, 2003. 8. évf. 1-2. sz
és www.fvm.hu: A csatlakozási tárgyalások eredményei… alapján

2008
17,24

2013
17,24

40%
40%
75%

70%
70%
100%

A hazai mezőgazdasági termelők tehát (az eddigi gyakorlathoz képest) jelentős
támogatásra számíthatnak a csatlakozástól mind területük alapján, mind pedig
állatvágásonként. Az, hogy a tejtermelők mekkora mértékben részesedhetnek
mindebből, befolyásolja a termelési szerkezet (saját-bérelt föld, állatvágások
száma, stb.). A disszertáció szimulációs elemzései kitérnek a fenti támogatásoknak
a vizsgált üzem számára elérhető mértékére. A számításokban ugyanakkor
bizonytalansági tényező, hogy az uniós támogatások leépítésének kötelezettsége
miatt a mindenkori uniós szint arányában növekvő hazai támogatás végül milyen
tendenciával valósul meg.
Tejminőség
Magyarországon a felvásárolt tejnek 4 minőségi osztálya és egy osztályon
kívüli kategóriája volt, ezek mindegyikéhez tartozott egy-egy megállapított alapár.
Az utóbbi évek adatait tekintve országos szinten elmondható, hogy a tej
minőségére az ösztönző támogatás hatással volt.
Míg az extra tej aránya 2001-ben 85,51%-ra emelkedett az előző évi 82,73%-ról,
2002-ben az extra minőségnek megfelelő tej aránya (85,24%) 0,17%-kal csökkent
az előző évhez képest (Kernya, 2002). Ez a csökkenés azonban az uniós
tejminőségi előírásokra való felkészülés érdekében bevezetett szigorítások
eredménye lett, így 2003-ra jobb mutatókat vár a Terméktanács. A minőségi tej
részarányának

emelésével

az

ehhez

szükséges

technológiai,

illetve

menedzsmentbeli változtatásokkal azt mondhatjuk, hogy az egyes tejtermelő
üzemek tulajdonképpen úgy juthatnak extra tejár-bevételhez, hogy közben
kvótájukat nem kényszerülnek emelni (Támogatási lehetőségek… Tejipari Hírlap,
2003.).
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A csatlakozástól a tejminőségi besorolás radikálisan megváltozik: a
felvásárló kizárólag az emberi fogyasztásra alkalmas tejet, azaz az eddig extra
minőségűként osztályozott tejet veheti át és csak ezért fizet. Mindezek a szigorúbb
minőségi feltételeknek megfelelni nem tudó termelők bevételeit számottevően
csökkenthetik.
Mintegy százezer azoknak a gazdáknak a száma, akik a minőségi tejtermelést nem
tudják megoldani kis méretük, a szükséges fejlesztésekhez nélkülözhetetlen
források hiánya miatt. Nemzetgazdasági kérdéssé lépett elő tehát a tejminőség
kérdése. A kistermelői kör egy része – a háztáji állomány egynegyede - hatékony
szerveződéssel

és

kormányzati

támogatással

a

műszaki

fejlesztések

megvalósításához, képes lehet az extra minőségű tej termelésére (Szávay Mésrárosl, 2002); amint az AKII 2003. évi adatai is mutatták (lásd: Tejminőség és
ár összefüggése), ez ma már nem feltételezés, hanem tény. Az állomány
háromnegyed részével rendelkező gazdálkodók számára viszont választási
lehetőség a speciális húsmarha fajtákkal vagy magyartarkával nemesítve minőségi
marhahúst előállítani, vagy felhagyni a szarvasmarha-tartással és más akár
ágazaton kívüli bevételi forrás felé fordulni.
A nagyobb szakosított vagy vegyes profilú üzemek az év legnagyobb hányadában
lényegében (94% körüli arányban) extra minőségű tejet állítanak elő, habár a
tesztüzemi adatok szerint 2003-ban csökkent a társas gazdaságokban realizált
átlagos felvásárlási ár, ami a tejminőség kismértékű romlásának következménye.
Esetükben a tejátvételi feltételek szigorodása az árbevételük csökkenését
eredményezheti, amely a kevésbé jövedelmező, illetve a nyereségesebb
üzemekben eltérő gazdasági hatással járhat.
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A tejtermelés eredményessége
A hazai tejár átlagos szintje annak ellenére, hogy eléri az uniós színvonalat,
mégsem teszi lehetővé, hogy elvárható nyereséget (fedezze a fejlesztés, kockázat,
saját tulajdonú termelési tényezők elvárt jövedelmét) állítson elő a legtöbb hazai
üzem. Borbély et al (2001) a hazai tejtermelés eredményességi mutatóinak
nemzetközi elemzését végezve kiemeli, hogy vannak telepek, melyek sem az
üzemi eredményben, sem a vállalkozói nyereség tekintetében nem tudják
megközelíteni az intenzív termelést folytató nyugati gazdákat. Még a megtermelt
tejért a hazainál kisebb árat kapó lengyel üzemek is elénk kerültek a vizsgált
üzemek eredményessége tekintetében. Mivel azonban a lengyel tejtermelők magas
haszonáldozati költséggel számoltak, a vállalkozói nyereség a hazai üzemekben
már kedvezőbben alakult.
A magyar tejtermelés gyengébb eredményességét a témával foglalkozó irodalmak
alapvetően két oldalról közelítik meg. Egyrészt, a nyugati termelési egységeknél
rosszabb hazai termelékenységi (pl. munkatermelékenység alacsony színvonala)
mutatókat nevezik meg. Másrészt, a számottevő termelési költségek elsődleges
okaként feltüntetett takarmány költségek nagyobb fajlagos értékét jelölik meg.
A termelési tényezők ára és a hatékonyság
A termelési tényezőket tekintve a termőfölddel, illetve a munkával
kapcsolatos

nemzetközi

összehasonlításokban

tárgyalt

költségelemzések

gyakoribbak a hazai kutatásokban. Ezek részint a költségek termékegységre
vetített értékét elemzik, másrészt az összetett termelékenységi mutatók színvonalát
magyarázzák (Geszti et al., 2001, 2002, Heinrich et. al., 1998a).
Az említett szerzők munkáiból, akár az alacsonyabb termelékenységi színvonal
háttereként, akár termékegységre vetítve kitűnik, hogy a hazai termelők „olcsóbb”
termőfölddel és munkával gazdálkodnak, mint unióbeli társaik. Ugyanakkor
rávilágítanak a vizsgált költségek szükségszerű konvergenciájára az unióbeli
színvonallal, habár feltételezik, hogy a csatlakozást követően még várhatóan
marad különbség ezen költségtényezők (föld, munka) között.
Ugyancsak az említett tanulmányban (hét EU tagország, valamint új-zélandi és
magyar tejtermelő üzemek árbevétele, termelési költsége és eredménye alapján)
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Heinrich összegzi, hogy a magyar üzemek költség adatai az Új-Zéland esetében
tapasztalható extenzív tartás és a nyugat-európai üzemek adatai közé esnek; a
hazai

termelést

alacsony

munkabérek

terhelik

és

viszonylag

olcsóbb

takarmányárak is jellemzik.
A tejtermelő üzemek nemzetközi összehasonlítását végző szervezetek
(EDF és IFCN) munkájában aktívan részt vevő hazai szerzők publikációi kiemelt
figyelmet fordítanak arra, hogy a hazai termelők kevésbé hatékonyan használják
fel a termelés erőforrásait (Borbély et al., 1998, Heinrich et al, 1998a, 1998b). Az
IFCN nemzetközi üzemgazdasági hálózat éves részletes jelentéseiből (Dairy
Report, 2000-2003) kitűnik, hogy a hazai tipikus üzemek a vizsgálatban résztvevő
nyugat-európai tejtermelő telepekhez képest a munkatermelékenység egy kg FCM
tejre vetített mutatójának 1/3-1/6 értékét érik el. Mivel a munkabérek a nyugateurópainak jellemzően egynegyede körül alakulnak (Dairy Report, 2003), a munka
költségei legfeljebb a felét teszik ki itthon a vizsgált üzemekben.
Borbély et al. (2001) szerint a munkatermelékenység mutatószámai alacsonyak, de
ez a jelen bérek mellett gazdaságilag elfogadhatónak mondható, mindemellett
felhívja a figyelmet arra is, hogy ezen a téren vannak még tartalékok a
gazdálkodásban. A munka arra is rávilágít, hogy illúzió lenne 8-10-szeres
bérnövekedést elvárni a csatlakozástól. A német egyesülés után a régi és az új
szövetségi területek között 10 év után is van még észrevehető munkabér- és
bérköltség-különbség. Csatlakozásuk után sem Portugáliánál, sem Görögországnál
nem következett be változás ebben a tekintetben.
A hazai földpiacra jellemző, hogy a földek ára (300-400ezer Ft/ha) több
mint tízszerese a hazai bérleti díjaknak (20-30 ezer Ft/ha), amely rendkívül magas
arány. Ekkora eltérés az uniós országokban annak ellenére sem tapasztalható, hogy
az egyes országok között, de még országrészek között is többszörös eltérések
tapasztalhatók (Szűcs et al, 2002.). Magyarországon a kettészakadt földpiacon
ellentétes érdekek alakultak ki a bérelt és a saját tulajdonú földekkel
kapcsolatosan. Ráadásul, a kárpótlás során olyan körülmények alakultak ki, hogy a
gazdálkodók bizonyos köre a tulajdonszerzésből kirekesztődött. Ezért a föld ára és
bérleti díja nem hat egymásra kölcsönösen. Az uniós viszonylatban rendkívül
alacsony földárak emelkedése nem várható olyan, keresletet növelő tényezők
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nélkül, mint például a vásárlási kötöttségek megszűnése, kedvezményes
hitelkonstrukciók, a mezőgazdaság jövedelmezőségének tartós javulása, stb.
A tejtermelésben a területi termelékenység 1000 kg FCM tejben kifejezett
mutatója, egy hektárra vetítve hozzávetőleg a fele Magyarországon (5000 kg/ha) a
nyugat-európai értékeknek. Az adatok szintén összefüggésben állnak a termelési
tényező itthoni relatíve alacsony árával: az IFCN által vizsgált nyugat-európai (és
új-zélandi) tipikus üzemek kétszeres-kilencszeres bérleti díjak mellett működnek,
ezáltal átlagosan mintegy háromszoros költségterhet viselnek a termőföld
tekintetében. Az adatok reális értékeléséhez azonban ismerni kell a tejtermelési
rendszerekben fennálló különbséget az elemzésbe vont üzemek esetén (Heinrich,
1998a).
A termelés ráfordításai és költségei
A hazai tejtermelés ráfordításainak és költségeinek az uniós színvonallal
való összevetése lényeges megállapításokat eredményez a termelői inputárak
várható tendenciájával kapcsolatban.
Nyugat-európai, volt kelet-német, lengyel és hazai üzemek termelési költség
szerkezetének (Borbély et al., 2001) összehasonlítása szerint a hazai üzemek
összességében alacsonyabb költségszint mellett állították elő a tejet, mint
nyugat-európai

társaik.

Versenyhátrányban

a

takarmányozási

és

-

a

költségelszámolás eltéréséből adódóan - az egyéb költségek esetén vannak. A
hazai üzemek termőföld és munka költségei 1/6-a, illetve 1/3-a nyugat-európai
átlagnak. Az állat vásárlásból származó költség csaknem háromszorosa, míg a
takarmányozásra 30 százalékkal magasabb költség jut, ugyanebben az
összehasonlításban. A 2001. évi IFCN költség-szerkezeti elemzések (Dairy
Report, 2001.). alapján magyar üzemek ugyancsak a középmezőnybe tartoznak. A
CEEC országoktól nagyobb, 28 USD-t meghaladó költséggel állítja elő a tejet a
svájci, a legtöbb EU és USA-beli üzem, illetve a holland és a spanyol tehenészetek
(23-28 USD/100 kg tej).
A termelés költségeinek alakulását a termeléshez felhasznált anyagok ára
és a termelés hatékonysága együttesen határozzák meg. A disszertáció
elemzéseinek nem célja a közvetlen termelési inputok felhasználásának (pl.
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tenyésztési paraméterek, növénytermesztés intenzitása) vizsgálata. Az inputárak
azonban a szimulációs elemzések alapvető változói, melyek változásának
feltételezett tendenciája a következőkön alapul. (1) A tejtermelés ráfordításainak
(ipari

eredetű

anyagok)

ára

a

nemzetközi

(uniós)

színvonalat

erősen

megközelítette. Ebből a szempontból (2) az inputárak jövőbeli alakulását
leginkább az EU-ban megfigyelhető tendencia jelezheti, melyet a hazai infláció
módosíthat. A mezőgazdasági termelés felvásárlási árainak, valamint a felhasznált
ipari anyagok árának alakulását szemlélteti a 3. sz. melléklet. A 12. ábra elsősorban
azt mutatja, hogy bár az időszak végére mind a mezőgazdasági és az ipari árak
átlagosan 2,7%-kal emelkedtek, az egyes input és output árak alakulásában +10 és
– 5%-os ingadozás is előfordult. Hektikusan alakult a szarvasmarha, a
takarmányok és a gabona ára, melyek az átlagostól többnyire negatív irányban
tértek el, valamint az energia és a műtrágya ára, melyek viszont jellemzően
meghaladták az ipari átlagos árindexet. Az elmúlt 12 év adatai alapján az
inputárakban hosszú távon nem valószínű számottevő emelkedés (mégha
rövidtávon hasonló mértékű ingadozások előfordulhatnak és befolyásolhatják a
mezőgazdasági termelés jövedelmezőségét). (3) Az OECD 2000. évi előrejelzése
szerint Magyarországon az inflációs ráta mérséklődésére lehet számítani, ez mind
a fogyasztói árindex, mind pedig az euró-forint átváltási arány jelzett értékeiben
tükröződik. (A gazdasági előrejelzéseket a 4. sz. melléklet mutatja be.) A fentiek
alapján tehát azzal, ha a tejtermelés változatlannak vett ráfordításaihoz az
inflációval megegyező mértékben emelkedő árakat rendeljük hozzá, valószínűleg
nem követünk el nagy hibát (5. sz. melléklet).
A fejezetben feldolgozott tanulmányok és cikkek tanulságaként a disszertáció
mondanivalója szempontjából a következők vonhatók le.
(1) A tehéntej felvásárlási ára Magyarországon eléri az uniós színvonalat, így
jóval meghaladja a tej világpiaci árát és a környező országokban tapasztalható
átvételi árat is. Ez a tény már eleve kizárná a további árnövekedés realitását, ám
uniós tagként a tejpiaci szabályozás reformja a tejár jelentős csökkentését
vonhatja maga után a hazai termelők számára is.
(2) A termelői támogatások ezzel ellentétesen, számottevően emelkednek, az
egyszerűsített kifizetési rendszer keretében a hazai termelők egységesen
számíthatnak a területi alapon kifizethető támogatásokra.
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(3) A termelés ráfordításait tekintve azonban - bár valószínűleg eltérő súllyal mind a termelési költségek (Udovecz, 2002), mind pedig a tényezőköltségek
emelkedése várható. Ez összességében nagy valószínűséggel kihat majd a
tejtermeléssel foglalkozó gazdaságok önköltség alapú versenyképességére, a
gazdaságok jövedelmi helyzetére, az erőforrás felhasználásra és országos szinten,
a termelés szerkezetének átalakulására is.
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4.4. Csatlakozási modelltanulmányok
4.4.1. A csatlakozás hatásainak modellezése
Az uniós csatlakozás várható hatásainak vizsgálatával már sokan
foglalkoztak. Ennek részint oka volt, hogy a csatlakozási tárgyalásokra való
felkészüléshez szükség volt az EU-s szabályozás egyes ágazatokra gyakorolt
hatásvizsgálataira. Másrészt külföldi (dán, és német) csatlakozási modell
tanulmányok is készültek, igaz, ezek a KAP kiterjesztésének hatásait az unió
szemszögéből vizsgálták. A várható EU integrációs hatások összehasonlítását
végezte Mészáros (2002.); és összefoglalta a magyar, a német, a holland, és a dán
modellek következtetéseit Magyarország szemszögéből. Az említett munkák
összességében ágazati modellek, hiszen a KAP által érintett növénytermesztési és
állattenyésztési ágazatok országos (vagy CEEC-régió) szintű termelés-változását
és a várható termelői árak alakulását vizsgálták elsősorban, a külkereskedelem
alakulásának vonatkozásában. Ugyanakkor, felbecsülhetetlen értékű információt is
hordoztak, mégpedig a vizsgálatokba bevont árak és támogatás alakulását,
valamint - a támogatások vizsgált mértékének hatására - a földárak várható
változását tekintve.
Hazánk csatlakozásakor megvalósuló EU szabályozás legfontosabb
területeit tekintette át egy két évvel korábbi AKII kiadvány (Ráki et al., 2000).
Jelen disszertáció által felölelt témakör szempontjából a tanulmány jelentősége,
hogy az AGENDA 2000-ben előirányzott szabályozás várható hatását vizsgálta a
szarvasmarha ágazatban és megfogalmazta azok legfontosabb hatásait a termelés
költségeire és jövedelmére. A tesztüzemi adatok felhasználásával, a szarvasmarha
ágazat különböző termelési irányaira és intenzitási formáira felbontva a saját
eredményeimmel

is

összevethető

következtetéseket

fogalmazott

meg

a

szerzőpáros.
Székely et al. (2002) – már említett – tanulmányában az uniós csatlakozás
mezőgazdasági vállalkozásokra gyakorolt várható hatását vizsgálta, amelynek
során megállapította, hogy az rendkívül különböző lehet. Szerencsés esetben
jelentős gazdasági előnyöket várhat egy vállalkozás a csatlakozástól anélkül, hogy
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a termelési struktúrát, birtokméretét vagy technológiáját változtatni kényszerülne.
Más esetben pedig még mindezekkel együtt sem tud eredményesen alkalmazkodni,
hacsak külső segítséggel nem. Az egyes gazdaságokra gyakorolt hatásokról csak
alapos és egyedi belső és külső vizsgálatok alapján lehet megállapítást tenni. E
megállapításnak eleget téve, Heinrich (2000) hazai tejtermelő telep gazdasági
mutatóit vizsgálta öt- és hatezer literes fajlagos termelés esetén az akkori magyar
és uniós árviszonyok között. A szerző által vizsgált termelési körülmények, ár- és
költségviszonyok a saját vizsgálataim megalapozását is segítették.
Az EU csatlakozás hatásait vizsgáló eddigi – áttekintett - tanulmányok alapján állt
össze a 20. táblázat.
20. Táblázat: A csatlakozási modellek vizsgálati paraméterei
Tanulmányok:

AKII műhelytanulmány 1999.

AKII összehasonlítás
2002.

Fajlagos hozam
Termelői árak

 Tej: EU irányár, és 15%
csökkentés
 Sz.marha: alapár (2224 E/t)
 Árgaranciák
 Kisebb áremelkedés a
tejtermelésben, mert kis
különbség az EU-s és
magyar árak között
 Lényeges emelkedés a
vágómarha és marhahús
árában

Termelési
költségek

Inputok áremelkedése

Termelési
tényezők

Munkabérhez
kapcsolódó
költségek, valamint termelői
jövedelemigény emelkedése

 Tej termelői ára
közel az EU-hoz
 Marhahús: 35101%-os
reálárnövekedés (árhatás)
 Gabonafélék:
22-116%-os reálár
emelkedés (árhatás)
 KAP
intézményi
árai
15%-kal emelnék a
termelői
árak
színvonalát
(magyar)

 Reáljövedelem
nő: 3-4,5%-kal
 Csak árhatásra
40%-os
földáremelkedés (Dán)
 Földalapú
támogatások:
földárak és bérleti
díjak
mértékére
közép-távon hatnak
(Német)

Heinrich 2000.
Versenyképes
német
termelőknél 7000 liter
Tej termelői ára közel az
unióshoz

 Takarmányok, gépek,
eszközök
ára
alacsonyabb itthon
 Műtrágya, energia ára
ugyanakkora
 Munkabérek,
termőföld
ára
elmarad az unióstól
 Lekötött
tőke
és
munkabér
kétszeresének
vizsgálata
 Munkatermelékenység
15%-os javítása
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Tanulmányok:
Várható hatás

AKII műhelytanulmány 1999.
 1-2
tehenes
üzem:
marhahústermelése
 3 tehén felett: hús vagy tej
irányban
 6000
literes
fajlagos
termelés
felett
elfogadható pozíció
 7000 liter felett magyar
árak mellett jó, kritikus
lehet az EU intézményes
árai mellett
 a tejtermelésben 2006-ig
kedvezőbb
jövedelmi
pozíció a csatlakozás
hatására, az árcsökkentés
rontja majd

AKII összehasonlítás
2002.

Jelenlegi
támogatások szintje:
40%-os emelkedés a
jövedelemben
(magyar)

Teljes és 2/3
mértékű támogatás:
földárak emelkedése
170-130%-kal (dán)

Irodalmi áttekintés
Heinrich 2000.
A 6000 literes fajlagos
termelési szint elég (az
5000 literes nem) az
uniós árviszonyok között
jövedelem előállításához

A csatlakozás várható hatásait vizsgáló tanulmányok a csatlakozásig a tej
felvásárlási árának növekedését, majd csökkenését jelzik, míg a gabonafélék
árának lendületes emelkedését vetítik elő. Ugyancsak jelentős emelkedést várnak a
vágómarha és marhahús tekintetében is. A támogatások vizsgálatba vont
mértékének eltérései a tanulmányok között, arra vezethetők vissza, hogy készítésük
idején még nem voltak konkrétan megfogalmazott irányvonalak a mezőgazdasági
támogatások kiterjesztésével kapcsolatban.
A termelői inputok egy részének árszínvonala már a csatlakozást megelőzően
felzárkózott az uniós színvonalhoz, mások esetén további mérsékelt emelkedés
várható a tanulmányok szerint. A termőföld árának emelkedése már csak az
árhatások következtében is emelkedni fog, ehhez járul a támogatások hatása. A
kelet-közép-európai bérszínvonalak unióstól való elmaradása szintén stimuláló
hatással jár, ez mind a mezőgazdasági vállalkozók jövedelemigényének, mind
pedig a foglalkoztatottak bérének emelkedését vonja majd maga után, az
elemzések szerint.
A tanulmányok egy része kitér a versenyképes termelési színvonal megközelítésére
is: a termelési ráfordítások növekedése kikényszeríti a hatékonyabb gazdálkodást,
az eredményesebb forrásfelhasználást, melynek legkézenfekvőbb vonatkozása lehet
az egy tehénre jutó fajlagos hozamok növelése.
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4.4.2. Tervezés a mezőgazdaságban
A mezőgazdasági üzemek gazdálkodástudománya kezdetekben tapasztalati
ismeretszerzésre támaszkodott, később – kialakulásukkal – a mezőgazdaságtudományok, a közgazdaságtan, a statisztika és más tudományokra támaszkodva
végezte az elemzéseket és dolgozta ki döntéseit (Búzás et al. szerk, 2000). A II.
Világháborút követően a szocialista mezőgazdaság-politika a termelés egészét,
célját és megvalósításának módját is meghatározta. A legfontosabb döntési
jogosultságok, az üzemek létesítésével, céljaik meghatározásával kapcsolatos és a
fejlesztési döntéseik központosított meghozatala volt jellemző. Ezen időszakban a
mezőgazdasági tervezés alapja a tervgazdálkodás, a központi tervlebontás volt. Az
1980-as évek végén bekövetkezett politikai és gazdasági rendszerváltás lehetővé
tették a piacgazdaság kibontakozását és ezzel együtt a fejlett országokban
alkalmazott gazdaságszervezési elvek és módszerek teljes körű átvételét. Ezt a
folyamatot jelentősen támogatta Castle-Becker-Nelson amerikai szerzőknek
Nemessályi Zs. (1992) fordításában megjelent Farm menedzsment című könyve. A
piaci verseny kibontakozásával előtérbe került a stratégiai gondolkodás, amelyben
az Európai Unióhoz való csatlakozás várható következményei, a mezőgazdaság
fokozatosan megváltozó szerepe elsődleges fontosságúvá vált.
Az 1960-as évek végén a matematikai módszerek alkalmazása a
mezőgazdasági elemzésekben hazánkban is kezdtek elterjedni. Bishop-Toussaint,
(1969) művének magyar fordítása értékes hozzájárulást jelenthetett az
agrárgazdasági elemzés módszereinek a vállalati szintű vizsgálatokban történő
alkalmazásának elterjesztésében. A könyv a közgazdaságtan mezőgazdasági
jellegű összefüggéseivel, a közgazdasági változásoknak a mezőgazdasági
termelőkre, feldolgozókra és fogyasztókra gyakorolt hatásaival foglalkozik. A
tejelő-szarvasmarha

tartásban

elsősorban

optimalizálási

és

minimalizálási

problémák megoldásának számításmeneteivel foglalkozik, a takarmányozás és
hozam viszonyával, illetve a szálas és abraktakarmány helyettesíthetőségével.
A mezőgazdasági termelés rendszer-szemléletű megközelítésének igényét
Sárközy P. (1978) szerint a meggyorsult mezőgazdasági fejlődés hívta életre. A
rendszerelméleti

megközelítésben

a

mezőgazdasági

vállalati

irányítás

is

elhelyezhető, működése vizsgálható és ennek eredményeiből következtetések
levonhatók azzal a feltétellel, hogy a vizsgált rendszer önmaga egy sajátos

55

Irodalmi áttekintés

rendszer, hiszen élettani kötöttségek, időjárási jelenségek és emberközpontúság is
jellemzik. Termelés-szervezési módszerek között szerepelteti a szerző a
valószínűségi törvényeknek a gazdasági döntésekben való hasznosíthatóságát. Az
értékelemzés

egyrészt

eszközei

által

(pl.

operációkutatás),

másrészt

munkatanulmányaiban (ma így mondanánk: case studies) a funkciók és költségeik
egybevetésével szolgálják a mezőgazdasági termelés-szervezési döntéseket.
Az 1980-as évek vége felé látványos eredményeket hozott az iparszerű
mezőgazdasági termelés. A hatalmas hozamnövekedés mögött ugyan a
hatékonyság kérdése háttérbe szorult, a költségek rohamos növekedése a fajlagos
ráfordítások és a jövedelmezőség felé irányította a figyelmet. Ugyanakkor
középpontba került a termelési tényezők összehangolása, valamint a növekvő
vállalati önállóság hatására a döntési kockázat, felelősség értékelése is. A döntéselőkészítés korszerűbb módszereinek elterjesztése, bevezetése a vállalati
gazdálkodásban a számítógépek mezőgazdasági elterjedéséhez is kapcsolódott. A
döntéshozatal előkészítését a gazdasági elemzés szolgálja, amely „a gazdálkodás
helyzetének, alkalmazott eljárásainak, összefüggéseinek, elért eredményeinek
vizsgálata, értékelése”. (Dinya L., 1987., 17. o). A döntéshozatal a rendelkezésre
álló adatokból származtatott információkon (összefüggéseken) alapul, erre épülő
alternatívák közötti választás. Az elemzési módszerek között a lineáris
programozási modellek „a termeléshez kötődő összes technikai, gazdasági és
egyéb előírásokat, elvárásokat, mérlegszerű összefüggéseket tartalmazhatják, és
ezek teljesülése mellett adják meg különféle célkitűzésekhez tartozó optimális
megoldásokat.” (101. o).
Az állattenyésztési ágazatok szervezésekor, az ágazatok és változataik
kialakításakor,

eredményük

megállapításakor

számos

tényezővel,

ezek

kölcsönhatásaival és változásaival kell számolni (Dobos K, 1980.). A lineáris
programozás alkalmazásának jelentőségét az 1980-as években egyértelműen a
számítások egyszerűsítése és naprakész, gyors elkészítése jelentette. A
közgazdasági vagy üzemi tényezők változásának hatása, illetve megváltozott
közgazdasági környezetnek megfelelő optimális megoldás keresése a megváltozott
paraméterek egyszerű kicserélésével – és a program újra futtatásával – egyszerűen
megoldhatóvá vált.
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A tervgazdálkodás időszakában a modellezés a termelés-szervezésben, a
kapacitás-kihasználásban, a munkaerő-elosztásban, a beruházás-tervezésben
hasznos információk előállítását tette lehetővé. Egy lineáris programozású modell
alkalmazásának

célja

általában,

azonban,

a

jövedelem

vagy

nyereség

maximalizálása, illetve a termelés költségeinek minimalizálása. A program
felépítése és tartalma a célfüggvénnyel összhangban kerül kialakításra. Az így
kialakított blokkok (állati termék-előállítás, takarmányozás, férőhely, beszerzés,
értékesítés, stb.) a tevékenységeket és azok alternatíváit tartalmazza, ez a
feltételeket és a paramétereket foglalja magába. A feltételeket jelentik az
állatcsoportok, erőforrások, kapacitások, míg a paraméterek a tevékenységek
egységnyi mennyiségére jutó input és output értékeit fejezik ki.
A mezőgazdasági termelés-szervezés matematikai megközelítésének egyik
kiváló példája az ágazati kapcsolatokat modellező, ún. AKM mérlegek. A
gyakorlati hasznosíthatósághoz is nagyban hozzájárult Tenk (1985) értekezése a
fenti témában.

4.4.3. A szimuláció
Míg a lineáris programozás során abból a lényegi alapfeltételezésből indulunk ki,
hogy a nyereség maximalizálására, illetve a költségek minimalizálására
törekszünk, addig a szimulációs eljárást alkalmazók alternatív lehetőségeket és
megoldásokat is felvázolnak, amelyek segítségével a megfelelő preferenciák
értékelhetők és összehasonlíthatók. A jövedelem maximalizálása akár hátrány is
lehet, hisz a gyakorlati alkalmazás során a mezőgazdasági vállalkozók
célkitűzéseiket, illetve azok prioritásait nem tudják minden esetben egzakt módon
meghatározni. (Heinrich, 1996).
Szelényi - Pokol (1987) szerint a szimuláció és a lineáris programozás közötti
különbség markánsan abban fogalmazható meg leginkább, hogy amikor az
analitikus eljárásokon belül a szimulációnál a legjobb megoldást keressük, a
legjobb kérdés, ami felmerülhetne bennünk, úgy hangozna: Mi lenne, ha …..?
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A szimulációs elemzés a lineáris programozástól az ökonómiai analízis főbb
jellemzői terén jelentős eltéréseket mutat, melyeket Borbély (2000) munkája
alapján a 21. táblázat mutat be.
21. táblázat: A lineáris programozás és szimuláció összehasonlítása
Jellemzők

Lineáris programozás

Feltételezés

 Lineáris termelési funkció.
 Független termelési eljárások.
 Tetszőleges feloszthatósága a
termelési
eljárásoknak
és
faktoroknak.

Rendszerképzés

A
rendszer
egy
állandó
algoritmusba kerül beépítésre.

Szimuláció
A
rendszerképzésnél
a
feltételezések
egyszerűsített
formájával találkozunk.
A szimuláció során kapott
értékek egész számok, utólagos
korrekció feleslegessé válik.
A
gazdálkodók
egyéni
kívánságait és preferenciáit a
szimulációnál
és
a
rendszerképzésnél
figyelembe
lehet venni.
Dinamikus
szimulációknál
minden
belső
folyamat
figyelemmel kísérhető.

Az eredményképzés A kiindulás helyzet és a végállapot
folyamatának
bemutatása, nincs szó a belső
bemutatása
folyamatokról.
A modelleredmény szükségszerűen
egy optimális érték.
Több
alternatív
megoldást
Modelleredmény
Az alternatív folyamatok, amelyek
kapunk kézhez.
az optimumot befolyásolják, nem
kerülnek bemutatásra.
A szimuláció, mint tervezési
A leegyszerűsített feltételezések
módszer egy jó izomorfiát
Izomorfia
miatt, a valósághoz való kapcsolat
eredményez az elmélet és a
némileg korlátozott.
gyakorlat között.
Mód van komplex összefüggések
leképzésére is, de az alkalmazása Könnyű kezelhetőség, ha a
Kezelhetőség
inkább
az
egyszerűbb, szimulálandó rendszer a modell
strukturáltabb
problémafelveté- számára megfelelően strukturált.
seknél célszerűbb.

Forrás: Borbély, 1999, Riedel – Hemme – Kleinhanss (1997) nyomán

A jelen disszertáció célkitűzésében foglaltak szempontjából szeretném a kiemelni
azokat,

amelyek

rávilágítanak

a

szimulációs

modellek,

mint

módszer

alkalmasságára a feldolgozni kívánt probléma megoldásában. (1) A szimuláció
alkalmas arra, hogy a gazdálkodók egyéni kívánságait és preferenciáit figyelembe
lehessen venni az elemzés során. Fontos jellemző továbbá, (2) hogy a dinamikus
szimulációknál minden belső folyamat figyelemmel kísérhető, így (3) az alternatív
megoldások a kalkulációs folyamatok mélységéig összevethetőek. Végül, (4) az
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adott probléma kidolgozásánál a modell megfelelő strukturáltsága elengedhetetlen
a gyors és a célnak megfelelő eredmények képzésében.
Összefoglalva, szeretném kiemelni a szimulációs modellek azon jellemzőit,
melyek támogatták, lehetővé tették a disszertáció céljának kivitelezését:
1. A szimulációs modellezésnek, mint számítástechnikai eszköznek az agármenedzsmentben való felhasználásának célja lehet a tervezés. Annak ellenére,
hogy sokak szerint a mezőgazdasági termelés nem tervezhető előre (pl.
változékony árak miatt), alkalmazásával mégis kialakíthatók gazdálkodási
variánsok, így a termelő készülhet gazdálkodása jövőjére.
2. Előnye, hogy
¾ szélsőséges eseteket is modellez, nem kell átélni ezeket a valóságban.
¾

A gazdaságban a kísérletezés lehetősége nagyon kicsi, ezért a szimuláció

különleges lehetőséggel bír.
¾ Alkalmas tervváltozatok, modell variánsok kialakítására, amely annak
tükrében jelentős vonása, hogy, néhány alapparamétere mellett (biológiai
összefüggések, tenyésztési paraméterek), a mezőgazdasági termelés eredményei
nagyon sok tényezőtől függnek.
3. Hátránya, szűk keresztmetszete ugyanakkor, hogy feltételezéseken alapszik,
azaz a kalkulációk bizonyos körülmények beteljesülését feltételezik. Az eljárás
eredményei tehát ezzel együtt, ennek ismeretében értelmezhetőek, alkalmazhatóak.
4. A célkitűzésben megfogalmazott probléma megoldásában, valamint egyéb
gyakorlati hasznosíthatóságában jelentős szerepe van annak, hogy
¾ a gazdálkodás fő hatótényezői kiemelhetőek, ezek parciális hatásvizsgálatai
elvégezhetőek a modell segítségével,
¾ bármely - vizsgálni kívánt - gazdasági környezet hatása elemezhető,
¾ egyedi (tejtermelő) üzemek adataival adott gazdaságra vonatkozó ökonómiai
megállapítások adhatók.
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5. ANYAG ÉS MÓDSZER
5.1. Az IFCN módszertana
A világon tapasztalható globalizációs, kereskedelmi liberalizációs törekvések a
mezőgazdaság számára is jelentős kihívásokat rejtenek. A globalizáció
térnyerésével egyre nagyobb előnnyel bírnak egy-egy régió komparatív előnyei,
ezek a jövőben alapvetően átalakíthatják a mezőgazdasági termelés eddigi
viszonyait (Dairy Report, 2000), ezért az egyes országoknak tudniuk kell, milyen
esélyeik vannak a versenyben. Az International Farm Comparison Network egy
olyan kutatóhálózat, amely megpróbál gyorsan és megbízhatóan reagálni a
világpiacon

vagy

regionálisan

bekövetkező

változásokra.

Célja,

hogy

mezőgazdasági rendszereket elemezzen, analizálja és prognosztizálja a politikai és
technológiai változások hatásait, és a gyakorlat és elmélet közötti távolságot
áthidalja (Kovács et al., 2001 a). A tejtermelés világméretű elemzésének
szükségessége az IFCN vezetése szerint abból adódik, hogy felgyorsultak a
változások a világ tejtermelésében, rendkívül diverzifikált a termelési rendszerek
megjelenése, és mindezek felett a tejtermelés nagymértékben függ a különböző
politikáktól (kereskedelem, szabályozás, stb.) is, melyek úgyszintén folyamatosan
változnak. Abban, hogy adott régiónak milyen kilátásai lehetnek a jövő piaci
versenyében, a meghatározó tejtermelő régiók üzemi szintű vizsgálata hasznos
információkkal szolgálhat mind az agrárgazdasági és politikai döntéshozóknak,
mind pedig a termelők számára.
A nemzetközi együttműködés keretében a hálózat tagjai olyan mezőgazdasági
üzemek és termelési rendszerek gazdasági elemzését végzik, melyek tipikusak az
adott régióban. A módszer előnye a statisztikai adatok felhasználásával szemben,
hogy aktuális adatokkal dolgozik, és kiszűri az átlagoknak azt a hibáját, hogy
eltakarják a szélső értékeket. A modellüzemek összeállításában egy kutató (az
IFCN-től, illetve partner intézményből), gazdálkodók, illetve a termelésben jártas
szakemberek vesznek részt. Az így kialakított üzem a régióra jellemző
paraméterekkel rendelkezik, ami lehetőséget enged az elemzések eredményeinek
szélesebb területre való vonatkoztatására. A vizsgált régiókban így tipikus üzemek
kerülnek felállításra, és termelésük gazdasági eredményeit egy nemzetközi szinten
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egységes elemzési módszerrel összehasonlítják Az üzemek termelését a jövőben
várható körülmények között is elemzik.
Az

üzemi

szintű

vizsgálatok

természetesen

nem

helyettesíthetik

a

világkereskedelmi modelleket, melyek a mezőgazdasági termékek iránti kereslet
és kínálat összetett adataival dolgoznak. Ugyanakkor a kereskedelmi modelleknek
is megvannak a maguk hiányosságai, hiszen üzemi szinten nem vizsgálhatóak
olyan létfontosságú tényezők hatásai, mint a termelési tényezőkben fennálló
különbségek és annak okai, új technológiák, vagy változó gazdaságpolitikai
körülmények, stb. (Kovács et al, 2001 b).

5.2. A szimulációs modell
Az IFCN szervezet céljainak megvalósítása a háttérben egy olyan szimulációs
modell használatát feltételezi, amely jelenleg 27 ország tejtermelésének sokszor
teljesen eltérő gazdasági és termeléspolitikai körülmények közötti elemzésére
alkalmas. A TM.03 egy rekurzív-dinamikus, termelés-szimulációs és könyvelési
modell. A Német Mezőgazdasági Kutató Központ (FAL, Braunschweig)
Üzemgazdasági Intézetében üzemi szintű modellezésre kifejlesztett TIPI-CAL
továbbfejlesztett változata. A modell és a hálózat kialakításában és elindításában
segítségükre volt a Texasi A&M Egyetemen működő AFPC (Agricultural & Food
Policy Centre) hálózat több munkatársa is (Borbély, 1999).
A szimuláció változói
A TM.03 modell szintén a Microsoft Excell környezetet használja fel
algoritmusaihoz. A modell változói három nagy csoportba sorolhatók:
1, Input oldal (10x3100 cella) változói: A szimuláció a teljes termelésre kiterjed
(takarmánynövény, tej), felhasználja a rendelkezésre álló erőforrásokat és a
felhasznált inputok és megtermelt termékek mennyiségét és azok árát. Ezek a
vizsgált üzemre jellemző paraméterek és a kiindulási év termelési feltételei.
2, Nation oldal (10x1400 cella) változói: A modellezni kívánt gazdasági
környezetek és feltételrendszerek bevitelére szolgáló lapon index sorok formájában
kerülnek megadásra az előre jelezni kívánt időszakra vonatkozó input és output
árak, a várható termelési színvonalak alakulása.
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3, Kalkulált változók: ezek tovább bonthatók két csoportra.
3.1, A modell belső moduljai alkalmasak kalkulációk készítésére az állatállomány
változásáról, a takarmány felhasználásról, a termelés kiadásairól, költségeiről,
valamint az eladott termékek utáni és egyéb bevételről maximum tíz évre előre.
3.2, A szimulációs évekre vonatkozó eredményeket a modell alapvetően két
formátumban adja ki: egyrészt a Results oldal az üzem egészére készít eredménykimutatást, mérleget és számít pénzügyi mutatókat, másrészt kg FCM tejre vetítve
a tejtermelés gazdasági mutatóit kalkulálja (EDF oldal).

5.2.1. A vizsgált gazdaság alapparamétereinek bemutatása
Üzem: a termelés és üzleti tevékenység szervezeti egységei. Helyileg és
technikailag összetartozó szervezet, amelyben az erőforrásokat a gazdálkodó
vállalkozó tevékenysége fogja össze és kombinálja javak előállítására.
Gazdaság: a főként növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozó önálló
mezőgazdasági üzem, illetve az ilyen vállalkozás hagyományos elnevezése.
A vizsgált gazdaság tekintetében a két fogalom fedi egymást, hiszen az egy kft.
keretében működő, tejtermelő tehéntartásból, borjú- és üszőnevelésből, valamint
takarmány és árunövény termesztésből tevődik össze. Ezért az üzem és gazdaság
fogalmakat ehelyütt szinonimaként használom felváltva, sokszor a szóismétlések
elkerülése végett.
A vizsgált tejtermelő gazdaság Somogy megye északi részén, 15-18 AK/ha értékű,
összesen mintegy 500 hektár területtel rendelkezik. Az üzem 400 tehenet tart, ezek
Holstein-fríz fajtába tartoznak. A teljes gazdaságot a tejtermelés és a hozzá tartozó
szántóföldi takarmány-növény termesztés ágazata adja, egyéb bevételi forrása a
tulajdonosnak nincs. A 22. táblázat összefoglalja a termőföld és élőmunka
felhasználást, valamint azok árát.
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22. Táblázat: A termőföld és a munka felhasználása a vizsgált üzemben, 2001
Termőföld
Összesen
Szántó
Rét

A

Összes
ha
490
350
1400

szimuláció

Bérlet
ha
490
350
140

kezdő

Árak
Ft/ha
15 000
12 000

évében

Munka
Össz. munkaerő
Saját munkaerő
Idegen munka
Kisegítő

összesen

10

Felhasznált óra
29 800
9 000
20 800
3 200

főállású

dolgozót,

Ft/ó
500
408
300

valamint

idénymunkásokat foglalkoztatott az üzem, emellett a tulajdonos és három
családtagok is részt vett a napi rutin és menedzsmentbeli munkában.
A tejtermeléshez kapcsolódó szántóföldi növénytermesztés szerkezetét és
bevételét mutatja a 23. táblázat.
23. Táblázat: A takarmánytermesztéssel lekötött terület
Megnevezés
Kukorica szilázs
Kukorica
Lucernaszéna
Rétiszéna

Szerkezet
ha
150
80
70
140

Hozam
t/ha
30
8
4
4

Termék ára
Ft/ha
20 000

Támogatás
Ft/ha
6 120
6 120
6 120
6 120

Árbevétel
Ft/ha
160 000

A gazdaság árunövény előállítással is foglalkozik, ebből a kiindulási évben 160
ezer forintos hektáronkénti árbevételt ért el, melyhez az igényelt üzemanyagtámogatás bevétele is járult.
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A 24. táblázat a termelés adatait összesíti.
24. Táblázat: A tejtermelő üzem termelési adatai és a takarmányadag, 2001
Megnevezés
Tehénállomány
Fajlagos termelés
Tejtermelés
Tejzsír
Tej fehérje
Selejtezési arány
Tejár
Összes kvóta

mértékegység
Létszám
Kg/tehén/év
t/év
%
%
%
Ft/kg
t

Üzem bevételei
Tejárbevétel
Állatértékesítés
Összesen tejtermelés

Ft/év
175 474 000
23 818 400
199 292 400

Takarmányadagok
Saját termelésű takarmány
Rétiszéna
Kukoricadara
Kukorica szilázs
Lucernaszéna
Vásárolt takarmány
Szója, 46%
Ásványi kiegészítő
Premix

% sz.ag
86%
86%
30%
86%
% sz.ag
95%
95%
95%

2001
397
6 800
2 700
3,80
3,21
25
65,00
2 700

Értékesítés
Selejttehén
Üsző
Borjú (bika)

db
99
11
175

Ft/tehén
442 000
59 996
501 996

%
85%
12%
97%

Termelő tehenek
I
6,5
30,0
3,0
I
5,2
0,1
0,7

Ft/db
138 600
250 000
18 000

II
4
2,5
28,0
II
3
0,1
0,4

Szárazon álló
tehenek
I
4,5
20,0
I
0,2
0,2

A telep létesítményei közül a tehenek elhelyezésére szolgál két 200 férőhelyes
kötetlen, mélyalmos rendszerű felújított istálló. A fejőház Roto 3000 karusszeles
fejőállással és 3 db (összesen 13 170 literes) tejhűtővel felszerelt, szintén új
kialakítású. Fentiek mellett három személygépkocsi, illetve pick up, a takarmány
előállítás és kiosztás gépei, valamint a fenntartó és szociális létesítmények
tartoznak a telephez.
A fenti alapparaméterek a vizsgálatok keretfeltételeinek egy részét
képezik. A modell ezek felhasználásával készíti el az első évre vonatkozó
kalkulációkat, melynek eredményei a gazdasági feltételek éves változásával
(Nation lap) módosulva képezik a következő évek kalkulációinak alapját.
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5.2.2. A gazdasági feltételek változói
A gazdasági feltételek paramétereit a továbbiakban abból a szempontból bontom,
hogy (1) melyek képezik a szimulációs vizsgálatok tárgyát (és így módosulnak),
illetve, (2) melyekre az elemzések nem térnek ki (így a változatok között ezekben
nincs eltérés).
(1) A kiindulási (2001.) évtől nyolc éves intervallumban vizsgálom a
kiválasztott gazdasági tényezők hatását a tejtermelő üzemág eredményére. Az
elemzés kiterjed az uniós tejpiaci szabályozás termelést érintő területeinek (tej
irányára, tejprémium), a termesztett takarmánynövényre érvényes szántóföldi
növénytermesztés területi támogatásának, illetve a szarvasmarha vágási
támogatásának az üzem bevételére gyakorolt hatására. A további vizsgálatok a
szigorúbb tejminőségi követelmények üzemgazdasági következményeit; továbbá a
munkabérnek és a termőföld árának a jövedelmezőségre kifejtett hatását tárják fel.
(2) A tejtermelés eredményét a fentieken kívül számos más feltétel és
körülmény

befolyásolja.

Ilyenek

pl.

a

tenyésztési

paraméterek,

a

takarmánynövény-termesztés hozamainak változása, a felhasználás igényén felül
termelt takarmányféleségek, valamint a vágóállatok értékesítési árának alakulása.
A modell ezen alapváltozói a szimulációs időszak folyamán módosulnak, azonban
a szimulációs változatok között az előrejelzésekben nincs különbség (lásd 1. sz.
melléklet). Ezáltal a termelés feltételeiként beépülnek ugyan a vizsgálatokba,
lehetséges eredménymódosító hatásuk vizsgálatától eltekintünk.
A termelés gazdasági eredményeit alakítják még a beruházási támogatások és
egyéb gazdaságpolitikai körülmények, lehetőségek, mint pl. a nyugdíjazás,
különféle

agrár-környezetvédelmi

programokhoz

csatlakozás,

és

még

sorolhatnánk. E tényezők vizsgálata is lehetséges a modell alkalmazásával, de
jelen esetben a gazdaságosságot érintő hatásuk vizsgálata nem volt cél.
Az elemzésbe nem vont gazdasági változókhoz tartozó előrejelzések a
szakirodalom áttekintése alapján levont megállapításokra épülnek. Részben a
hazai

múltbeli

idősorok,

részben

más

tanulmányokban

megfogalmazott

várakozások, illetve az uniós tendenciák figyelembevételével kerültek kialakításra.
Az 1. sz. melléklet összefoglalva mutatja be a tejtermelés azon input és output
árainak alakulását, melyek az elemzés további lépéseiben nem módosulnak.
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A vizsgált tényezőkhöz azok üzemgazdasági hatását egyértelműen hozzárendelni
úgy lehet, ha az egyes tényezők lépésenként kerülnek az elemzésbe azzal a
feltétellel, hogy minden más változó színvonalát változatlanul hagytam. A 25.
táblázat a vizsgált változatokat mutatja be; azokat a paramétereket tünteti fel,
melyekben a variánsok eltérnek egymástól (azaz a vizsgált változókat).
25. Táblázat: A gazdasági feltételek változóihoz tartozó előrejelzés és a
változatok felépítése
A
VÁLTOZATOK

B

Tejminőség

B1

F

FF

MunkaBérleti díj Bérleti díj
Munkabérek
termelékenység emelkedése emelkedése
emelkedése
javítása
40%
100%

VÁLTOZÓK
TEJ
FELVÁSÁRLÁSI
ÁRA

KAP irányárának függvényében
KAP + nemzeti kiegészítés

TÁMOGATÁS
FÖLDBÉRLETI DÍJ

MUNKABÉR

Inflációval arányosan
Inflációs
ráta

Támogatás
Támogatás
40-50%100%-ával
ával

8 év alatt 1,8-szeres

A vizsgált változók jövőre (2001-2008-ig) vonatkozó előrejelzései szintén a
szakirodalom (hazai és nemzetközi statisztikák, illetve tanulmányok) vonatkozó
megállapításain alapulnak. Ezen gazdasági paraméterek, feltételek az eredmények
fejezetben, a hozzátartozó gazdasági elemzések háttereként kerülnek bemutatásra.

5.2.3. Eredményváltozók
A bevitt adatokból a modell költségelszámolást és eredmény kimutatást készít,
készletérték nyilvántartást, mérleget könyv szerinti és piaci értéken, valamint
üzemgazdasági és pénzügyi mutatókat állít elő. A vizsgált szimulációs
változatoknak az üzem gazdasági eredményére gyakorolt hatását, illetve a
háttérben álló különbségeket az egységnyi (4%-os zsírtartalmú) tejmennyiségre
vetített gazdasági mutatókkal fejezem ki. A kiindulási évben elért gazdasági
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teljesítmény az eredmény-kimutatás szerkezetében a hazai tesztüzemi adatokkal
került összevetésre, melynek célja az volt, hogy a vizsgált gazdaság termelésének
gazdasági paramétereit értékeljem a tesztüzemi adatok tükrében.
Az

eredmények

értelmezése

szempontjából

kulcsfontosságú

az

üzemgazdasági mutatószámok tartalmának és számítási menetének ismertetése.
(1) Az értékesítés árbevételét (Market receipts of the enterprises) a
takarmánynövény-termesztés árbevétele (Crop market receipts) és a tejtermelés
(Dairy market receipts) értékesítési árbevétele (tej, szarvasmarha értékesítés) adja.
(2) Az üzem termelési értéke (Total Farm Returns) a fentieken felül tartalmazza a
közvetlen állami támogatások (Total government payments) (növénytermesztés,
tejtermelés kifizetései), a készletérték-különbözet (Changes in inventory) és egyéb
bevételek (pl. pénzügyi bevételek – Interest on savings) összegét.
(3) A ráfordítások (Total Input) elszámolási kategóriái a modell szerint a
növénytermesztés, valamint a tejtermelés változó költségeire, állandó költségekre,
a termelési tényezők költségeire és az értékcsökkenési leírásra bontódnak. Ezek
együttesen a termelési költséget (Total Farm Input) adják.
(4) A növénytermesztés (Total expenses crop) változó költségei: a vetőmag,
műtrágya, növényvédőszer, üzemanyag, öntözés költségei (Total seed costs, Total
fertilizer costs, Total fungizide & insecticide costs, Total irrigation costs, Total
fuel costs).
(5) A tejtermelés közvetlen költségei közé az állatvásárlás (Animals) és a vásárolt
takarmány költségei (Feed costs) kerülnek.
(6) A tejtermelés teljes költségét (Total expenses dairy) a fenti közvetlen változó
az egyéb változó és a tejtermelés állandó költségei (Other fixed and var. costs),
valamint a kvóta bérlete és túllépésének büntetési tételei (Rent quota + penalty
payment) adják.
(7) Az üzem állandó (Fixed expenses) költségei: a talajjavítás (Land
improvement), gépek és épületek fenntartási költségei (Maintenance machinery,
buildings), a bérmunkák (Contract labour), üzemanyag, villamos áram, víz
költségei (Electricity, Water), a biztosítási díjak (Farm insurance), adók (Farm
taxes and duties), könyvelési és más tanácsadási díjak (Accountant & legal fees),
valamint a telefonköltségek (Phone & utilities).
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(8) A termelési tényezők költségei (Wages, Rents, Interests) a munkaerő,
termőföld és tőke után kifizetett tényleges költségeit jelentik, míg a haszonáldozati
költség a saját tulajdonú termelési tényezők és a kvóta után elszámolható
„használati” költségeiből adódik.
(9) Az értékcsökkenés a gépek, épületek, illetve a tagállamokban a kvóta után
elszámolt amortizáció összege.
(10) Az eredmény-kimutatás modell szerinti nettó ágazati eredménye (Net income)
a termelési érték és a termelési költség különbözete. A csak a pénzmozgással járó
ráfordítások és értékesítési bevételek különbsége a Net cash fam income.
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6. EREDMÉNYEK
Az eredmények fejezet bemutatja a tehéntej előállítás jövedelmezőségének
változását az uniós csatlakozás vizsgált tényezőinek hatására. A vizsgálatok alapja
a termelés szimulációja, nyolc éves időintervallumban (2001-től kezdődően),
amely különböző gazdasági feltételek mellett került kialakításra.
Az uniós csatlakozás vizsgált tényezőinek hatását külön-külön kialakított
szimulációkban modelleztem, ezért az Eredmények fejezet is az egyes tényezők
vizsgálatának egymásra épülési sorrendjében tagolódik. Emellett az eredmények
értékelésében segít, hogy a vizsgálataim alapját képező tejtermelő gazdaság
ökonómiai teljesítményét a hazai tejtermelőkével összehasonlítsam.

6.1. A szimuláció első évi eredményének értékelése
A szimulációs elemzések kiindulási éve egybeesik az AKII SFH szerinti
tesztüzemi adatok publikálásának kezdetével. A vizsgált üzem 2001-ben elért
eredményeinek egy része ezekkel összevethető, ezáltal az egyes gazdasági
paraméterek a hazai átlagértékek alapján értékelhetők. Az üzem más eredményeit
hazai és nemzetközi tejtermelő telepek azonos módon számított mutatóival
hasonlítottam össze, így további információk állnak rendelkezésre a gazdálkodás
pozitívumairól, illetve tartalékairól.

6.1.1. Eredmény-kimutatás
A TM.03 modell a szimulációs időszak minden egyes évének végén készít
eredmény-kimutatást (Profit and Loss Account). A kimutatás szerkezete alárendelt
a szimulációs modell elemzéseit felhasználó nemzetközi üzemgazdasági szervezet
céljainak, vagyis a költségelemekre való bontás lehetőséget ad különböző
termelési rendszerek részletes összevetésére. A széleskörű nemzetközi alkalmazás
ellenére a modell szerinti eredmény-kimutatás és a tesztüzemek összehasonlítása
során néhány nehézség merült fel. Ezért amellett, hogy a vizsgált üzem gazdasági
eredményét a hazai adatok tükrében értékelem, a szimuláció és az AKII eredményelszámolási rendszerének eltéréseit is számba veszem.
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Az AKII módszertana a tesztüzemi információkat tartalmazó kiadványok
vonatkozó leírása alapján kerül ismertetésre. A tesztüzemek költség- és eredményelszámolásában az EU-ban alkalmazott költségszámítás és mutatórendszer
követelményei, valamint a hazai sajátosságok igényei hívták életre a standard
fedezeti hozzájárulás szerinti számításokat.
(1) A termelési költség felosztása közvetlen és közvetett változó költségekre, illetve
az ágazat állandó költségeire történik. Ebben az elszámolási formában a munka és
a termőföld költségei az utóbbi kategóriába sorolandók a többi állandó költség,
ráfordítás mellett.
(2) Az állandó és változó költségek együttesen az ágazat termelési költségét adják.
(3) A főtermék önköltsége a mellék- és ikertermékek értékével csökkentett
termelési költség egységnyi termékre vetítve.
(4) Az ágazat termelési értéke az összes árbevételből, közvetlen állami
támogatásból, és egyéb – az ágazathoz kapcsolódó – bevételekből tevődik össze.
(5) Az eredmény-kimutatás alkalmazott kategóriái:

¾ A fedezeti hozzájárulás I, ez a termelési érték és a közvetlen változó költségek
különbsége;

¾ A standard fedezeti hozzájárulás a tartós jövedelemtermelő képességet fejezi
ki, amely három egymást követő év fedezeti hozzájárulásának átlaga;

¾ A fedezeti hozzájárulás II, amely a termelési érték és az összes változó költség
különbsége;

¾ Az ágazati eredmény, ami a termelési költség és a termelési érték különbözete;
¾ A főtermék jövedelem-termelő képessége, amely az értékesítési átlagár és az
önköltség különbözete egységnyi mennyiségre vetítve.
A modell eredmény-kimutatásának felépítését, valamint az egyes elemek
tartalmát az Anyag és módszer fejezet mutatta be.
A fentiek ismeretében állítottam össze a kétféle eredmény-kimutatást és
adatait összevető (26.) táblázatot, amelyben kiemeltem a részletes, elszámolási
kategóriánkénti összehasonlítást akadályozó tényezőket. A vizsgált üzemnek a
modell által kalkulált eredmény-elszámolási kategóriái részben átcsoportosíthatóak
voltak az AKII rendszerébe.
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26. Táblázat: A vizsgált üzem modell szerinti eredmény-kimutatása az AKII
SFH rendszerű adataival való összevetésben, 2001-ben,Ft/tehén/év
Megnevezés
A
A1
A2
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
B1
B1.1
B1.2=
B1.3:B1.6
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B2
B2.1
B2.2
B2.3
B2.4
B2.5
B2.6
B=B1+B2
A-B
A-B1
A-(B1.3:B1.5))
C
D

Termelési érték
Növénytermesztés árbevétele
Ágazat árbevétele
Közvetlen állami támogatás
Tenyészállat értékkülönbözet
Melléktermék és egyéb árbevétel
Hiányzó adat (állomány ÉK és szaporulat
értéke)
Változó költségek összesen
Takarmány termesztés közvetlen változó
költségei
Tejtermelés közvetlen és közvetett változó
költségei összesen
Saját termelésű takarmány költség
Vásárolt takarmány költsége
A tejtermelés egyéb közvetlen változó költségei
(összevontan)2
Egyéb változó költség (közvetett vált.)
Állandó költség összesen
Fenntartó és egyéb segédüzemi áll. kts
Egyéb állandó költség
Tevékenység általános költsége
Gazdasági általános költség
Munkabér és járulékai
Értékcsökkenési leírás
Termelési költség
Ágazati eredmény
Fedezeti hozzájárulás II (összes változó
költség fedezete)
Fedezeti hozzájárulás I (a tejtermelés
közvetlen változó klts-nek fedezete)
Átlaghozam, l/tehén/év
Tej értékesítési átlagára, Ft/l
Tej önköltsége

AKII tesztüzemek
egyéni
társas
357 874
516 489
310 566
438 888
12 184
14 734
n.a.
n.a.
6531
11 651

Vizsgált
üzem
518 3511
12 594
501 996
7 554
(6045)
2253

28 593

51 216

-

197 770

278 351

200 760

-

-

37 960

186 099

262 261

204 042

86 279
60 685

110 565
78 668

102 908

39 135

73 028

56 1343

11 671
61 335
2278
282
6877
14 389
23 097
14 412
259 105
98 769

16 090
134 220
3399
6104
27 125
23 981
54 420
19 191
412 571
103 918

160 104

238 138

317 591

170 890

254 228

-7

4505
65,85
54,02

6144
69,63
62,86

6800
60,82*
60,94

213 6474
79 6695
34 6986
23 778
75 502
414 407
103 944

Forrás: AKII tesztüzemi adatok és saját számítás

* 1 kg 4%-os zsírtartalmú tej egyenértékre korrigált átlagár
1 növénytermesztés árbevételével növelt
2 ide tartozik az Állománypótlás, Állategészségügyi kts, a Termékenyítéssel, Teljesítményvizsgálattal
kapcsolatos, a Közvetlen marketing és biztosítási, valamint a Fenntartó és segédüzemek változó és az
Idegen gépi szolgáltatás költsége; a takarmányköltségeket elkülönítettem az összehasonlítás érdekében
3 a Tejtermelés összes közvetlen és közvetett változó költségei a takarmány kts nélkül
4 a modell kalkulált értéke eredetileg a tejtermelés felosztható állandó költségeit, a munkaerő költségét és
écs-t nem tartalmazta
5 talajjavítás, gépek és épületek fenntartása
6 az összes további állandó költség felosztás nélkül: bérmunkák, üzemanyag, villamos áram, víz költségei,
a biztosítási díjak, adók, könyvelési és más tanácsadási díjak, valamint a telefonköltségek.
7 nem számítható, mert a tejtermelés közvetlen és közvetett változó költsége együttesen szerepel
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Az üzem modell szerinti termelési értéke meghaladta a társas és egyéni
tesztüzemi értéket, aminek az oka, hogy előbbi a szántóföldi takarmány-növény
termesztés árbevételét is tartalmazta. Ezzel csökkentett értéke viszont (505 757
Ft/év) az egyéni gazdálkodók és a társas vállalkozások átlagos értékei között
alakult, mégpedig úgy, hogy a társas vállalkozásokéhoz állt közelebb. A termelési
érték kalkulációjának módja abban is eltér, hogy a hazai rendszer a melléktermék
értékével is számol, és új elem, hogy tartalmazza az állomány értékkülönbözetét és
a szaporulat értékét is az európai elszámolási rendszerre való áttérés szerint. A
modell szerinti kimutatás az állománypótlást az állomány értékváltozásával
együttesen kezeli (saját beállítású tenyészállatok esetén), így ez negatív értékként
jelent meg.
Az ágazat egy tehénre vetített árbevétele a vizsgált üzemben jelentősen
meghaladta még a jobb eredményt elért, társas vállalkozások átlagos értékét is
(+14,4%). Az eltérés ilyen mértékének elsődleges okát abban látom, hogy az egy
tehénre jutó tejhozam is meghaladta az átlagos értékeket, 656, illetve 2295
literrel nagyobb a fajlagos termelés a vizsgált üzemben a társas és az egyéni
vállalkozásokhoz képest. A hazai tejtermelő üzemek átlagos értékeinek tükrében a
telep fajlagos tejhozama∗ meglehetősen jónak mondható. A vizsgált üzem annak
ellenére nagyobb árbevételt ért el, hogy az átlagos felvásárlási ár (60,82Ft/kg FCM
= 63,12 Ft/l) 2001-ben elmaradt a hazai ténylegesen realizált átlagáraktól, mindkét
termelői csoport esetében. Az árbevétel növelése, tehát még csökkenő tejár mellett
is lehetséges volt.
A költségek felosztása során a legfőbb problémát az adatok teljes körű
összevethetőségében az okozta, hogy míg a hazai SFH rendszerű elszámolás a
költségeket alapvetően az állandó és változó költségekre bontja fel (majd ezután
részletezi a változó költségeken belül a közvetlen és közvetett elemeket), a modell
eredmény-kimutatási rendszere alapvetően a közvetlen (változó és felosztható
állandó) költségeket és a közvetett költségelemeket különíti el.

∗

Ezzel az értékkel már a kiindulási évben a versenyképesen termelő német üzemek fajlagos
hozamához közelít a tehenenkénti tejhozam (lásd Szakirodalmi áttekintés fejezet).
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Így mind a közvetett és közvetlen, mind pedig a változó és állandó költség
kategóriák egymástól eltérő elemeket tartalmaztak a két esetben. Ez a hazai
nomenklatúrának megfelelő fedezeti hozzájárulás I. kategóriájának kiszámítását
lehetetlenné tette a vizsgált üzem esetében.
A termelés változó költségei a két gazdálkodási csoport átlagos értékei között,
közel az egyéni vállalkozók értékéhez. A modell elszámolása szerint a változó
költségeket a növénytermesztés és a tejtermelés közvetlen változó költségei és a
tejtermelés

egyéb

változó

költségei

adják.

Előzőekből

adódóan,

a

növénytermesztés közvetlen változó költségei (pl. a gépek fenntartásának
felosztható költségei, a melioráció) az állandó költségeken belül kerül
elszámolásra. Ezért, a saját termelésű takarmány költsége (AKII) nem ugyanazt a
kategóriát takarja, mint a takarmánynövény-termesztés közvetlen változó költségei
(modell). Ugyanakkor, a takarmánytermesztés közvetlen változó költségei
tartalmazzák a művelés üzemanyagköltségét, a gépek fenntartási költségei már az
állandó költségekben jelennek meg.
Az állandó költségek elemei a fent említetten kívül (gépek fenntartása) eltértek a
Gazdasági és a Tevékenység általános költségei tekintetében is: ezek egy része a
Tejtermelés közvetlen változó és közvetlen állandó költségében, az Egyéb
közvetlen változó és közvetlen állandó költségekben jelent meg. Az egy tehénre
vetített összes állandó költség kiugróan nagy különbségének hátterében (mintegy
másfélszeres a vizsgált üzemben), azonban más tényezők is szerepet játszottak. Az
állandó költségeknek az átlagos hazai értékeket jóval meghaladó színvonala az új
beruházásokkal (épületek, tejtermelés és növénytermesztés gépei) és felújítással
kapcsolatos nagyobb költségtehernek köszönhető, amely a fenntartó segédüzemek
és az értékcsökkenés költség-elemekben jelent meg.
A munkabér és járulékainak költsége egy tehénre vetítve az egyéni
gazdaságokéhoz hasonlít, attól mindössze 2%-kal több, míg a társas vállalkozások
értékének még a felét sem éri el. A költségkülönbség oka lehet, hogy a vizsgált
üzemben dolgozók átlagbére nem érte el a fizikai mezőgazdasági dolgozók 2001.
évi átlagos keresetét.
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Az összes termelési költség - az állandó és változó költségek összegeként - a
társas vállalkozásokéval szinte megegyezett a vizsgált üzemben. Az olcsóbban
termelő egyéni gazdaságokénál egy tehénre vetítve 155 ezer 302 Ft-tal (azaz
37,5%-kal) volt drágább. Ebben szerepet játszott az is, hogy a gazdaság egyéb
árbevételeit növelő (takarmánynövény, árunövény termesztés) ágazatok termelési
költségei a gazdaságot mint egységet tekintő elszámolás szerint az üzem termelési
költségeinek részét képezték.
A tej önköltsége (egy liter tejre jutó termelési költség), azonban már nem mutatott
ekkora eltérést. Az egyéni tejtermelők átlagos önköltségét már „csupán” 11,4%kal haladta meg az önköltség a vizsgált üzemben, amely javulás a termelési
költség nagy különbségéhez képest az átlagos feletti tejhozam pozitív
következménye.
Az üzem eredménymutatói mind az ágazati eredményt, mind a II. fedezeti
hozzájárulást tekintve jobbak voltak a kedvezőbb értékekkel rendelkező társas
vállalkozásokénál. Az ágazati eredmény a termelési érték és a termelési költség
különbségeként kalkulálható, a kapott érték gyakorlatilag megegyezett a társas
vállalkozások átlagos értékével egy tehénre vetítve. A termelés (közvetlen és
közvetett) változó költségeinek és a termelési értéknek a különbözete egy tehénre
vetítve 79 ezer 453 Ft többlet eredményt jelentett. Az állandó költségek és a
vállalkozó jövedelemigényének fedezetére a vizsgált üzemben tehát lényegesen
több jövedelem jutott, mint a hazai tesztüzemek átlagának.
Összességében elmondható, hogy a vizsgált üzem gazdasági teljesítménye
megfelelt a 2001. évi országos átlagnak, illetve meghaladta azt. Jelentős
gazdálkodási tartalékai az átlagos színvonalhoz képest nincsenek, hiszen az üzem
fajlagos termelése meghaladja az átlagos értékeket, és a fajlagos ágazati eredmény
a társas vállalkozások színvonalát eléri.
A fenti vizsgálat jelentősége két megközelítésben mutatkozik. Egyrészt
kimutatható volt, hogy alacsonyabb árszínvonal mellett is elérhető kedvezőbb
árbevétel, így a termelési érték is nő, ha adott üzem figyelmet fordít fajlagos
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hozamainak javítására. A tejtermelés bevételei mellett adott gazdaság jövedelmi
pozícióját javítja az egyéb módon (pl. állatértékesítés, növénytermesztés, föld
bérbe adása) szerzett bevétel.
Másrészt, a modell szerinti és az AKII eredménykimutatása közötti eltérések
azonosítása alapján, bármely vizsgált tejtermelő telep gazdasági teljesítménye a
magyar tesztüzemek átlagával is összehasonlíthatóvá vált. A módszer alkalmas
bármely tejtermelő üzem gazdasági értékelésére, akár a szimuláció további évei
végén elért eredmények esetében is (hiszen a modell eredménykimutatásának
szerkezete minden szimulációs év végén ugyanaz). Ezen eredményeknek és
mutatószámoknak a változása ezután évről-évre követhető.

6.1.2. Termelékenységi mutatók
A

vállalkozások

eredményességének

megítélésében

kétségtelenül

meghatározó szerepet játszanak a különféle jövedelem-, költség és értékmutatók.
Ezzel együtt a gazdálkodás gyakorlatában sok esetben kulcsszerep jut a
munkaerőnek, a föld- és eszközellátottságnak, stb., ahol az abszolút értékek mellett
a relatív mutatószámok kerülnek az érdeklődés homlokterébe.
A tejtermelés sokféle tényezője közül a modellezés során az élőmunkára és a
termőföldre vonatkozó kalkulációk kerültek kidolgozásra, mint két olyan tényező,
melyek változása meghatározó lehet a tejtermelés termelékenységére. E két
termelési tényező ára az EU csatlakozás hatására várhatóan emelkedik, ami a
termelőket valószínűleg hatékonyabb kihasználásukra fogja ösztönözni a jövőben.
Az IFCN nemzetközi szervezet 1997-től minden évben értékeli az elemzésben
résztvevő tejtermelő régiók ún. tipikus üzemeit. A szervezetben jelenleg két
magyar, valamint 28 európai tejtermelő üzem van, melyek területi és munkaórára
jutó termelékenységi mutatói összevethetők a vizsgált üzem paramétereivel. A
területi és munkatermelékenységi mutatókat, valamint az ezek értékeléséhez
szükséges adatokat tartalmazza a 27. táblázat.
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27. Táblázat: A vizsgált telep és az IFCN üzemek termelékenységi mutatóinak
alakulása 2001-ben
Megnevezés
Fajlagos hozam, kg FCM tej/tehén/év

Vizsgált
üzem

6596

IFCN magyar
IFCN EU üzemei (n=2) üzemek (n=28)*

5800-6200

5500-9900

A munkaerő ára
Átlagos alkalmazotti munkabér, Ft/óra

360

-

-

Saját munkaerő haszonáldozata, Ft/óra

500

-

-

Egy munkaórára jutó termelt tej, kg FCM tej/óra

79

41-60

40-225

A munka költsége
Saját munka jövedelemigénye, Ft/100 kg FCM tej

172

Egy munkaórára jutó kifizetett bér és járulékai, Ft/óra

393

360-432

840-4080

532

672-720

960-7200

Munka összes költsége, Ft/100 kg FCM tej
A termőföld bérleti díja, Ft/ha
Területi termelékenység, kg FCM tej/ha
Termőföld összes költsége, Ft/100 kg FCM tej

12 000

-

-

11 760 - 12 240 16 800 - 114 000

5624

4950-5100

3800 - 20 300

225

235-252

288 - 1080

Forrás: Saját számítás és IFCN, 2002
Megjegyzések:
Az összehasonlításban szereplő üzemek egy kelet-német 650-es, illetve az egyik magyar 400-as
tehenészettől eltekintve kisebbek, mint a vizsgált üzem.
Az IFCN adatok eredetileg US$-ban megadva, az átszámítás 240Ft/USD áron történt.
*28 tipikus üzem szélső értékei

A vizsgált üzem fajlagos tejtermelése a hazai IFCN üzemek vonatkozásában is
kiemelkedő volt, a két üzemet közel 800, illetve 400 literrel előzte meg. Az uniós
tipikus üzemek viszonyában azonban már látható, hogy a potenciális lehetőségek
jóval nagyobbak, az elemzés legjobb EU üzemei 33%-kal is felülmúlták a vizsgált
üzem egy tehénre jutó tejtermelését.
A munkatermelékenység a fenti üzemek vonatkozásában hazai körülmények
között jónak mondható, ám a magyar munkaerő áránál jóval drágább munkát
alkalmazó nyugat-európai üzemek példáján ez a mutató többszöröse is lehetne a
vizsgált üzemének. Az üzem (és ez a másik magyar IFCN üzemekről is
elmondható) előnyben volt a kisebb uniós termelőkkel szemben, azonban
lemaradás tapasztalható a legjobb üzemekkel szemben. Az IFCN által vizsgált
nyugati üzemekben jellemzően kétszer nagyobb a munkatermelékenység értéke,
ugyanakkor a legnagyobb érték a vizsgált üzem egy munkaórára jutó termelt tej
mennyiségének 2,85-szorosát is elérte. A fajlagos munkaerő-költség kedvezőbb
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volt a hazai üzemekénél (74-79%-a), és jelentősen elmarad az IFCN EU
üzemektől, a legdrágábbnak 8%-a sincs, de a legolcsóbbnak is alig több mint fele
volt. Ezek az eredmények egyértelművé teszik, hogy jelenlegi termelékenységi
mutatók és munkaerő árak együttese mellett, a vizsgált (és a másik két magyar)
üzem versenyelőnyben volt az EU-hoz képest 2001-ben. (A munkavállaló
oldaláról természetesen ez hátrány, mivel munkájához rendkívül alacsony
munkabér társul.) A munkabérek, így a mezőgazdasági munkabérek várható
emelkedésével azonban ez a versenyelőnyünk elvész.
Az egy hektárra jutó előállított tejmennyiség a vizsgált üzemben (csakúgy, mint
a másik két tipikus üzem esetében) az EU (IFCN) üzemek szélsőértékei között
helyezkedik el. A legnagyobb értékeknek (a holland, spanyol és angliai
üzemekben 12 000 kg/ha felett) kevesebb mint a felét éri el. A bérleti díjak
kedvezőbbek hazánkban, a legolcsóbb svéd és francia földbérletnek is csupán a
fele, míg a holland, dán, angol értékeknek ötöd-nyolcad része. A bérleti díj (Ft/ha)
és az egy hektárra jutó tejmennyiség (kg tej/ha) hányadosa a föld egy kg tejre jutó
költsége. A termőföld költségeket (kifizetett bérleti díj + haszonáldozati
költségek, Ft/100 kg FCM tej) alapvetően két oldalról kell megközelíteni.
Egyrészt, az összes termőföld költség az IFCN adatai szerint 1,5-4,5-szer
nagyobbak, mint a hazai üzemek értékei. Másrészt, a nyugati üzemek eltérő
termelési szerkezete miatt (főleg saját föld, részben bérelt terület) a ténylegesen
kifizetendő bérleti díj költségei mindössze 1,2-2-szerese a hazai költségeknek.
Azaz, a tej önköltségét ténylegesen alakító földdel kapcsolatos költség
tekintetében lényegesen kisebb a versenyelőnyünk a zömében saját területen
gazdálkodó nyugati termelőkkel szemben.
A föld árának és költségének várható növekedésével két dologra kell számítani: 1)
a jelenlegi előnyünk (olcsóbb termelés) elvész, 2) területi termelékenységük
(hozamfokozás) növelésére kényszeríti a gazdákat.
A vizsgált üzem gazdálkodásának tartalékai a fenti elemzések alapján a
fajlagos hozamok növelésében kereshetők elsősorban, ezáltal lehetőség nyílik a
vásárolt takarmányok fajlagos költségének csökkentésére, illetve az új
beruházások nagyobb mértékű költségeinek fedezetére. A vizsgált termelési
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tényezőkre vetített hatékonysági mutatók a magyar üzemek átlagában ugyan jónak
mondhatók,

európai

viszonylatban

azonban

a

fejlesztés

potenciálja

munkatermelékenység esetén akár két és félszeres, a területi termelékenység esetén
kétszeres is lehetne.
Mivel a szimulációs modell a nemzetközi szintű üzem-összehasonlítás alapja,
bármely, egyedi tejtermelő telep gazdálkodása is összehasonlítható a kutatásban
résztvevő hazai IFCN üzemekével. Ezen túl, az IFCN nemzetközi üzemeinek a
gazdálkodási

eredményének,

eredményességének

analóg

mutatószámai

is

tanulságul szolgálhatnak. Az ilyen szintű elemzések a vizsgálni kívánt tejtermelő
üzemek gazdálkodásban rejlő tartalékaira hívhatják fel a figyelmet mind hazai,
mind nemzetközi vonatkozásban.
A modell hazai alkalmazásában megjelent előny a támogatások kalkulációja
esetében előrevetíti a tejtermelés megítélését Magyarországon is. A magyar
gondolkodás (az AKII elemzései is) a főtermék önköltségének elvét alkalmazza (pl.
a melléktermék értékét költségcsökkentő tényezőként kalkulálja). Az európai
gyakorlatban a szervestrágya költségcsökkentő szerepével nem számolnak, viszont
a bevételek közé az egyéb növénytermesztésből származókat is besorolják. A
modell alkalmas arra, hogy a gazdálkodó – üzemi – szintjén gondolkodjon,
alkalmas a termelői szemléletű ökonómiai értékelésre (pl. a tej mellett egyéb
bevételek is fontos szerepet játszanak), míg ettől a hazai gyakorlat jelenleg eltér.
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6.2. A tej felvásárlási ára és a közvetlen támogatások hatása
Az előző alfejezetben tárgyaltak előrevetítik a tej felvásárlási árának
alapvető – de nem kizárólagos – szerepét a termelői jövedelmek alakításában.
Teljesen nyilvánvaló, hogy a tejtermelés főtermékének várható értékesítési ára
meghatározó jelentőségű a gazdálkodók jövője szempontjából. Az Európai
Unióhoz való csatlakozás pillanatától hazánk magára vállalja a közös
agrárpolitikai szabályozás legtöbb elemét, így a tehéntejre vonatkozó irányár
alkalmazását is. A tejpiaci szabályozás intézményrendszere, több évre
vonatkozóan segíti a termelőket árbevételük tervezésében, átláthatóvá és
kiszámíthatóbbá téve az üzem termelését és bevételét. Ez annál is nagyobb
jelentőségű, mivel az AGENDA 2000 által megfogalmazott reform értelmében az
EU-ban alkalmazott irányár jelentősen csökken a 2005-2008 közötti időszakban.
Magyarországon a tejtermelés bevételeinek legnagyobb hányadát biztosító
tejárbevételt (a vizsgált üzem esetében 2001-ben ez 87%) - adott hozamszint
mellett - a feldolgozó üzemek által fizetendő felvásárlási ár határozza meg. A
háztól való értékesítés a kis létszámú gazdaságokra jellemző. Fentiek tükrében az
árutermelő üzemek jövője szempontjából meghatározó jelentőségű lesz a tej EU
által javasolt irányára, valamint az ennek figyelembevételével Magyarországon
meghirdetett garantált ár*.
Az utóbbi években a hazánkban fizetett átlagos felvásárlási ár erősen
megközelítette az EU árszínvonalát. E tény tükrében nagy valószínűséggel
elmondható, hogy (1) növekedés nem várható; (2) az EU irányár csökkentése
hatására a hazai felvásárlási ár csökkenése is várható.
A csatlakozási tárgyalások alatt rendkívüli vitákat szító kérdés volt a
közvetlen termelői támogatások bevezetése az új tagállamokban. Ez érthető is,
hiszen tetemes költségvetési terhe mellett a WTO-s kötelezettségek is a termelői
támogatások csökkentését vetítik előre az Unióban. A támogatások kiterjesztése
további jelentős költségvetési fedezetet igényel. Emellett az unió úgy érvelt, hogy
*

Míg az irányár kialakítása nem kötött költségvetéshez, addig a garantált ár meghirdetése a
nemzeti költségvetés függvénye, így annak fedezet dönti el, hogy felette, vagy alatta alakul-e
adott országban
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a most csatlakozó országokat nem érinti semmiféle, kompenzációt igénylő
változás. Az ellenérv az egyenlőtlen versenyfeltételekre hivatkozott, amennyiben a
régi uniós gazdák annak ellenére továbbra is élvezik a támogatásokat, míg az új
tagországok termelői nem részesülhetnek benne. A hosszas egyeztetések
eredményeként 2002. decemberében a Koppenhágai csúcson elfogadták a
kialkudott – sokak által vitatott, mások által üdvözölt mértékű - közvetlen
támogatásokat. A szimulációs alkalmazásban az elfogadott megállapodás volt
irányadó; a területi alapon és a szarvasmarha ágazatban nyújtható, specifikus
támogatások kerültek be a kalkulációkba.
Az irányár-csökkentést kompenzáló céllal, 2005-től három lépésben, tejprémium
kerül bevezetésre, melynek mértéke 2007-re eléri a 17,4 euró/tonna (4,20 Ft/kg)
értéket. Ugyancsak uniós tagként a szarvasmarhák vágási támogatásának (borjú
50, felnőtt 80 euró/db) 25%+30%-a illeti meg a hazai szarvasmarha tartókat. Uniós
termelőkként a hazai gazdák ezen felül 2004-től terület alapú támogatásra is
jogosulnak az egységes területalapú kifizetési rendszer szerint. Termelőink a
mindenkori EU-s közvetlen támogatásokra 2004-ben annak 25%-os, majd
évenként öt százalékkal emelkedő mértékig jogosult, melyen felül 30%-os nemzeti
kiegészítés adható. Az IFCN módszertana számol a tejtermelő gazdaságokban a
takarmánynövény-termesztés árbevételével és területi támogatásával is (pl. a
gazdaság bevétel szerkezete), de a tejtermelő üzemág bevételeinek elkülönítésére
is alkalmas. A vizsgált tipikus üzem esetében a területi támogatások figyelembe
vétele a szimulációban nem a tejtermelés gazdasági eredményeit, hanem a
vállalkozás jövedelmezőségét befolyásolja. (Mivel a vizsgált gazdaság bérelt
területen gazdálkodik, a területi támogatások bevételnövelő hatását a földbérleti díj
várható emelkedése csökkenti, ezzel kapcsolatos elemzésekre a földbérleti díj
emelkedésének szimulációjával foglalkozó részben kerül sor.)
Vizsgálataimban arra kerestem választ, hogy milyen mértékű lesz adott
tejtermelő gazdaság esetén a tejár-csökkentés gazdasági következménye, illetve,
hogy milyen lehet a közvetlen támogatások kompenzálható szerepe.
Az eredeti szimulációs vizsgálatok lefolytatása és eredményeinek értékelése óta a
tej felvásárlási árában változás következett be: 2004-ben a tehéntejre
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Magyarországon 68Ft/l irányárat hirdettek meg. A drasztikus árcsökkenés
következtében az egy évvel korábban felállított előrejelzés nem felel meg a jelen
helyzetnek, ezért, a tej felvásárlási árának hatásával foglalkozó elemzést a 2004.
évi szituációból indított előrejelzéssel készítettem el.
A területi támogatások a szántóföldi takarmánynövény előállítás moduljában
évenként és növényfajonként megadhatók, míg a tejprémium és a vágási
támogatások beviteli mezőit – az adatok bevitele mellett – képlet szerkesztésével
kapcsolni kellett a tejtermelés támogatásának kalkulációs moduljához. A
vizsgálatokban használt modell előnye, hogy számos olyan országban alkalmas a
tejtermelés szimulációs elemzésére, ahol a termelők támogatásban részesülnek, így
közvetlenül számolhatók a magyar üzem támogatásból származó jövőbeli
bevételei is.
A 4. ábra mutatja a tej felvásárlási árának és a közvetlen támogatásoknak a
feltételezett alakulását a kiindulási év viszonyában.
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4. Ábra: A tejár és a közvetlen támogatások feltételezett alakulása a szimulációs
időszakban, %, 2001=100
A 4. ábra mutatja, hogy a tejár a kiindulási évi értékre csökken. Az egy liter tejre
fizetett támogatás a szimuláció szerint a jelenlegi négyszeresére emelkedik, a
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terület alapú támogatás hatszorosa lesz a 2001. évinek 2008-ra. A támogatások
növekedése jelentős mértékű, ám megjegyzendő, hogy csupán a jelenlegi
támogatási színvonal szinte elhanyagolható értékéhez képest.
Az 28. táblázat tartalmazza összefoglalóan a bevételek és a termelés költségének
alakulását, valamint az üzem eredményességét. Az adatok alapján a felvásárlási
ár csökkenése a tejár-bevételben 4,13 csökkenést okozott 2004-ben. A
szimulációban 2004. után a tej árában további változást nem feltételeztem, így a
kiindulási évhez képest ugyan kedvezőbb lesz az ár, azonban a termelés
ráfordításainak ára jelentős mértékben emelkedik. Az „A” szimulációban a
költségek emelkedése az inflációt követi, a vizsgált időszak alatti emelkedés még
így is meghaladja a tejárét. A 2002-2003. évekhez képest 2008-ig a tej felvásárlási
ára 5,5%-kal csökken, míg a költségek 15%-kal emelkednek.
28. Táblázat: A vizsgált gazdaság bevételeinek és termelési költségének
alakulása, Ft/kg FCM tej
Megnevezés

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2008/
2001,%
Tejár
6701 7423 7423 7010 7010 7010 7010 7010
104,6
Tejprémium, vágási tám 0
5
2
231
234
294
460
492
Területi támogatás
115
108
111
530
579
626
675
722
627,8
Egyéb bevétel
823
855
895
929
940
960
976
976
118,6
Összes bevétel
7638 8391 8431 8700 8763 8890 9122 9201
120,5
Összes költség
7091 7235 7500 7729 7937 8110 8260 8337
117,6
Üzemi eredmény
547 1156 931
971
826
780
862
864
158,0
Eredmény/költség,%
7,7 15,98 12,41 12,56 10,41
9,6 10,44 10,53 2,83%p

Az 5. ábra szemlélteti, hogy az uniós tejprémium és közvetlen támogatások
2004-ben való megjelenése több mint négyszeresére emeli a támogatásokból
befolyó 2003. évi bevételt, ezáltal 6,5 Ft-tal növeli a vizsgált üzemben az egy kg
FCM tejre vetített támogatás összegét 2003-ról 2004-re. A feltételezett stagnáló
uniós támogatások arányában évente 5%-os mértékben emelkedő hazai
támogatások következtében 2008-ig a közvetlen támogatásokból befolyó bevétel
már 10,6-szorosára nő. Ezen belül a tejtermelés támogatása (tej és vágási
prémium) 2008-ban már 7,22 forintot tesz ki egy kg tejre vetítve. A vizsgált
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gazdaság által használt 480 ha gyep és szántó területre feltételezhetően igényelhető
területi támogatás az egyszerűsített kifizetési rendszerben (2007-ig) közel 10 Ft/kg
tej értékre emelkedhet. Realitásait tekintve, az EU támogatások leépítési
kötelezettsége következtében, valamint az egységes farmtámogatási rendszer
kialakításával (2007. után), a támogatások mértéke változhat. A területi
támogatásokból befolyó bevételeket a bérelt területen gazdálkodók esetében hiba
úgy értékelni, mint ami teljes mértékben a gazdaság bevételeit növeli. A hazai
földbérleti piacon a bérleti díjak jelentős emelkedésére lehet számítani, melynek
hatásával további szimulációs elemzések foglalkoznak (lásd 6.5 fejezet).
A vizsgált gazdaság összes bevételének mintegy 20%-os növekedését
eredményeznék 2001-2008. között a szimulációban feltételezett bevételek. Az 5.
melléklet adatai azt mutatják, hogy a tejárbevétel csökkenését 2004-ben a
tejprémium (2 Ft/l) és az állatvágási támogatás együttes összege (36
euró/vágóállat) kompenzálja. Amennyiben a tej árára az előző feltevéssel élünk, és
a tejtermelés támogatásának az EU támogatási szint arányában évi 5%-os mértékű
emelkedését feltételezzük (az állatértékesítés bevételeinek kismértékű emelkedése
mellett), akkor a tejtermelés bevételeit jelző vonal gyakorlatilag az összköltség
vonalát alig meghaladóan húzódna a 2005. évtől.
A gazdaság szemszögéből a jövedelem gyakorlatilag a területi támogatások
összegével válik egyenlővé, ezért jelentős kérdés, hogy a terület alapú
támogatásból – a földbérleti díj emelkedése miatt – mekkora rész marad meg a
bérelt területen gazdálkodó vállalkozás bevételeiben.
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5. Ábra: A tej ára és egyéb bevételei, valamint a termelés költségei
Egyrészt a tej ára és más bevételei jelzik, hogy az uniós csatlakozástól
alkalmazott tejár és közvetlen támogatások kifizetése módosítja a vizsgált üzem
bevétel-szerkezetét. A támogatások aránya nő, hiszen a nemzeti támogatások
mértéke az uniós szint százalékában mérve, évente 5%-kal emelkedik. (az uniós
támogatások 2005-től évente 3-5%-kal csökkennek, ez csak az 5000 euró
támogatási összeg feletti gazdaságokat érinti (Kiss, 2004)). A tejárbevétel pedig
egyre kisebb arányban játszik szerepet az összes bevétel alakításában. A szerkezeti
átrendeződés hatása végső soron abban nyilvánul meg, hogy a tejtermelés
bevételeit egyre kevésbé alakítják a piaci hatások, az állami szerepvállalás hatása
nő. (2) Másrészt, megállapítható, hogy a tej árbevétele nem elegendő ahhoz, hogy
fedezze a termelésben felhasznált input áraknak minimum az inflációval történő
emelkedését.
Abban az esetben, ha a termelés költségei csak az inflációs növekedést követik –
és a gazdálkodó nem javít a termelés hatékonyságán – a 2003-ban jelentősen
lecsökkent jövedelmezőség (lásd táblázat) tovább romlik, és még abban az esetben
sem javul, ha a támogatások emelkedő mértékével számolunk. Kedvezőtlenebb
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esetben (pl. ráfordítások árának nagyobb mértékű emelkedése, kisebb összegű
támogatás a tejtermelésben: pl. a nemzeti kiegészítés csökkentése) a gazdaság
megszűnik jövedelmet termelni.
A tehéntej uniós felvásárlási árának, valamint a közvetlen kifizetések
alkalmazásának vizsgálatából összességében arra lehet következtetni, hogy a
tejtermelés bevétele egyre nagyobb mértékben függ a közvetlen támogatásoktól. Ez
a tény felértékeli a támogatások jelentőségét, így az állami szerepvállalás
felelősségét is.
A vizsgált üzem eredményessége romlik a tej felvásárlási árának változása
következtében annak ellenére, hogy növekvő támogatással számoltunk. A valós
helyzetben azonban az uniós támogatási szint és az ennek arányában megállapított
nemzeti közvetlen kifizetések leépítése a szimulációs vizsgálat eredményénél sokkal
kedvezőtlenebb helyzetet is hozhat a hazai tejtermelők bevételében. A végleges
eredményeket, pedig, jelentősen befolyásolja majd az irányár függvényében
ténylegesen meghirdetésre kerülő garantált tejár (tényleges felvásárlási ár).
A tehéntej esetében kvótához kötött termelés a tejár várható alakulásával
együttesen azt jelenti, hogy a termelők mozgástere, a továbblépés lehetőségei
beszűkülnek a bevételek alakításában. Mivel a bevételnövelés kötött, az
eredménynövelés alapja az üzem belső lehetőségeire, a termelés, a hatékonyság
fokozására kell, hogy irányuljon, vagyis az önköltség csökkentése legyen a cél.
Továbbá, a vizsgálatok felhívják a figyelmet arra, hogy a közvetlen kifizetések
uniós rendszerében számolni kell Magyarországon is a növénytermesztési
bevételek

(közvetlen

területi

támogatások)

növekedésével,

vagyis

a

takarmánynövény-termesztés hatékonyságának javítása mellett az árunövénytermesztés is jelentős jövedelemformáló tényező lehet – ha nem is a tejtermelésben,
de a tejtermelő gazdaságokban.
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6.3. A minőségi követelmények szigorodásának hatása
A tejminőség követelményeinek - az EU-s szabályozás átvételével
bekövetkező – szigorodása teljesen átértékeli a tejtermelést. Hazánkban az
ellenőrzött tehenészetekből származó nyers tehéntej nagyjából 85 százaléka felel
meg az EU minőségi követelményeiben megfogalmazott „emberi fogyasztásra
alkalmas” tejnek. Ez teljesen egyértelműen annyit jelent, hogy amennyiben a
minőségi előírásnak nem megfelelő tejet előállító tehenészetek nem tudnak
javítani a tejminőségen, akkor a tejtermelés átlagosan 15%-át a feldolgozó üzemek
nem veszik át. A probléma a kisméretű egyéni gazdaságok nagy hányadát érinti:
több ezerre tehető kistermelő sorsa kérdőjeleződik meg. Ennek a makrogazdasági
szempontból sem lebecsülendő problémának a megoldására alapvetően két
lehetőség kínálkozik. Nagyon valószínű, hogy ennek a termelői körnek csak kis
része lesz képes – finanszírozási szempontból is – a minőségi tejtermelés
követelményeinek megfelelni. A napi hatszáz liternél kevesebb tejet termelő
gazdák számára így is csak a tejcsarnokokon keresztül történő begyűjtés nyújt
lehetőséget az ipari feldolgozásra történő értékesítésre, hiszen a tejszállító kocsik
csak az ezt meghaladó mennyiségű tejet gyűjtik be közvetlenül. A fennmaradó,
mintegy 40-45 ezerre tehető termelőnek a tejtermelésről át kell állniuk más
bevételi forrásra. Ez lehet – preferáltan – a húsmarha tartás, illetve egyéb, akár
mezőgazdaságon kívüli bevételszerzési lehetőség.
A szakosított tejtermelő üzemek esetében a tejminőségi probléma más
jellegű. A nagyüzemek 94%-ban extra tejet állítanak elő (Unger – Császár, 2003),
amely megfelel a fogyasztói tehéntej uniós minőségi előírásainak. Ez praktikusan
annyit jelent, hogy átlagosan a megtermelt tehéntej mintegy 2%-a az a mennyiség,
amely kieshet az árbevételt adó felvásárolható mennyiségből. Emellett a
teljesítetlen kvóta, illetve az önköltség növekedése, a felesleges tej elhelyezésének
többletköltsége az üzem gazdasági teljesítményét rontja.
A szimulációs modell számítási folyamatainak részletes ismeretében
megoldható volt annak a problémának a beillesztése, ha a vizsgált üzem nem tudja
teljesíteni a megszigorodó tejminőségi követelményeket. A vizsgált tehenészet
esetén ez azt jelenti, hogy a szimuláció szerint a termelt 2700 tonna tejből a
feldolgozó felé 108 tonnával kevesebb mennyiség lenne értékesíthető
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fogyasztásra alkalmas tejként (a szimulációban az A1 változat), miközben
termelésének költségei továbbra is terhelnék az üzem gazdálkodását. Ez a
szimulációs számítások során, meghatározott helyen épül be: az állományváltozás
és tejtermelés szimulációját követően a megtermelt összes tejből a feldolgozó felé
értékesített mennyiség kalkulációjában. Ezt követően a tejértékesítésből befolyt
bevétel már a csökkent összeggel szerepel, míg a tej előállításának minden
költsége terheli az üzemet.
A tejminőségi követelményeket nem teljesítő tehenészet („A1” változat) árbevétel
kiesését és üzemi eredményének csökkenését két, egymástól eltérő bevétel-költség
viszonnyal jellemezhető évben mutatja a 29. táblázat az előző fejezetben már
bemutatott „A” változat adataival való összehasonlításban.
29. Táblázat: A minőségi követelmények nem teljesítésének hatása az üzem
tejár-bevételére és eredményére, Ft/100 kg megtermelt tej
Megnevezés

2001

2002

2003 2004 2005

2006

2007

2008

2008/2001
%

Önköltség

7091

7235

7500 7729 7937

8110

8260

8337

117,57

Egyéb bevétel

1052

1086

1123 2451 2565

2800

3246

3405

323,67

Tejárbevétel, A-vált

6701

7423

7423 7010 7010

7010

7010

7010

104,6

Eredmény, A-vált

547

1156

931

826

780

862

864

157,95

Tejárbevétel, A1-vált

6701

7423

7423 6729 7010

7010

6729

7010

104,6

Eredmény, A1-vált

547

1156

931

780

581

864

157,95

Eredményváltozás, %
A1/A

971
690

826

100% 100% 100% 71% 100% 100% 67,4% 100%

:

Megjegyzés: Az „A” változat az előzőekben is bemutatott üzemi variáns, az A1
változat utal a csökkenő árbevételre

A telepen a termelés egyéb feltételei nem változnak, tehát a tej önköltsége és az
egyéb bevételek is az előző részfejezetben már bemutatott alakulást követik. Ezért
a 2004. év példáján bemutatott tejár-bevétel kiesés (a termelt tej 96%-a kerül
felvásárlásra minőségi problémák miatt) 2,81 forinttal csökkenti a realizálható
bevételt egy kg FCM tejre vetítve. Mivel eközben a termelés költségeit ugyanúgy
viseli a megtermelt tej, a tejkilogrammra vetített jövedelem 29%-kal csökken az
előző változathoz képest. A szimulációs időszak kedvezőtlenebb szakaszában,
például 2007-ben történő hasonló mértékű árbevétel-kiesés hatására 32,6%-kal
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kevesebb jövedelmet realizálhatna a gazdaság; sőt az a kiindulási év értékére esne
vissza.
A tejár-bevétel kiesést, valamint hatását az összes bevétel alakulására a 6. ábra is
szemlélteti, az önköltség diagramjával kiegészítve.
Önköltség
Összes bevétel, A-vált
Összes bevétel A1-vált

Tejárbevétel, A-vált
Tejárbevétel, A1-vált

9500

Ft/100 kg FCM tej

9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6. Ábra: A 4%-os tejár-bevétel kiesés hatása 2004-ben és 2007-ben
A fenti ábra azt is tükrözi, hogy a vizsgált üzem gazdálkodása elegendő
jövedelmet állít elő ahhoz, hogy a tej felvásárlási árának és ezzel a bevételek
csökkenése, valamint a költségek emelkedése ellenére is nyereséges legyen. A
gyengébb jövedelmezőség mellett termelő gazdaságok számára, azonban, a
vizsgált 4%-os árbevétel-kiesés drasztikusabb következményekkel jár: csökkenti,
esetleg megszünteti a fejlesztési forrásokat, megkérdőjelezi a termelés folyatatását.
E tény a tejtermelés jelenlegi szerkezetének megváltozását eredményezi; az
állomány koncentrációjával a termelők számának csökkenése következik be: (1) a
kistermelők egy részének (lásd e fejezet bevezetőjében) versenyhelyzetbe juttatása
jelentős többletráfordítást, kapacitás-kihasználatlanságot, költségnövekedést okoz;
melynek forrása – bizonyos önerő megléte mellett – az EU operatív programjai
segítségével megoldható. (2) A jelenség hatása makroszintű, mivel ökonómiailag a
már nagyobb méretű és színvonalú termelők vannak előnyben.
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6.4. A munkaerő szerepe a gazdaságosságban
A

hazai

tejtermelő

üzemek

gazdasági

eredményeit

nemzetközi

összehasonlításban vizsgáló tanulmányok alapvetően két olyan tényezőre hívják
fel a figyelmet, amelyek terén a hazai termelők „komparatív előnnyel”
rendelkeznek. A termelékenységgel kapcsolatos korábbi vizsgálataink és más
szerzők munkái is rávilágítanak a magyar munkaerő alacsonyabb árára a nyugateurópai tehenészetekkel szemben. A 2001. évi adatok szerint a hazai átlagbér
annak fele-egytizede (lásd Termelékenységi mutatók részfejezet). Ennek is
köszönhetően a munkaerő kihasználása kevésbé intenzív a hazai körülmények
között: a legjobb IFCN üzemekben 2,8-szor nagyobb a munkatermelékenység
értéke a vizsgált üzemhez képest.
A mezőgazdaságban fizetett hazai munkabérek alakulásának elemzése azt mutatta,
hogy annak mértéke többé-kevésbé az inflációval növekedett (KSH évkönyvek). A
mezőgazdaságban alkalmazott fizikai dolgozók átlagbére 1992-től négyszeresére
1996-tól kétszeresére emelkedett 2001-re nominális értéken. A szabad munkaerővándorlástól várt remények a hazai munkabérek jelentős emelkedésére számítanak,
ám ennek bekövetkezte nem valószínű.
Elemzéseimet annak a körülménynek a hatásvizsgálatára korlátoztam,
hogy a szimuláció kezdetétől számított 10 év alatt a tejtermelő üzemben dolgozók
munkabére kétszeresére nő, így 2001-2008-ig a munkabérek emelkedése +80%.
(Heinrich 2000. évi tanulmányában már a csatlakozás évére az 1999-es bérek
kétszeres emelkedésével számolt - ez valószínűleg hasonlóan is alakul). Azt
vizsgáltam, hogy a bérnövekedés a munkával kapcsolatos kifizetett költségeket
hogyan

módosítja,

kiküszöbölhető-e

valamint,
az

hogy

a

alkalmazottak

munkatermelékenység
bérének

javításával

növekedésével

járó

jövedelemcsökkenés. Általában a hazai gazdaságossági elemzések a vállalkozó
bruttó nyereségéig terjednek, amely összegnek kell fedezetet nyújtania a
tulajdonos saját munkája, valamint befektetett eszközei, termőföldje és kockázata
után

elvárt

jövedelmére.

A

modell

használatával

(a

nemzetközi

összehasonlíthatóság érdekében egységes módszertan szerint) a gazdálkodó
jövedelemigénye pontosan meghatározható, saját tőkéje után évi 3%, termőföldje
után az elmaradt bérleti díj, saját munkája ellenértékeként pedig munkaereje
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máshol történő hasznosítása esetén kapható bér kerül haszonáldozatként
elszámolásra. A munkabérek növekedésének jelen vizsgálata kiterjed a tulajdonos
saját munkája után elvárható jövedelem változására is.

6.4.1. A munkabérek feltételezett emelkedésének hatása
A munkabérek emelkedésével kapcsolatos elemzések első lépésében azt
vizsgáltam, hogy az inflációs előrejelzéssel megegyezően emelkedő (A), illetve a
2001-2008. között 80%-kal (lásd előző bek.) emelkedő (B) munkabér (5. ábra) a
vizsgált

üzem

munkával

kapcsolatos

költségeiben

milyen

különbséget

eredményez. A fajlagos költségek viszonyítási alapja (összes előállított tej; illetve
dolgozók száma) nem változott a szimuláció két változatában, illetve a szimulációs
időszakban.
A munkabérek (Ft/munkaóra) változásának eltérését a két szimulációs változatban
a 7. ábra mutatja.
Munkabér,
Ft/óra
Inflációs emelkedés

1,8-szeres emelkedés

800
700
600
500
400
300
200
100

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

7. Ábra: A munkabérek vizsgált változása a szimulációs időszakban, A és „B”
változat
Az eltérő ütemű emelkedés 2008-ra mintegy 200 Ft különbséget eredményez az
egy munkaórára jutó bérek színvonalában. Ezáltal 30,4%-kal drágább munkaerő
költsége terheli majd az üzemet a szimulációs időszak végén a „B” változatban,
mint az A esetben. A fizikai mezőgazdasági dolgozók 2001. évi átlagos havi
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bruttó jövedelme (63 ezer 794 forint, lásd 28. o.) a fenti emelkedéssel havi 114
ezer 800 forintot érne el, míg a szellemieké (114 ezerről) 205 ezerre emelkedne. A
csatlakozás után négy évvel, 2008-ban ez a bérszínvonal még mindig igen
szerénynek mondható – munkavállalói oldalról.
Inflációval arányos béremelkedés
A munkaerő árának inflációs mértékű emelkedésével összefüggésben álló,
munkával kapcsolatos költségek és kalkulált haszonáldozati költség (saját munka
jövedelemigénye8) a 30. táblázat adataiból olvasható le.
30. Táblázat: A munkaerő költségei és kalkulált haszonáldozata az inflációval
emelkedő munkabérek esetén („A” változat)
2008/
2001, %

Megnevezés

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

A munkaerő ára, Ft/óra
Alkalmazottak átlagbére
Saját munka haszonáldozata

393 414 436 454 471 486
500 527 554 578 598 618

501
637

511
650

130,0
130

Munkával kapcsolatos költségek, Ft/100 kg FCM tej
Alkalmazotti bérköltség
360 374 394 411 426 439
Saját munka számított költsége
172 178 188 196 203 209

453
216

462
220

128,3
127,9

Összes munka költség

532 552 582 607 629 648

668

682

128,2

Munkatermelékenység, kg tej/óra
Egy órára jutó termelt tej

79

80

81

102,5

81

81

80

80

81

A táblázat tartalmazza az egy munkaórára jutó termelt tej mennyiségét is, amely a
vizsgált esetben nem változik jelentősen: 2,5%-kal emelkedik a kiindulási évtől a
szimulációs időszak végéig, ami lényegében a genetikai előrehaladásnak a világon
általánosan elfogadott üteméből adódik.
A munkaerő ára az „A” változat esetében tehát a feltételezett inflációs rátával
emelkedik, így összességében a vizsgált 8 év alatt az alkalmazottaknak fizetendő
bér összegét 30%-kal növeli. A kifizetésre ugyan nem kerülő, de a tulajdonosi
munka haszonáldozataként elszámolt saját munka jövedelemigénye egy órára
8

A saját munka után elvárható jövedelemigény értelmezését lásd e fejezet
bevezetőjében.
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vetítve, hasonló ütemben emelkedik, így 150Ft-tal drágul a vizsgált időszak alatt.
(Ilyen arányú növekedéssel 2008-ra a 2004-es minimálbér még 57 ezer forintig
sem emelkedne.)
A munkaerő árának emelkedése a munkával kapcsolatos költségek növekedését
idézik elő: az egységnyi tejmennyiségre vetített munkával kapcsolatos költség
28,2%-kal emelkedik összesen. Ebben a változásban az alkalmazottak
bérköltsége nagyobb szerepet játszik, 2001-ről 2008-ra 1 forinttal nő egy kg FCM
tej költsége, míg a saját munka egy kg tejre vetített költsége 48 fillérrel nő. Ezek
együttesen egy kg tej munkával kapcsolatos költségeit 1,50 Ft-tal emelik meg a
vizsgált időszak alatt. A munkaerő árának az inflációval megegyező emelkedése is
több mint egy forint többletköltséget eredményez majd az összes bérköltségben,
ebben a ténylegesen kifizetésre kerülő hányad 70%.
Emelkedő munkabér
A „B” változat szerint a munkaerő ára a fent vizsgált esetnél tehát nagyobb
mértékben emelkedik. A növekedés hatását a bérköltségek változására a 31.
táblázat tartalmazza, 100 kg FCM tejre vetítve. A teljesség kedvéért a munkaórára
jutó termelt tejmennyiséget itt is feltüntettem, mértéke és a hátterében álló
tényezők nem változtak az „A” változathoz képest. (Az egy órára jutó
tejmennyiség növelését a következő szimulációban vizsgáltam.)
31. Táblázat: A munkaerő költségei és kalkulált haszonáldozata növekvő
munkabérek esetén („B” változat)
Megnevezés

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

A munkaerő ára, Ft/óra
Alkalmazottak átlagbére
Saját munka haszonáldozata

393
500

469
596

506
643

2008/
2001, %

543
690

575
737

627
804

671
860

715
917

181,9
183,4

Munkával kapcsolatos költségek, Ft/100 kg FCM tej
Alkalmazotti bérköltség
360 424 457 491
Saját munka számított költsége 172 202 218 234

524
250

571
272

612
292

652
311

181,1
180,8

Összes munka költség

532

626

675

725

774

843

904

963

181,0

Munkatermelékenység, kg tej/óra
Egy órára jutó termelt tej
79

81

81

80

80

81

80

81

102,5
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A vizsgált változatban a munkaerő ára a szimulációs időszak alatt 82%, illetve
83,4%-kal emelkedik. A kisebb érték az alkalmazotti bérekhez tartozik, ahol 322
Ft-os, míg a saját munka jövedelemigényénél 417-Ft-os a kezdő év és az utolsó év
értéke közötti különbség, egy órára vetítve. (Viszonyítási alapként: a vizsgált
emelkedéssel 2008-ra a jelenlegi minimálbér, 70 ezer forintra emelkedne csupán.)
A munka összes költsége a bérváltozás hatására - a hozzávetőleg állandónak
mondható munkatermelékenység mellett - 81%-kal emelkedett, ez 4,3 Ft
többletköltséget jelent egy kg tejre vetítve. A költségtöbblet nagyobb arányban az
alkalmazottak egységnyi tejmennyiségre jutó bérköltségének (+2,92 Ft/kg tej),
kisebb részben a saját munka számított költségének (+1,39 Ft/kg tej)
emelkedéséből tevődött össze. Emellett megállapítható, hogy az alkalmazottak
bérköltsége mintegy kétszerese a saját munkaerő haszonáldozati költségének.
A vizsgált munkabér emelkedés még a – munkavállalói szempontból – kedvezőbb
esetben is rendkívül szerénynek mondható, az uniós bérek ismeretében
megfogalmazható elvárások tükrében szinte elenyésző. Ennek ellenére, a termelés
költségeinek alakításában határozott jelentőséggel bír, ami a jövőben fokozott
igényt támaszt a menedzsmenttel szemben a munkaerővel kapcsolatban.

6.4.2. A munkatermelékenység hatása
Annak ellenére, hogy a legtöbb nyugat-európai ország jelenlegi
munkabéreit a hazai még 2008-ban sem érné el, a vizsgált bérnövekedés a
tejtermelés költségeiben jelentős emelkedést okoz. A drágább munkaerő
hatékonyabb kihasználása érdekében a már említett, IFCN-EU üzemek zömében
100-160 kg FCM tej/óra körül alakult az egy munkaóra alatt előállított tej
mennyisége - a hazai üzemekben ez 40-60 kg közötti. Mivel a munkabérek
alakulását nem ágazati vagy mezőgazdasági viszonyok döntik el, hanem
munkabér-politika és szociálpolitika kérdése, reális és szükségszerű lesz a termelés
munkaerő-felhasználásának hatékonyságán javítani Magyarországon is. Az
olcsóbb munkaerő kihasználásából származó komparatív előnyünk csak ezen a
módon tartható meg (ha egyáltalán megtartható).
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A vizsgált munkabér emelkedésnek a fajlagos költségekre gyakorolt hatását a
munkaórára jutó termelt tej mennyiségének növelésével igyekszik kompenzálni a
gazdaság a további szimulációs elemzésben.
Jelen szimulációs változat azzal a feltételezéssel él, hogy az egy
munkaórára jutó termelt tejmennyiség 60%-kal javítható a vizsgált üzemben. A
telep dolgozói létszáma, a tulajdonos szerint, lehetőséget nyújt az alkalmazottak
számának csökkentésére, emellett idénymunka fokozottabb igénybevételére. A
munka, mint termelési tényező kihasználásának javítása a műszaki színvonal
fejlesztését9 feltételezi. (A fajlagos tejhozam, illetve a „B” változathoz képest a
munkaerő ára nem változik.)
A 32. táblázat foglalja össze – most már a termelékenység növelésének
függvényében – a felhasznált munka költségeit.
32. Táblázat: A munkaerő költségei és kalkulált haszonáldozata növekvő
munkabérek esetén és a munkatermelékenység 60%-os javulása mellett
(„B1” változat)
Megnevezés

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

A munkaerő ára, Ft/óra
Alkalmazottak átlagbére
Saját munka haszon-áldozata

393
500

469
596

506
643

2008/2001,
%

543
690

559
737

482
804

516
860

550
917

140,0
183,4

Munkával kapcsolatos költségek, Ft/100 kg FCM tej
Alkalmazotti bérköltség
360 424 457 491
Saját munka számított költsége 172 202 218 234

289
250

218
272

233
292

248
311

68,9
180,1

Összes munka költség

532

626

675

725

539

490

525

559

105,1

Munkatermelékenység, kg tej/óra
Egy órára jutó termelt tej
79

81

81

80

117

127

126

127

160,8

A dolgozók szerkezeti összetételének és létszámának változása elsődlegesen a
felhasznált munkaórák számát befolyásolta, így az egy munkaórára jutó termelt

9

A gazdaságban a szimulációs időszakot megelőző két évben több gépberuházás
megvalósult, melyek költségvonzata jelentkezik az értékcsökkenési leírás
összegében és a hosszú lejáratú hitelek kamatában.
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tej mennyisége először 2005-ben: 46,3%-kal, majd 2006-ban: 8,6%-kal
emelkedett. A felhasznált munkaórák változása az átlagbér alakulására is hatott, a
2005. évet követően jelentősen (13,8%-kal) csökkent az átlagos alkalmazotti bér,
így a vizsgált időszakot tekintve 40%-os volt „csak” (81% helyett) az
alkalmazottak átlagos bérének emelkedése.
A telep számára kedvezőbb átlagos dolgozói munkabér a munkával kapcsolatos
fajlagos költségeket is kedvezően befolyásolta. A saját munkaerő kalkulált
haszonáldozati költségének alakulása nem módosult az előző változathoz képest,
hiszen mind a felhasznált tulajdonosi munkaóra, mind pedig a fajlagos tejhozam a
„B” változattal megegyezően alakult a szimulációs időszak alatt. Az
alkalmazottak után fizetett fajlagos bérköltség azonban sokkal kedvezőbb lett:
2001-ről 2008-ra 1,12 Ft-tal csökkent egy kg tejre vetítve, azaz 2008-ban a
kiindulási év értékének 70%-a, a 2004. évi csúcsnak pedig 50,5%-a volt csak. A
munka összes költsége így mindössze 5%-kal emelkedett az üzemben a vizsgált
időszak alatt.
Tehát, az egy kg termelt tejre jutó munkaórák számának 60%-os csökkentése az a
kívánt munkatermelékenységbeli javítás, mellyel a vizsgált mértékű bérnövekedés
mellett nem rakódik az üzem gazdálkodására jelentős többlet-munkaköltség.
A munka költségei – a vizsgált béremelkedések ütemének függvényében – a tej
termelési költségeihez eltérő mértékben járulnak hozzá. A bérköltséget nem
tartalmazó termelési költség arányában kimutatható a munkával kapcsolatos
költségek aránya.
A 33. táblázat összefoglalja az eltérő béremelkedés, valamint a munkaerő
hatékonyabb kihasználása hatására kialakult munkával kapcsolatos teljes
költséget egységnyi tejmennyiségre vetítve, a bérköltséget nem tartalmazó
önköltséget forintban, valamint ezek arányát, százalékban kifejezve.
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33. Táblázat: A munka összes költsége a tej önköltségének arányában a
vizsgált változatokban
Megnevezés

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Tej önköltsége (bérköltség nélkül), A, B, „B1” változatok
6731 6860 7106 7319
Önköltség, Ft/100 kg FCM tej

7509

7669

7805

7874

Munka fajlagos összes költsége
„A” változat, Ft/100 kg FCM tej
„A” változat, %
„B” változat, Ft/100 kg FCM tej
„B” változat, %

532
7,9
532
7,9

553
8,1
626
9,1

582
8,2
675
9,5

606
8,3
725
9,9

629
8,4
774
10,3

649
8,5
843
11,0

669
8,6
904
11,6

682
8,7
962
12,2

„B1” vált., Ft/100 kg FCM tej

532

626

675

725

539

490

525

559

„B1” változat, %

7,9

9,1

9,5

9,9

7,2

6,4

6,7

7,1

A munkabérek alakulásának – a termelési költséget alakító hatása szempontjából optimista (A) változatában a szimulációs időszak alatt a munkával kapcsolatos
költségek aránya kevesebb mint egy százalékponttal nőtt. A 2008. évi arány
megegyezik a tesztüzemi egyéni gazdaságok átlagos értékével (2001-ben 8,9%
volt a termelési költségen belül a munka költségeinek aránya) és kedvezőbb a
társas vállalkozásokénál (10,5%). Sokkal drasztikusabb munkabér-emelkedés
esetén (B) viszont, 2008-ra a munkával kapcsolatos költségek aránya több mint
másfélszerese lenne (12,2%) a 2001. évi értéknek (8%). Ezzel az emelkedési
ütemmel 2005-ben a munkával kapcsolatos költségek aránya utolérné a gazdasági
társaságokét.
A további vizsgálati eredmények azt tükrözik, hogy 80%-os béremelkedés
költségnövelő hatása az egy munkaórára jutó termelt tejmennyiség mutatójának
60%-os javításával kompenzálható (B1); a bérköltségek és a saját munka
jövedelemigényének együttes aránya a tej önköltségében a kiindulási év értéke
alá is szorítható.
A vizsgált szimulációs változatokat - kiemelten a termelés költségének és
bevételének alakulását a munkabérek emelkedésének hatására - összefoglalóan a 8.
ábra szemlélteti.
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8. Ábra: A tej önköltségének és a termelés bevételének alakulása a vizsgált
szimulációs változatokban
A feltüntetett vonal-diagrammok tendenciája is tükrözi a munkabérek várható
emelkedésének

előbbiekben

számszerűsített

üzemgazdasági

hatásait.

Megfigyelhető, hogy az „A” és a „B” változat önköltsége (az eltérő munkabérek
hatására) fokozatosan eltávolodik, azaz a nagyobb bérek a tej önköltségét
jelentősen módosítják. A „B1” változat diagramja 2004-től eltávolodik a másik két
változattól, az önköltség csökkenését a munkatermelékenység (egy munkaórára
jutó tej kg) javítása eredményezte.
A mezőgazdasági munkabérek vizsgált ütemű növekedésének hatása tükröződik a
jövedelemben is (34. táblázat). Az üzemi eredmény a termelés teljes bevétele és a
teljes termelési költség különbözeteként kerül meghatározásra – csak a
pénzmozgással járó költségeket veszi figyelembe, a haszonáldozati költségeket
nem. A szimulációs modell költség-elszámolásának szerkezete lehetőséget ad a
saját munka után elszámolható haszonáldozati költség kimutatására, illetve a saját
munka tényleges jövedelmét számszerűen megadó mutatószám kalkulációjához.
Ezért a saját munka megtérülésének alapja a (1) vállalkozói nyereség: a teljes
bevétel és a haszonáldozati költségekkel növelt teljes termelési költség
különbözete. A (2) saját munka megtérülése a vállalkozói nyereség és a saját
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munka haszonáldozati költsége összegének az egy befektetett tulajdonosi
munkaórára jutó értéke. Így közvetlenül megmutatja, hogy a vállalkozó
jövedelemigényét a gazdálkodása fedezte-e.
34. Táblázat: A vizsgált üzem jövedelmének* alakulása, az „A”, „B” és „B1”
változat esetén
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2008/2002,
%

Ft/100kg 7638

8391

8431

8700

8763

8890

9122

9201

109,7

69
-167
214

104
-178
227

47,9
:
157,6

840
368
1492

956
392
1588

82,1
38,5
155,8

Megnevezés
Bevétel,
tej

Vállalkozói nyereség1, Ft/100kg tej
„A” változat
-433 217
21
90
-27
-42
„B” változat
-433 144
-72
-29
-173 -237
„B1” változat
-433 144
-72
-29
65
119
Befektetett saját munka megtérülése2, Ft/óra
-760 1165 616
841
518
495
„A” változat
-760 1019 429
604
226
103
„B” változat
-760
1019
429
604
927
1156
„B1” változat
Megjegyzések:
1 összes bevétel - (összes költség + haszonáldozati költségek)
2 (vállalkozói nyereség + saját munka haszonáldozati költsége)
befektetett saját munka megtérülése

/ saját munka óraszáma =

(1) A munkabérek emelkedésének hatása nemcsak a kifizetett bér jellegű
költségek növekedésében jelentkezik. Üzemgazdasági szempontból, a tulajdonos
saját munkája után elvárt jövedelemigénye is nagyobb; a gazdálkodás
jövedelmének tartalmaznia kellene nemcsak a fejlesztő beruházások forrását
(Széles, 1994), hanem a gazdálkodó jövedelmét is (nem beszélve a földjének,
illetve

tőkéjének

takarmánygabonák

másként

való

áruként

történő

befektetésétől
értékesítésével

elesett

hasznát,

realizálható

ill.

a

jövedelem

különbözetet).
*

A szimuláció lényege, hogy előzetesen lefektetett feltételekhez kötött a kapott
eredmények értéke. Véleményem szerint, a tendencia az, ami figyelemre méltó itt,
vagyis a munkabérek vizsgált emelkedésének hatása a termelői jövedelmeket jelentős
mértékben csökkenti. A kormányzati költségvetési háttér hiányában 2004. elején
összeomlott tejárgarancia intézménye a tej felvásárlási árának a vizsgált mértékűnél
sokkal kedvezőtlenebb alakulását vetítheti előre. A kalkulált és fent feltüntetett
eredmények tehát nem abszolút mértékükben mérvadóak, hanem alakulásuk
tendenciája és a vizsgált tényezőkkel való kapcsolat az, ami az elemzés érdemi része.
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Mivel az üzemi eredmény az eredmény-kimutatásban szereplő költségek és a teljes
bevétel különbsége, a saját munka jövedelemigényének fedezetét nem mutatja a
nyereség értéke. A számításokhoz használt modell azokban az országokban is a
nemzetközi elemzések eszköze, ahol az egyéni gazdaságok jelentős szerepet
játszanak a mezőgazdasági termelésben. Ezáltal rendelkezik azokkal a
jellemzőkkel, melyek a saját tulajdonú gazdaságok reális (és összehasonlítható
mutatószámokat adó) üzemgazdasági elemzésének feltételei. Így lehetőség nyílik
arra, hogy az egyéni, családi gazdaságok eredménye a tulajdonosi jövedelemigény
szemszögéből

is

értékelhető

munkájának,

befektetett

legyen.

tőkéjének

A
és

mezőgazdasági vállalkozó
saját

tulajdonú

saját

termőföldjének

haszonáldozati költségeit is elszámolva, a vállalkozói nyereség megmutatja a
felhasznált termelési tényezők megtérülését is. A jelen vizsgálat célja volt
megállapítani, hogy a tejtermelésbe fektetett saját munka „kifizetődik-e” az
alkalmazott szimulációs feltételek esetén.
(2) A vállalkozó termelésből származó nyeresége - mint a vállalkozói
nyereség + a munka haszonáldozatának az egy befektetett munkaórára jutó
összege - kalkulációjának módjából (lásd 34. táblázat, 2. sz. megjegyzés)
következik, hogy értéke közvetlenül megmutatja a saját munka termelésből
származó nyereségét (return on labour input az IFCN módszertanában). E
tekintetben érdekes tanulságokkal szolgálhat a 9. ábra tanulmányozása. Az ábra
szemlélteti a vállalkozó jövedelemigényének és a szimulációs időszak alatt a
vállalkozó termelésből származó nyeresége alakulását a „B”, illetve a
munkatermelékenység javításának („B1”) változatában. A jövedelemigény és a
nyereség

vonalának

egymáshoz

viszonyított

helyzete

mutatja,

hogy

a

munkabérek emelkedésének hatására 2003-tól a gazdaságban megtermelhető
vállalkozói nyereség egy munkaórára jutó összege elmarad a vállalkozó saját
munkája után elvárt jövedelemigényétől. A munkatermelékenység jelentős
javításának (+60% megtermelt tej kg/óra) hatására képes a gazdaság azt a
nyereséget (vagy többet) megtermelni, melyet a tulajdonos a saját munkája
után elvár.
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Jövedelemigény
IFCN felső 65% minimum fizetett bér
IFCN minimum fizetett bér
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9. Ábra: A vállalkozó jövedelemigénye és a termelésből előállítható, egy
befektetett munkaórára jutó nyereség
Forrás: Saját számítás és IFCN adatok10
Az ábra kiegészítésként bemutatja a nyugati IFCN üzemekben fizetett
bérek színvonalát is. A körökkel jelzett értékek a legalacsonyabb fizetett
munkabérek, míg a háromszögek a munkabérek sorrendjébe állított üzemek felső
65%-ában a legalacsonyabb fizetett munkabért jelzik. (A 65% az IFCN üzemek
számából származik.) Az ábra szándékom szerint rávilágít arra, hogy még a
kevésbé drága alkalmazotti munkabérek is mennyivel magasabbak a nyugati
üzemekben (már 2001-2002-ben) annál, amit egyrészt hazai gazdálkodó elvár
munkája után, másrészt a tejtermelő gazdaságból elő tud állítani (még 2008ban is).
A munkabérek vizsgált mértékű emelkedése tehát, az eredmény és
jövedelem mutatókat is jelentősen érinti. A termelők érdeke még ennyire optimista
esetben (jelentős mértékű közvetlen támogatás, 80%-os béremelkedés) is a
drágább munkaerő hatékonyabb kihasználására kell, hogy ösztönözzön. A B1
szimulációs változat költségeinek alakulását elemző rész bemutatta, hogy a 80%10

az IFCN adatok 240Ft/$ átszámítással
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os béremelkedés költségnövelő hatása az egy munkaórára jutó termelt
tejmennyiség mutatójának 60%-os javításával lenne kompenzálható, mind a
munkával kapcsolatos fajlagos költségek összegét, mind pedig a termelési
költségeken belüli arányát tekintve.
A termelékenység javítása a költségek pozitív irányú elmozdulásán keresztül a
gazdálkodás jövedelmezőségét javítja (lásd 34. táblázat). Ezáltal a vállalkozásban
megtermelhető jövedelem a befektetett saját munkára vetítve, nem csökken a
feltételezett jövedelemigény szintje alá; sőt 2008-ra a jelenlegi nyugat-európai
órabérek alsó határát is elérheti.
Az előző fejezet vizsgálatai kimutatták, hogy a támogatásoktól remélt financiális
segítség

csak

az

előre

vetíthető

tejár-csökkentés

hatásának

részleges

kompenzálására lehet elegendő, még a vizsgált növekvő mértékű támogatások
mellett

is.

A

munkabérrel

kapcsolatos

vizsgálatok

megállapításainak

összefoglalásaként elmondható, hogy a csatlakozás még a kedvező várakozások
tükrében is nehéz helyzetbe sodorhatja a tejtermelőket.
A munkabérek növekedésével kapcsolatos általános elvárások – uniós bérek valószínűleg túlzottnak mondhatók; irreális feltételezés, hogy a hazai bérek néhány
éven belül nyugati színvonalra emelkedhetnek. Az EU-hoz később csatlakozó
Spanyolország és Portugália, valamint a volt kelet-német területek példái is azt
mutatják, hogy számottevő lemaradás tapasztalható még a csatlakozás után sok
évvel is. Ugyanakkor, egy mérsékelt béremelkedés nagy valószínűséggel várható.
A 2001. évi átlagos mezőgazdasági keresetből kiindulva, a vizsgált időszak végéig
reális lehet, hogy a tejtermelésben dolgozó fizikai alkalmazottak munkabére 90110 ezer forintig emelkedjen.
Az uniós munkabérek ismeretében igen szerény mértékű emelkedés is jelentős
hatással lesz a hazai a tejtermelés jövedelmezőségére. A vizsgálatok alapján a
munkaerővel kapcsolatos költségek a tej önköltségének közel 3 forintos
emelkedését is eredményezhetik, amely végső soron a jövedelmezőséget és a tej
önköltség alapú versenyképességét is rontja. A tulajdonosi munkabefektetés után
elvárható jövedelem igény szintén emelkedik, így csökken a fejlesztés, a kockázat,
a saját termőföld és tőke után elvárt jövedelem fedezete. A költségek
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transzformálása szempontjából kevésbé hatékony vállalkozások, üzemek esetében
a költségek emelkedése akár a termelés folytatását is megkérdőjelezheti.
Az elemzés alapján azt mondhatjuk, hogy a szimulációban alkalmazott
béremelkedés gazdasági eredményt rontó hatása a munkatermelékenység (egy
órára jutó termelt tej) jelentős javításával kompenzálható. Ezen a téren a hazai
tejtermelők nagy részének vannak tartalékai, mind a tejhozam, mind a
munkatermelékenység tekintetében. A termelés ezen tényezőinek javításával
elérhető, hogy a vállalkozói nyereség egy munkaórára jutó értéke akár az uniós
üzemi átlagbérek alsóbb határát is elérje.
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6.5. A termőföld szerepe a jövedelmezőségben
Magyarországon, a II. Világháborút követő 45 évben gyakorlatilag
mezőgazdasági földpiac nem létezett, hiszen a termőföld tulajdonosa az állam volt.
A rendszerváltást követő kárpótlás a földek magánosításával tette lehetővé a
földpiac működését. Akkor egy hektár termőföld ára a kárpótlási jegy 10 000
forintos értékével egyezett meg. Az 1990-92-es földárverések során kezdetben a
kikiáltási ár 1000 Ft/AK volt, 1993-ban aranykoronánként 5000 Ft. Egy 15 AK-s
termőföld ára a tíz évvel ezelőtti 100 000 Ft/ha értékről mára 400-450 ezer forintra
emelkedett (www.pointerorg.hu). A hazai földárak emelkedő tendenciáját az uniós
magas földárak húzóereje eredményezheti (bár erre valószínűleg csökkentő
hatással lesz az új tagállamok olcsóbb földje és a termelői támogatások leépítése),
amennyiben a külföldi állampolgárok földszerzési korlátozásai megszűnnek,
illetve más, a keresletet ösztönző beavatkozás történik a földpiacon. A spekulációs
földvásárlásokat, - amely önmaga is árnövelő tényező - azonban a lehető
legkisebbre szükséges csökkenteni. Arra vonatkozóan, hogy a hazai földár mikorra
éri el az EU-s szintet, az irodalom nem tartalmaz utalásokat, inkább óvatos
véleményeket arról, hogy egy hosszabb kivárási szakasz után várható majd
jelentősebb emelkedés (Kalmár, 2003). Megjegyzendő, azonban, hogy a keleti
német tartományok példája azt mutatja, hogy még tíz évvel az integrációt követően
is lényeges elmaradás van a termőföld árak tekintetében (Heinrich, 2000.).
A hazai földpiacon a tulajdonosi és a földhasználati érdekek eltávolodtak,
sok

esetben

ellentétesek

egymással.

A

termőföld

piaca

kettészakadt

Magyarországon. Mivel a termőföld bérleti piacán az árakat elsődlegesen a
mezőgazdasági árakban realizálható jövedelem viszonyai határozzák meg (Szűcs –
Csendes, 2002), az uniós és a hazai bérleti díjak között messze nincs akkora
különbség, mint a földárak esetén. Az IFCN nemzetközi szervezet tejtermelő
üzemeinek adatai szerint az európai legdrágább földek bérleti díjának a hazai
mintegy kilenced része volt 2001-ben, és az olcsóbb földek bérleti díjai is mintegy
kétszer olyan nagyok voltak (lásd a Termelékenységi mutatók részfejezetnél) mint
a magyar bérleti díjak. Mivel a nemzetközi kereskedelemben az árak úgy alakultak
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ki, hogy azok mögött nagy termelői támogatás áll, hasonló körülmények
kialakulásával a hazai árak is ezekhez igazodnak majd (Szűcs – Csendes, 2002).
Ezt a gondolatot azzal lehet kiegészíteni, hogy a mezőgazdaság támogatási
rendszere az unióban reform alatt áll, egyrészt az ártámogatás helyett a
vállalkozások támogatása preferált, másrészt a támogatások színvonalának
csökkenése várható a világkereskedelmi egyezményekben vállalt kötelezettségek
miatt. Valószínű, hogy ez a mezőgazdasági árak csökkenéséhez vezet majd, így a
termelői árakkal kapcsolatban álló földbérleti díjak sem várható, hogy emelkednek
az unióban.

6.5.1. A földbérlet hatása a jövedelmezőségre
A fenti folyamatok tükrében, nagy valószínűséggel várható a hazai
földbérleti díjak kisebb mértékű emelkedése. Ebben szerepet kap az is, hogy a
földalapú támogatásoknak köszönhetően a földtulajdonosok a bérbe adott
területeik után nagyobb díjat várnak el. A támogatási összeg évenkénti emelkedése
miatt a bérbeadók az így befolyó plusz támogatások egy részére igényt fognak
tartani. Kedvezőbb esetben ez nem haladja meg annak 40-50%-át, rosszabb
esetben akár az egész összegre igényt tarthat a bérbeadó. Habár a földbérlet ilyen
mértékű növekedése nem a termelést drágítja (hiszen azt az Unió költségvetése
biztosítja), az előző fejezetek elemzései alapján gyakorlatilag a vizsgált
gazdálkodás nyereségét viheti el (lásd 78. o. 2. bek.).
A vizsgálatban két szimulációs változat került kialakításra. A kedvezőbb esetben
(F változat) a bérleti díj a támogatás 40%-ával emelkedik 2004-ben, és a
további években a növekvő támogatás 50%-a emeli a bérleti díjat. A
kedvezőtlenebb esetben (FF változat) a teljes támogatási összeg rakódik a
bérleti díjra 2004. után.
A 10. ábra szemlélteti a különböző várakozások eredményeként a vizsgált üzem
15AK/ha minőségű szántó és legelő területeinek átlagos éves bérleti díjának
változását.
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10. Ábra: A termőföld bérleti díjának alakulása a szimulációs változatokban
Megjegyzés: magyarázat a változatok kialakításához lásd fenti bekezdés.
A termőföld bérleti díja az F változat szerint mintegy megkétszereződik, a másik
esetben (FF változat) több mint háromszorosára nő a 2003. évhez képest. A
háromszoros növekedés után a hazai bérleti díjat még mindig meghaladná a
legtöbb IFCN EU üzem bérleti díja (nyugati német, ír, dán, finn és osztrák
üzemek), a jelenlegi hazai bérleti díj kétszeresét pedig gyakorlatilag mindegyik
IFCN EU üzem.
A földbérleti díj emelkedésének üzemgazdasági hatásait a következők ismeretében
kell értelmezni: A földdel kapcsolatos költségeket a saját tulajdonú termőföld és
legelő területek után haszonáldozatként kell elismerni, hiszen a gazda nem fizet
ténylegesen bérleti díjat. Bérelt területen gazdálkodó termelőt azonban a bérleti
díjak éves összege is terheli. A termőföld - mint termelési tényező - költségét tehát
bármilyen tulajdoni-bérleti hányadú gazdaság esetén egységesen értékelni kell és
erre az alkalmazott modell lehetőséget ad.
A 35. táblázat adatai mutatják az „F” és az „FF” variánsok esetében a
termőfölddel kapcsolatos költségeket 100 kg FCM tejre vetítve és az önköltségen
belüli arányát.
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35. Táblázat: A bérleti díjak eltérő mértékének hatása az üzem termőfölddel
kapcsolatos költségeire
2005

2006

2007

2008

2008/2003,
%

7469

7536

7686

7772

106,9

752

779

809

837

206,2

3,3 4,0 5,6
8,8
10,1 10,3 10,5 10,8
40% változat, %
100% vált., Ft/100 kg tej 225 277 406 1039 1098 1153 1212 1268
3,3 4,0 5,6 13,8 14,7 15,3 15,8 16,3
100% változat, %

312,3

Megnevezés

2001 2002 2003 2004

Tej önköltsége (termőföldköltség nélkül)
Önköltség a bérleti díj 6810 7007 7268 7503
nélkül, Ft/100 kg FCM tej
A termőföld fajlagos költségei
225
40% vált., Ft/100 kg tej

277

406

659

Az adatok azt tükrözik, hogy a területi támogatások miatt növekvő hazai
földbérleti díj a föld fajlagos költségét is 2-3-szorosára, az összköltségen belüli
arányát 11-16%-ra növelné. Ez a növekedés a 2003. évi földköltséghez képest 4,38,6 Ft/kg tej pluszköltséget jelentene. Megjegyzendő, hogy valójában a bérleti
díjak növekedését nem az üzemnek kell kigazdálkodnia, hiszen az Unió
költségvetéséből megkapja azt, ez azonban egyúttal azt is jelenti, hogy a bérelt
földön gazdálkodó vállalkozó elesik a támogatás egészétől vagy részétől.
Bevételeit a nyugati – jellemzően – családi farmokkal szemben a támogatás nem
gyarapítja, ami többek között a fejlesztési forrásokban is elmaradást jelent.
Fentiek alapján a gazdaság jövedelmét mutatja a 11. ábra. Az ábra vonaldiagramja
jelzi a gazdálkodó teljes bevételét (a területi támogatással együtt). Az eltérő
mértékű bérleti díjak esetén számított önköltségeket a sávozott oszlop (F változat),
illetve a világos oszlop teteje (FF változat) jelzi. Abban az esetben, ha a bérelt
terület díja a támogatások 40-50%-ával emelkedik, akkor a nyereséget a világos
oszlopok és a vonaldiagram különbsége mutatja. Látható, hogy ez a különbség a
vizsgált időszakon belül csökken a 2001-2003. évekhez képest, tehát a vállalkozó
jövedelme még akkor is csökkenne, ha a területi támogatások felére számíthatna
bevételeiben. Abban az esetben azonban, ha a befolyó területi támogatás teljes
összegét elviszi a fizetendő bérleti díj, a gazdaság a jelenlegi hatékonysági
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színvonal mellett gyakorlatilag nem képes jövedelmet (1,6-2 Ft/kg tej) előállítani;

Ft/100 kg FCM tej

ez esetben termelt fajlagos jövedelmek értékeit tünteti fel az ábra.
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11. Ábra: A gazdaság fajlagos nyeresége a földbérleti díjak emelkedésének
hatására
Megjegyzés: a feltüntetett értékek a gazdaság fajlagos jövedelmét jelzik.
Összegezve, a tejtermelés és a hozzá kapcsolódó takarmánynövény termesztés
vizsgált bevételei (tejár, tejprémium, területi támogatás) éppen csak a termelés
ráfordításainak fedezetére lehet elegendő. Habár a szimulációs vizsgálat a
bevételek – csekély mértékű – emelkedését jelzi, a termelés költségei legalább
ekkora mértékben várható, hogy emelkednek. A jövedelmezőség javításához
ugyan kismértékben hozzájárulhat a marhahús árának várható emelkedése, de a
ráfordítások hatékonyságának javítása mindenképpen nélkülözhetetlen a termelés
jövedelmezőségének, a hazai tejűr versenyképességének javításához. A tejtermelés
jövedelmezőségében ugyan nem, de a gazdálkodás jövedelmében szerepet játszhat
az árunövény-termesztés árbevétele; azonban hosszú távon a gazdálkodó anyagi
érdeke eldönti, hogy a tejtermelés és fejlesztése mellett marad–e annak ellenére,
hogy a tej felvásárlási árának emelkedésével középtávon nem lehet számolni.
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A szimulációs vizsgálatok eredményeit összegezve azt mondhatjuk, hogy a
vizsgált tényezők várható alakulása a tejtermeléssel foglalkozó vállalkozás
jövedelmezőségét nem javítják. A tej felvásárlási ára csökkent, nem várható az
emelkedése, ugyanakkor a tejprémium összege nem kompenzálja a felvásárlási ár
csökkenését. A szimuláció szerint 2004. után a tejtermelés bevétele kismértékben
emelkedik, és eléri 2006-ban a 2002-2003. évi értéket (majd még tovább
emelkedik); ezt a bevétel növekedést gyakorlatilag a ráfordítások áremelkedése le
is fedi. A vizsgálatok felhívják a figyelmet arra, hogy a termőföldek bérleti díjának
emelkedése a bérelt területen gazdálkodó vállalkozásokban azt eredményezik,
hogy a terület alapú támogatás nem vagy csak részben jelenik meg a bevételekben,
azaz nem javítja a jövedelmezőséget. A saját tulajdonú termőfölddel rendelkező
nyugati termelőkhöz képest így továbbra sem tudnak a hazai gazdák felzárkózni,
fejlesztési forrásaikat növelni. A termelés költségeinek emelkedése a hazai
termelőket ráfordításaik minél hatékonyabb kihasználására kell, hogy ösztönözze,
hiszen bevételeik hosszú távon való növelésére sem a tej ára, sem a közvetlen
támogatások mértéke nem nyújt lehetőséget. A fajlagos hozamok javításával,
komplex

gazdasági

fejlesztéssel

(gépberuházás,

takarmány

termesztés

színvonalának javítása) az egyre drágább termőföld és munkaerő hatékonyabb
felhasználása elérendő cél, azonban fejlesztési forrás külső (a tejtermelés nem
termeli ki) biztosítása nélkül elképzelhetetlen. További vizsgálatok szükségesek
olyan fejlesztési lehetőségek szimulációjához, mint pl. a fajlagos tejhozam javítása
(a takarmányadag nagyobb táplálóértékével), a gépesítés és a munkaerő
felhasználásának javítása, a tejkvóta árának emelkedésével kapcsolatos gazdasági
döntések, stb.
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6.6. A csatlakozás várható hatásainak SWOT analízise a
tejtermelésben a vizsgált tényezők alapján
A tejtermelés gazdasági eredményét meghatározó tényezők hazai
alakulásának elemzése,

valamint a közvetlen piaci környezet tükrében

megfigyelhető tendenciái alapján a hazai tejtermelés előnyei és hátrányai
fogalmazhatók meg. Az uniós csatlakozással a hazai termelőkre is érvényessé váló
közös agrárpolitika várható hatásait a szimulációs eredmények alapján
lehetőségekként és veszélyekként lehet értékelni. Megjegyzendő, hogy mind az
elmúlt időszak negatív tejpiaci eseményei, mind pedig az uniós egyértelmű
állásfoglalás hiánya a közvetlen támogatások és a tejprémium esetében a
szimulációs vizsgálatok teljesen valósághű kialakítását gátolta. Újból érdemes
hangsúlyozni, hogy a jelen vizsgálatok célja nem is az volt, hogy a szerző
megmondja milyen körülmények várhatók az uniós csatlakozással, sokkal inkább
az, hogy bizonyos körülmények hatását modellezve az ágazat termelői és más
szereplői számára hasznos információkkal szolgáljon a jövőre való felkészülést
illetően.
Mindennek figyelembevételével, az uniós tejpiaci szabályozás adta
lehetőségek és veszélyek általánosan is, és a termelői szegmensekre súlyozottan is
megállapíthatóak. Az egységes piacra való bekerülés a közvetlenül szabályozott
elemek átvétele mellett más területeket is érint. Az elemzések foglalkoztak
utóbbiak közül a termőföld és a munkaerő árának változásával, valamint a
munkatermelékenység és a tejhozam alakításának hatásával. A vizsgálatok
eredményei további információt nyújtanak az uniós csatlakozástól a tejtermelésben
várható lehetőségekről, illetve azon pontokról, melyekre termelőink gazdasági
pozíciójának megőrzése, javítása érdekében figyelmet kell fordítani.
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36. A tejtermelés vizsgált tényezőinek SWOT analízise
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

Ellenőrzött állomány 80%-ában a 7000kg
feletti fajlagos hozama

Fajlagos tejhozam országos átlagos
színvonala

Tejminőség a szakosított telepeken: 9498% megfelel az előírásoknak

Tejminőség a tejtermelés 15%-át adó
telepeken, kisgazdaságokban

Tej felvásárlási átlagára a versenyképesség szempontjából kedvezőbb
Kis telepek állandó költségei kicsik
Termőföld ára töredéke, bérleti díja alatta
az uniósnak
Munkabérek a mezőgazdaságban még
elmaradnak az unióstól
Nagyobb átlagos telepméret – a termelés
hatékonyságának javítási lehetősége
nagyobb
LEHETŐSÉGEK

Támogatottsági szint alacsony
Nagy telepek állandó költségei nagyok
Földvásárlásból kizárt nagy telepeken a
termelés költségeit a bérleti díj növeli
Tradicionálisan kis hatékonyságú a
ráfordítás kihasználás
Ráfordítások árszínvonala az uniós
szinten
VESZÉLYEK

A tejtermelés bevételének szerkezete
átalakul, a támogatások szerepe nő

Kisebb közvetlen támogatás és
tejprémium

Országos átlagos hozamok javítása,
illetve az ellenőrzött telepek 1/3-án a
fajlagos hozamszint javítása:
versenyképes német termelők 7000
liter/tehén

A felvásárlási átlagár várható további
csökkenése – 55-60 Ft-os önköltséggel
termelők (!)

Ráfordítások (ipari anyagok) árszínvonala
várhatóan nem emelkedik tovább
jelentősen – önköltség kézben tartása
Termelékenységi mutatók javítása: pl.
munkatermelékenység kétszeres
Területi termelékenység javítása: a
tejhozam növelésével

Termelési eszközök (föld, munka) árának
várható emelkedése – bérelt területen,
munkaerő alkalmazásával termelők (!)
Termelés költségeinek emelkedése rontja
a jövedelemtermelést, illetve a tej
önköltségén keresztül a hazai termelők
versenyképességét
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7. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
Az integráció (EU csatlakozás) szerepével kapcsolatos megállapítások a
következőkben foglalhatók össze:
1. Az integráció előnyei megmutatkoznak abban, hogy olyan rendszert képes
nyújtani a termelés számára, amely átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá teszi a
bevételek alakulását. Működési mechanizmusa átvételével időmegtakarítás érhető
el, amennyiben a működés intézményi és egyéb feltételei teljesülnek. Hátránya
ugyanakkor kiütközik a termelői kötöttségben, abban, hogy a költségek
hatékonyabb felhasználására ösztönöz.
2. A

tejtermelésben

a

fent

említett

kötöttségek

a

piacszabályozás

eszközrendszerében mutatkoznak meg.
A szimulációs modell felhasználásának tapasztalatai alapján levonható
megállapítások, javaslatok:
1. A modell nemzetközi elemzésekben alkalmas a tejtermelés költségeinek,
bevételeinek és jövedelmezőségének vizsgálatára – bizonyítja ezt, hogy a világ 27
országában használják jelenleg. Ez a tény számos olyan előnyt hordoz magában,
amelyek a hagyományos gondolkodásmódtól eltérő megvilágításba helyezik a
hazai tejtermelés gazdasági megközelítését. A modell alkalmas arra, hogy (1)
gazdálkodási egység, üzem szintjén készítsen elemzéseket, hangsúlyt helyezve a
gazda saját tulajdonú termelési tényezői után elvárt megtérülésre is. (2)
Egyértelműen számol a gazdálkodás egyéb bevételeivel is a jövedelem
alakításában, ellentétben a szűkített önköltség alapú szemléletmóddal.
2. Módszerként alkalmas gazdaság-politikai döntések (irányár, minőségi
követelmények,

minimálbér)

végeredményének

bemutatására,

hatásmechanizmusának ábrázolására. A tejtermelést érintő gazdaságpolitikai
feltételek változására konkrét választ képes nyújtani, megalapozva a lehetséges
jövőbeli stratégiák kialakítását üzemi szinten.
3. Merőben változó körülményekre, egyedi esetekre is képes gyors választ
adni, úgy, hogy a felhasználótól függő számú variációk kidolgozására nyújt
lehetőséget.
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4. Az előnyök mellett felhasználásának szűk keresztmetszete ugyanakkor, hogy
a módszer feltételezéseken alapszik, azaz bizonyos körülmények teljesülését
feltételezi. Az eljárás eredményei tehát ezzel együtt, ennek ismeretében
értelmezhetőek, alkalmazhatóak.
A hazai tejtermelésre vonatkozó megállapítások:
1. A szarvasmarha gazdasági szerepe megváltozott: az ősi sok hasznosítású
(igavonó, bőrt, húst és tejet adó) állatfaj specializálódott, napjainkra a
mezőgazdasági termelésben betöltött szerepe kiegészült a „környezetvédő
szarvasmarháéval”, a szociális (foglalkoztatási) vonatkozásokkal, stb. A
szarvasmarha képes volt alkalmazkodni ehhez.
2. Általánosan elfogadott, hogy a hazai termelők (és más volt szocialista
országok) jelentős komparatív előnnyel rendelkeznek a mezőgazdasági termelés
tényezőárai terén a nyugat-európai termelőkkel szemben. A hazai termőföld árak,
bár jelentős emelkedés ment végbe a kárpótlások során a földek újra magánkézbe
kerülése óta, még mindig kevesebb mint tizedrésze a termőföldek uniós piaci
árának. A földbérleti díjak terén „csupán” két-hatszoros eltérés van a magyar és az
EU tagállamok között. A hazai munkabér szintén jelentősen elmarad a nyugateurópai tejtermelő telepeken fizetett átlagbérektől (habár igaz, hogy még mindig
több alkalmazottat foglalkoztatnak a hazai üzemek). Nemzetközi vizsgálatok
adatai szerint 2,5-9-szer drágább az uniós üzemekben alkalmazott munkaerő.
3. A mezőgazdasági termelésben felhasznált ipari anyagok ára rohamosan
zárkózott fel a nyugati színvonalhoz. Ezzel szemben, a mezőgazdasági termékek
ára lassabban emelkedett, amely részben a hazai kereslet nyomott színvonala és a
nyugat-európai (EU) államok túltermelésének köszönhető túlkínálat eredménye is.
A hatalmas – termelői, feldolgozói és állami – költségteher ellenére a hazai
tejtermelésben is nőtt a belpiacon már nem értékesíthető, felesleges tej
mennyisége. Részben e tény, részben pedig az, hogy hazánkban a környező
országok között az egyik legmagasabb tejár alakult ki, vezetett oda, hogy 2002. óta
gyakorlatilag a tej felvásárlási ára nem emelkedett, sőt reálértéken még hosszabb
ideje stagnál, 2004-ben pedig 6%-kal csökkent. A tény, hogy a hazai tejtermelés
input árai és a tej felvásárlási ára is európai színvonalat képvisel, három dologra
hívja fel a figyelmet: (1) hazai tej versenyképessége csökkent a környező kelet-
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közép-európai országok, de az EU vonatkozásában is; (2) termelőink nem
számíthatnak a tej felvásárlási árának emelkedésére; (3) a tejtermelés
jövedelmezőségének javulása csakis az inputok, ráfordítások hatékonyabb
felhasználásában rejlik.
4. A magyar tejtermelés gazdasági hatékonyságával foglalkozó tanulmányok
rámutattak arra, hogy nemzetközi összehasonlításban mind az egységnyi
tejmennyiségre jutó takarmányköltség, mind pedig a termelési tényezők
(termőföld és munkaerő) kihasználása terén vannak tartalékok. A versenyképes
termelés a német üzemekben minimálisan 7000 kg tej előállítását feltételezi, amely
a hazai állomány genetikai adottságai alapján itthon is elérhető cél (tízezresek
klubja). A vizsgált tejtermelő telep esetében megállapítható, hogy a hozamnövelés
lehetséges, ezáltal a fajlagos költségek csökkenthetők. A termelési tényezők
kihasználásának hatékonysága nemzetközi összehasonlításban jelentős fejlesztési
potenciált rejt. Európai viszonylatban az élőmunka termelékenysége akár két és
félszeresére, a területre vetített tejhozam két-háromszorosára is növelhető.
5. A munkabérek növekedésével kapcsolatos általános elvárások – uniós
bérek – valószínűleg túlzottnak mondhatók. A 2001. évi átlagos mezőgazdasági
keresetből kiindulva, a vizsgált időszak végéig ugyanakkor reális lehet, hogy a
tejtermelésben dolgozó fizikai alkalmazottak munkabére 90-110 ezer forintig
emelkedjen. Az uniós munkabérek ismeretében igen szerény mértékű emelkedés is
jelentős hatással lesz a hazai tejtermelés jövedelmezőségére: az elkövetkező 5-7 év
alatt, az idegen munkaerőt alkalmazó hazai tejtermelők előnye teljesen eltűnik az
átlagos

munkabérek

tekintetében

a

gyengébben

fizetett

alkalmazottakat

foglalkoztató uniós üzemekkel szemben. Míg a szinte kizárólag saját munkaerővel
termelő családi gazdaságok már most is jelentős előnyben vannak a munkaerő
tényleges költségei terén. A költségek transzformálása szempontjából kevésbé
hatékony vállalkozások, üzemek esetében a munkabérek emelkedése akár a
termelés folytatását is megkérdőjelezheti (a termelékenység javítása nélkül).
6. A vizsgált béremelkedés gazdasági eredményt rontó hatása az élőmunka
termelékenység (egy órára jutó termelt tej) jelentős - 60%-os - javításával
kompenzálható, a gazdálkodás eredményessége javítható. A vállalkozó saját
munkájának jövedelme akár az uniós üzemi átlagbérek alsóbb határát is elérheti.
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7. A hazai földbérleti díjak mintegy fele-egyhatoda között alakulnak (kiugró
esetekben nyolcadrésze is) az uniósnak. Az EU-val közös agrárpiac, valamint a
hazai gazdák számára is elérhető támogatások a mezőgazdasági árak, valamint a
földbérleti díjak közeledését eredményezhetik. A hazai földbérleti díjak
háromszoros emelkedésének vizsgálati eredményei szerint, a tej önköltségét akár
10%-kal is növelheti a földbérlet drágulása a teljes mértékben bérelt területen
gazdálkodók esetében. E tény jelentős kihívások elé állítja a hazai tejtermelőket –
fokozottan a termelés tulajdonképpeni bázisát jelentő nagygazdaságokat.
8. Országos viszonylatban a fentiek azt jelentik, hogy a bérleti díj és a
munkabérek vizsgált emelkedése következtében a tejtermelés jövedelmezőségének
megtartásához a 7000 kilogrammos termelés elérése - melyet Heinrich a
versenyképes termelők minimális hozamaként fogalmaz meg - a hazai
nagyüzemek számára nem elégséges feltétel.
9. A tejminőség követelményeinek szigorodása teljesen átértékeli a
tejtermelést.
(a) A probléma a kisméretű egyéni gazdaságok nagy hányadát érinti: több
ezerre tehető azoknak a kistermelőknek a száma, akik nem tudnak a minőségi
tejtermelés

követelményeinek

megfelelni.

Ezeknek

kis

része

beruházási

támogatással képes lehet a minőségi feltételek teljesítésére.
(b) A szakosított tejtermelő üzemek esetében a tejminőségi probléma más
jellegű. A nagyüzemek 94%-ban extra tejet állítanak elő, amely megfelel a
fogyasztói tehéntej uniós minőségi előírásainak. Ez praktikusan annyit jelent, hogy
átlagosan a megtermelt tehéntej mintegy 6%-a az a mennyiség, amely kieshet az
árbevételt adó felvásárolható mennyiségből. Az üzem eredménye ezáltal 7,5-16%kal is romolhat. A gyengébb jövedelmezőség mellett termelő gazdaságok számára
az árbevétel-kiesés drasztikusabb következményekkel jár: csökkenti, esetleg
megszünteti a fejlesztési forrásokat, megkérdőjelezi a termelés folyatatását. E tény
a tejtermelés jelenlegi szerkezetének megváltozását eredményezi; az állomány
koncentrációjával a termelők számának csökkenése következik be.
10. A tejtermelés jövedelmezőségének alakításához számos más tényező (pl.
tenyésztési paraméterek, szociális szabályozók, stb.) is hozzájárul. Ezek hatásának
elemzésére a vizsgálatok nem tértek ki, azonban a modell használatával egyéb
faktorok hatásai is megfigyelhetőek. (a) Érzékenységi elemzésekkel juthatunk az
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eredményre legnagyobb befolyással levő tényezők hatásának felismeréséhez, pl. az
árfolyamok, hozam, az input és a kimenő árak változtatásával. A következő
lehetséges okok vizsgálhatóak:
- természeti körülmények
- termelési rendszer-váltás
- a termelési költségekre gyakorolt törvényi keretek hatása. Ide tartoznak, pl.
az adó szabályozás, a környezetvédelmi és társadalmi keretek.
(b) Különböző fejlesztési stratégiákat is (növekedés, termelés kiterjesztése,
technológiai fejlesztések, termelékenység növelése, marketinget és kereskedelmet
érintő alternatívák) modellezhetünk előre a szoftver segítségével.
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8. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
A disszertációban feldolgozott irodalom és a lefolytatott szimulációs vizsgálatok
alapján a következő új vagy újszerű tudományos eredményeket fogalmaztam meg:

1. A szimulációs modell hazai adaptációjával és aktualizálásával lehetővé
tettem gazdaság-politikai döntések és intézkedések hatásainak kimutatását a
tejtermelésben.
2. Az általam alkalmazott szimulációs eljárással bizonyítható, hogy a
különböző adatbázisokon alapuló értékelések eredményei közötti eltérések a
használt módszerrel kimutathatók.
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9. ÖSSZEFOGLALÁS
A szarvasmarha sokféle hasznosítási lehetősége közül elsősorban a tej- és
hústermelése révén jelentős. A XXI. század küszöbén – bármennyire meglepő is –
a fejlődő világ még igaerejét is hasznosítja, míg a fejlett világban új kihívásokkal
találja magát szembe. Szerepet kell vállalnia a fenntartható mezőgazdasági
fejlődésben, a vidéki területek kultúrállapotban tartásában, a gyepterületek
fűtermésének és a melléktermékek hasznosításában, az emberek egészséges,
fehérje- és vitamindús táplálkozásában. A szarvasmarha univerzális jellege
lehetővé teszi mindezen kihívások sikeres teljesítését úgy, hogy közben gazdasági
hasznot, jövedelmet termel a gazda számára.
Az Európai Unió tagjaként hasonló kihívásokkal kell-kellett szembenéznie
a hazai tejtermelő tehenészeteknek is. Leginkább az erős nemzetközi verseny
jelent kihívást, befolyásoló tényezőként jelentkezik a tej szigorodó minőségi
besorolása, a tejkvóta árának emelkedése, a tejár csökkenése, illetve az uniós
gazdák által élvezett közvetlen termelői támogatások kérdése. Alapvető
feladatként jelentkezik a tejtermelés üzemi szintű távlati elemzése, amely nem
csak a termelés megváltozó kereteiről vagy kiaknázható pótlólagos forrásairól
szolgáltat információkat, hanem segíti az alkalmazkodási stratégiák kidolgozását.
A disszertáció egy 400 tehenet tartó tejtermelő gazdaság példáján keresztül
bemutatta az uniós csatlakozástól várható néhány változás üzemgazdasági hatását.
A szimulációs modell segítségével ezek 8 éves időtartamra kerültek előrevetítésre.
A vizsgálatok eredményei a következőkben foglalhatók össze:
1. Az unióba történő integráció előnyös oldala, hogy átláthatóvá és kiszámíthatóvá
teszi a tejtermelés bevételeinek alakulását. Egyúttal azonban jelentősen leszűkíti a
termelők mozgásterét (kvóta, irányár, minőség), ezáltal a termelés más oldalainak
– a ráfordítások hatékonyabb felhasználásának – kiaknázására ösztönöz.
2. A tejár színvonala elérte az uniós és meghaladta a környező országok
színvonalát, további emelkedéssel nem számolhatunk. Az uniós intézményes árak
csökkentése valószínűleg a felvásárlási árakra is hatással lesz, hasonló mértékű
áresés - kompenzáció nélkül - a hazai termelőket ellehetetleníti. A tejtermelés
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támogatása nem ellensúlyozza a 6%-os tejárbevétel kiesést. A tejminőség
követelményeinek szigorodása hatására az üzem eredménye 7,5-16%-kal is
romolhat, csökkenti, - a gyengébb jövedelmezőség mellett termelő gazdaságokban
- akár meg is szüntetheti a fejlesztési forrásokat.
3. A tejtermelés ráfordításainak árszínvonala az uniós szintet képviseli, ez alól
kivétel csupán - még az utóbbi évtized alatt végbement jelentős emelkedés ellenére
is - a munkaerő és a termőföld. A vizsgálatok rámutattak, hogy a mezőgazdasági
munkabérek még igen szerény mértékű további emelkedése is jelentős negatív
hatással jár termelés költségeire (+4,3 Ft/kg tej), ezáltal a jövedelemre. A
földbérleti díj drágulása esetében a vizsgálat 10%-os költségemelkedést mutatott
ki, amely bérelt területen gazdálkodó tehenészetekben az önköltségben jelentkezik
és a területi támogatások egészét, vagy teljes hányadát elviszi.
4. A csatlakozás kihívásaira kidolgozott két üzemi stratégia eredményeinek
összegzésével megállapítható, hogy a jelenleg versenyképességet biztosító
termelési színvonalnak emelkednie kell, illetve az egy órára jutó termelt
tejmennyiség 60%-os növelése szükséges ahhoz, hogy a várhatóan csökkenő
felvásárlási ár és mellette a ráfordítások árának emelkedése ellenére a termelés
javítsa jövedelmezőségét.
5. A szimulációs modell a probléma megoldásában előnyösnek bizonyult, hiszen
olyan országokban használják jelenleg, ahol már érvényesek azok a termelésgazdasági, politikai feltételek, melyek a vizsgálat tárgyát képezték, és
befolyásolják

a

hazai

tejtermelést.

Ezen

túlmenően,

a

hagyományos

gondolkodásmódtól eltérő megvilágításba helyezi a tejtermelés gazdasági
megközelítését, azaz hangsúlyt helyez a gazda saját tulajdonú termelési tényezői
után elvárt megtérülésre is. Egyértelműen számol a gazdálkodás egyéb
bevételeivel is a jövedelem alakításában, ellentétben a hazai, szűkített önköltség
alapú szemléletmóddal.
6. A módszer alkalmas gazdaság-politikai döntések (irányár, minőségi
követelmények, minimálbér), hatásmechanizmusának ábrázolására. Merőben
változó körülményekre, egyedi esetekre képes gyors, pontos választ adni, melynek
segítségével az üzem lehetséges jövőbeli stratégiájára alternatívák dolgozhatók ki.
Az előnyök mellett felhasználásának szűk keresztmetszete ugyanakkor, hogy a
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módszer feltételezéseken alapszik, azaz bizonyos körülmények meglétét
feltételezi.
Az eredmények gyakorlatba történő átültetése mellett a módszer
alkalmazása javasolható a jelenleg még nem vizsgált feltételekre (energiaár,
beruházások, technológiaváltás, stb.), illetve a jelen vizsgálatok szélesítésére,
amely a gazdálkodó számára hasznos információkat nyújthat. Termelői
célcsoportok számára árnyaltabb ajánlások, javaslatok megfogalmazása további
gyakorlati jelentőségű eredményekkel szolgálhat. A nemzetközi együttműködés
szélesítésével a tapasztalatok átadhatók a tőlünk keletebbre fekvő – szintén az
unióba igyekvő – országok termelői, döntéshozói számára is.

Summary
Primarily, cattle is significant in beef and milk production, though it has a
determining role in the challenges of the present time, such as use of pastures and
by-products, maintenance of rural areas, sustainable development, healthy (protein
and vitamin) feed supply, etc. The universality of the cattle makes it possible to
comply with these challenges such way that meanwhile it produces income for the
farmer.
For Hungary – as a new member of the EU – has to face similar challenges in milk
production. Not only the strict regulations but also the new criteria of milk quality
and the future of direct payments will influence the profitability of the dairy farms.
Far seeing analysis of dairy farms is a fundamental task, which can not only
provide information on the changing frames of the production or further
exploitable factors, but can also help the farmers in the development of their
adaptive strategies.
In the dissertation, the economic influence of some changes expected from
the EU accession was analysed on the results of a 400 cow farm. The effects were
projected to an 8 year interval starting from 2001 with a simulation model. The
results obtained are listed in the following:
I. Hungary has decided to join the European Union, which led to integration with
an existing and operating community that is still changing. The integration to the
European Union is advantageous, because it provides a system for the production
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which makes the returns transparent and calculable. At the same time, however, it
is limits the farmers to modify their returns. In this way, the integration forces to
exploit other sides of the production and encourages the more effective use of the
inputs.
II. The level of milk price has reached the EU level and has overtaken that of the
surrounding countries; therefore no further increase can be expected. The intended
decrease of institutional prices in the EU will likely influence the purchase prices;
in Hungary, a similar drop in milk price could lead to critical situation without any
compensation. The analysis of the direct payments has shown that even in a very
favourable situation the payments will not compensate the total price loss. As the
results of more strict quality criteria, the farm income decreases even with 7.6 to
16 percent; and the source of investments reduces or even is lost in case of less
profitable dairy farms.
III. In Hungary, the input prices of dairy farming are at the level of those of the
EU with only the exceptions of labour and land – despite of a dynamic increase
during the last decade. The results showed that even a moderate increase in labour
price has negative effects on the production costs (+4.3 HUF per kg), thus on the
farm income; and it decreases the cover of the owner’s expected income. In the
case of increasing land rent, the costs increase by 10 percent, which appear in the
cash production costs on farms with mainly rented lands. The entrepreneur profit
of own land-based dairy farms reduces similarly, consequently, the return on the
owner’s own labour input disappears.
IV. Based on the results of the scenarios created for the challenges of the EU
accession, it can be stated that in order to maintain the profitability of dairy
farming with an expected decrease of the milk price and increase of labour and
land price the milk yields being currently competitive and the labour productivity
have to increase in the future.
V. The simulation model has proven its usefulness in achieving the objectives, as it
is used in countries currently where those economic-political and other conditions
influence the production, which were the object of the analyses of the simulation
and became the elements of the Hungarian economic conditions after the
accession. Additionally, the model reflects on the Hungarian dairy farming from
other than the traditional point of view, that is it lays emphasis on the owner’s
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expected income on his own land and labour (=opportunity costs). It clearly
calculates with the non-milk returns as components of the total farm income,
which is in contrary with the traditional approach of calculating the production
cost of only the milk.
VI. As a method, the model is suitable to show the results and the mechanism of
economic-political decisions, such as target price, quality requirements, minimal
wage. It also gives exact answer on the changes of economic-political conditions
affecting the milk production. Therefore, it is useful to consider farm strategies for
the future. Besides its advantages, the use of the model and interpreting the results
require to assume the realisation of the pre-conditions.
Besides of putting the results in practice, the method is advisable to
simulate the effects of further factors (e.g. energy price, investments, change of
technology, etc.) and also for widening the current analyses. Further more detailed
recommendations can be given target groups of farms, which contribute the
practical use of the method. With developing the international cooperations, the
experiments and results obtained can be forwarded to eastern countries accessing
also the EU.
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37. A tejtermelés bevételei és termelési értéke, Ft/tehén
Megnevezés

1999

egyéni gazdaságok
315927
társas vállalkozások
379806
részmunkaidős gazd 266310
Ágazat összes árbevétele
egyéni gazdaságok
270482
társas vállalkozások
291598
részmunkaidős gazd 245164
Közvetlen állami támogatás
egyéni gazdaságok
8054
társas vállalkozások
2026
Egyéb bevételek
egyéni gazdaságok
2497
társas vállalkozások
919
Melléktermék értéke
egyéni gazdaságok
3328
társas vállalkozások
4333
részmunkaidős gazd
3935
Hiányzó összeg
egyéni gazdaságok
31566
társas vállalkozások
80930
részmunkaidős gazd
17211
egyéni gazdaságok
társas vállalkozások
részmunkaidős gazd

Forrás: AKII, 2002

4496
5552
4665

2000

2001

2002

2002. az
TÉ arányában,
1999. %-ában
%, 2002

Termelési érték
388095 357874 415254
444516 516489 566515
298533 349039
:

131,44
149,16
:

100,00
100,00
:

355458 310566 353984
521584 438888 469809
270165 311802
:

130,87
161,12
:

85,25
82,93
:

11836
3873

12184
14734

13026
16119

161,73
795,61

3,14
2,85

397
2011

485
5210

290
8173

11,61
889,34

0,05
1,97

5528
4914
4318

6046
6441
7333

6215
3239
:

186,75
74,75
:

1,50
0,57
:

28593 41739
51216 69175
29904
:
Átlaghozam
5242
4505
4526
6080
6144
6515
4312
4521
:

132,23
85,48
:

10,05
12,21
:

14876
-87866
24050

100,67
117,35
:
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38. A tejelőtehén tartás termelési költségének és egyes költségelemeinek
alakulása, Ft/tehén
Megnevezés

1999

egyéni gazdaságok
társas vállalkozások
részmunkaidős gazd

2000
2001
2002 2002/1999
Termelési költség összesen
211056 257468 259105 293888
139,25
308725 375208 415571 453518
146,90
220587 248007 280666
:
:

egyéni gazdaságok
társas vállalkozások
részmunkaidős gazd

Változó költség összesen
164558 206900 197770 200777
213310 260790 278353 316121
156259 187624 206969
:

Arány, 2002
100,00
100,00

122,01
148,20
:

68,32
69,70
:

Állománypótlás költsége
egyéni gazdaságok
31173
társas vállalkozások
22066
részmunkaidős gazd* 2355

35656
33730
2102

18369
10819
1845

17949
34900
:

57,58
158,16
:

6,11
7,70
:

Saját termelésű takarmány
egyéni gazdaságok
59098
társas vállalkozások 83369
részmunkaidős gazd 53023

70112
99597
67678

86279 80424
110565 126781
74124
:

136,09
152,07
:

27,37
27,96

Vásárolt takarmány
egyéni gazdaságok
47030
társas vállalkozások 55517
részmunkaidős gazd 52751

69021
60033
71947

60685
78668
74351

69111
83348
:

146,95
150,13
:

23,52
18,38

Takarmányköltség összesen
egyéni gazdaságok
106128 139133 146964 149535
társas vállalkozások 138886 159630 189233 210129
részmunkaidős gazd 105775 139625 148475
:

140,90
151,30
:

50,88
46,33
:

egyéni gazdaságok
társas vállalkozások
részmunkaidős gazd
egyéni gazdaságok
társas vállalkozások
részmunkaidős gazd

Takarmányköltség a termelési költség %-ában
50,28
54,04
56,72 50,888
101,20
44,99
42,54
45,54
46,33
102,99
47,95
56,3
52,9
:
:
46497
95416
64328

Állandó költség összesen
50568 61334 93110
114419 134220 137397
60383 73697
:

Közvetlen munkabér és közterhei
egyéni gazdaságok
18111 26501 23097
társas vállalkozások 37457 39563 54420
részmunkaidős gazd 21313 21769 15231
*tenyészállomány készletérték különbözete
Forrás: AKII tesztüzemi adatok, 2001

49243
48282
:

200,25
144,00
:

31,68
30,30
:

271,90
128,90
:

16,76
10,65
:

1995

1996

1998

1999

szmarha
energia
takarmányok
gépek
mg felvásárlási árindex

1997

Forrás: G. Mahon, 1998, 2000, 2002. és Eurostat

2001

2002

102,7026

102,7412

tej
műtrágya
állatorvosi
épületek
ipari anyagok árindexe

2000

14. ábra: Mezőgazdasági felvásárlási és ipari árindexek, EU-15, 1990=100
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15. Ábra: A fogyasztói árindex és az USD árfolyamának előrejelzése
Forrás: OECD előrejelzés, 2000

%

HUF/USD
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%, 1990=100
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állatgyógyászat

takarmányok
növényvédőszerek

termeléshez felh iparcikkek árindexe

műtrágya

16. ábra: A mezőgazdasági termelői és a termeléshez felhasznált ipari anyagok árindexe
Forrás: saját előrejelzés és KSH
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