Adatbázis és módszer

Adatbázis és módszer
A mez gazdasági ágazatok költség- és jövedelemhelyzetét bemutató információs rendszer – amely
több évtizedes múltra tekint vissza – kialakításánál
és m!ködtetésénél mindig hangsúlyos szempont volt,
hogy az valós képet adjon a magyarországi termelési
szerkezetet meghatározó termékek ráfordítás-hozam,
illetve költség-jövedelem viszonyairól, valamint emellett megfelel en reprezentálja az agrártermékek el állításában alapvet és tartós szerepet betölt gazdaságok struktúráját.
Ezen túlmen en az adattar talom (a begy!jtött
adatkör) összeállításánál kiemelt Þgyelmet kapott,
hogy az adatbázisból nyerhet információk az ágazati
ökonómiai kérdések minél szélesebb körének megválaszolására legyenek alkalmasak, ezen belül is külön
kiemelten kezelve a szakmai döntéshozói igényeket,
kérdéseket.
A jelenlegi adatbázist a hozzátartozó módszertan
alapján kisebb módosításokkal a 2000-es évek elejét l m!ködtetjük, így szakmai körökben ismert. Ezzel
együtt fontosnak tartjuk, hogy a költség- és jövedelemadatok bemutatása el tt röviden összefoglaljuk a
legfontosabb kérdéseket, különös tekintettel a rendszeresen megjelen kiadványunkat el ször olvasókra,
valamint e kérdésekkel kevésbé foglalkozó, de az adatok iránt érdekl d felhasználókra.

Adatbázis
Az Európai Unió valamennyi tagállama kötelez
jelleggel m!ködteti a „Mez gazdasági Számviteli
Információs Hálózatot” (angol rövidítéssel: FADN),
melynek feladata a mez gazdasági üzemek gazdálkodásának, jövedelemhelyzetének az elemzése és ezek
alapján a Közös Agrárpolitika (KAP) formálásának
segítése. Magyarországon ez a rendszer a „Tesztüzemi
Rendszer” elnevezést kapta, és a kötelez EU-s adatszolgáltatás mellett napjainkban ez képezi az ágazati
költség- és jövedelemvizsgálatok adatbázisának forrását is.
Az információs rendszer alapjait a mez gazdasági
vállalkozások 2011. évi tevékenységeinek eredményeit
bemutató intézeti kiadvány1 részletesen ismerteti.
Ezért itt csak azokra a kérdésekre térünk ki amelyek
ezen kiadvány önálló megértéséhez feltétlenül szükségesek, valamint amelyek az ágazati adatok szakszer!
felhasználásához segítséget nyújtanak.
1
Keszthelyi Sz. és Pesti Cs. (2012): A tesztüzemi információs rendszer eredményei 2011. Agrárgazdasági Információk, AKI.
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A gazdaságok kiválasztása az úgynevezett üzemkiválasztási terv alapján történt, amelyhez a Központi
Statisztikai Hivatal 2010. évi Általános Mez gazdasági Összeírásának (ÁMÖ) eredményeit használtuk
fel. A gazdaságok besorolása négy f szempont alapján
történt. Ezek az üzemméret, termelési irány, cégjogi
forma és a területi elhelyezkedés.
A méret tekintetében a tagországokban használatos Standard Termelési Érték, STÉ (angolul Standard
Output, SO) szerint történt a kiválasztás. Itt a magyarországi üzem és termelési méretet Þgyelembe véve a
4 ezer euró STÉ értéket meghaladó üzemek kerültek
be a tesztüzemi rendszerbe. Így 2011-ben a rendszer
106 ezer mez gazdasági vállalkozást reprezentál,
melyek az összes regisztrált gazdaság által használt
földterület 93 százalékát m!velték, illetve az összes
Standard Termelési Érték 89 százalékát állították el .
A méretre vonatkozó minimum kritériumok a vizsgálatba vont gazdaságok egészére vonatkoznak, így az
ágazati adatok esetében ennél kisebb méretek is el fordulnak.
A Standard Termelési Érték több éves el készítés
után 2010-ben váltotta fel a Standard Fedezeti Hozzájárulást és ett l kezdve az üzemosztályozási rendszer
az STÉ alapján történik a tagországokban.
Termelési irány szerint a következ tíz alap gazdaságtípust különböztetjük meg a tesztüzemi rendszerben:
1. szántóföldi növénytermeszt k;
2. sz l termeszt k;
3. gyümölcstermeszt k;
4. szabadföldi zöldségtermeszt k;
5. zöldséghajtató gazdaságok;
6. vegyes gazdaságok;
7. tejtermel tehenészetek;
8. húsmarha- és juhtartók;
9. sertéstartók;
10. baromÞtartók.
A csoportosítás alapja, hogy az üzem (vállalkozás)
összes Standard Termelési Értékének minimum a kétharmadát az adott tevékenység tegye ki.
Cégjogi forma alapján alapvet en két csoportot
különböztetünk meg. Egyik az egyéni gazdaságok,
másik a társas vállalkozások köre. Ezzel kapcsolatban néhány gondolatot fontosnak tartunk külön is
hangsúlyozni. Gyakran nem tesznek különbséget az
egyéni gazdaságok és a kisüzemek, valamint a társas
vállalkozások és a nagyüzemek között. Pedig fontos a
különbségtétel, mert bár a társas gazdaságok átlagos
mérete valóban többszöröse az egyéniekének, de ezek
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között találhatók pár hektáros betéti társaságok vagy
néhány tíz hektáros Kft.-k is. Ezzel szemben számos,
több száz hektáros egyéni (sokszor családi alapon szervez d ) mez gazdasági vállalkozás keretében is folyik
mez gazdasági termelés. Közismert, hogy a vállalkozási formák megválasztása mögött nem egyszer adóés pénzügyi megfontolások is meghúzódnak.
Az AKI – a KSH gyakorlatával megegyez en –
az egyéni gazdaságokhoz sorolja az stermel ket, az
egyéni gazdálkodókat, a családi gazdaságokat és az
összevont gazdaságokat. Ez utóbbinak azt tekintjük,
amely több stermel b l, egyéni gazdaságból áll, de a
gyakorlatban közös irányítás alatt m!ködik, úgy mint
egy önálló, egységes vezetéssel rendelkez vállalkozás. Minden egyéb gazdasági forma a társas gazdasági
körbe került besorolásra.
Az adatbázissal kapcsolatban meg kell továbbá
említeni, hogy a kiadványban szerepl ágazati adatok
2011-ben 1717 mez gazdasági vállalkozás adatait tartalmazzák.
Az üzemkiválasztással kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy minden évben a KSH összeírásainak
a felhasználásával meghatározásra kerülnek az ún.
üzemi „súlyszámok”. Ezek azt mutatják, hogy a tesztüzemi mintában szerepl ágazati adatot is közl gazdaság hány másik gazdaságot reprezentál az alapsokaság azonos csoportjából. Így a közölt táblázatokban
szerepl adatok a reprezentált gazdaságok súlyozott
átlagát, azaz az általuk képviselt teljes sokaságra jellemz értékeket jelzik. A 2010-es évt l a súlyszámok
meghatározása is az említett STÉ alapján történt, és
ekkor az összehasonlíthatóság érdekében a 2009-es
év adatait is átszámítottuk az STÉ módszer alapján.
Így a múltban közölt mutatószámok tartalmukban kis
mértékben eltérhetnek a tavalyi és a mostani kiadvány
számaitól.
A területi kiválasztásnál az alapegységet a régiók
adják, ami egyben azt is jelenti, hogy ez az a szint,
amelyre korrekt reprezentációval rendelkezik a tesztüzemi minta. Igaz ez annak ellenére, hogy az adatgy!jtés megyei szinten került megszervezésre.

Módszer
Az ágazati költség-jövedelemadatok a mez gazdasági vállalkozások könyvelésén alapulnak, melyet a
számviteli törvényben és egyéb pénzügyi el írásokban
rögzített szabályok szerint készítenek el az üzemek,
illetve a könyvel irodák. A törvény értelmében az
ágazati költség kimutatás nem kötelez , így ezek elkészítése többletfeladatot jelent a rendszerhez tartozó
gazdaságoknak.

Az általunk kért adatstruktúra összeállításánál
Þgyelembe vettük ezeket az adottságokat, de emellett
törekedtünk arra is, hogy az összegy!jtött adatok,
illetve az ebb l készített mutatórendszer tartalmában
minél jobban megegyezzen a tagországokban használtakkal. Ez azért is fontos kérdés, mert például az
üzemméret és az üzemtipológia meghatározásához
korábban használt SFH és a jelenleg alkalmazott STÉ
mutatók ezen adatbázis alapján kerülnek kiszámításra.
Az egységes értelmezés érdekében tehát célszer!nek tartjuk összefoglalni a vizsgált ágazatok költségés jövedelemszámításának módszertani sajátosságait, a
közölt mutatók tartalmát és számítási módját.
Az ágazatra elszámolt költségek csoportosításánál
els dlegesen azok változó és állandó jellegét választottuk, követve ezzel az EU módszertanát. A hazai
gyakorlat szerint azok a gazdaságok, amelyek részletes költségelszámolást is végeznek dönt en a közvetett
és közvetlen elhatárolást alkalmazzák. A két módszer
között az összhangot az adatgy!jtést végz könyvel irodák teremtik meg.
Változó költségek
Azok a költségek, amelyek a termelés volumenével
változnak, ezért ha nincs termelés, ezek a kiadások
nem merülnek fel.
A változó költségeket közvetlen és közvetett részre
különítjük el.
A növénytermesztésben a közvetlen változó költségek a következ k:
• vet magok és szaporítóanyagok;
• m!trágyák;
• növényvéd szerek;
• öntözés;
• közvetlen marketingköltségek (osztályozás, tisztítás, csomagolás) és feldolgozási költségek;
• szárítás;
• közvetlen f!tési költség;
• közvetlen biztosítási költségek;
• egyéb közvetlen változó költségek.
Az állattenyésztés közvetlen változó költségei:
• állománypótlás költsége; tenyészállatoknál az
állatok elszámolt értékcsökkenése;
• takarmányok költsége;
• állatorvosi díjak;
• természetes és mesterséges termékenyítés költségei;
• teljesítményvizsgálat költségei;
• közvetlen marketingköltségek (osztályozás, tisztítás, csomagolás) és feldolgozási költségek;
• közvetlen biztosítási költségek;
• egyéb közvetlen változó költségek.
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A közvetett változó költségekhez tartoznak a saját
gépek változó ráfordításai (üzem- és ken anyagok,
javítás stb.), a fenntartási és egyéb segédüzemek változó költségei, az idegen gépi szolgáltatások díjai.
A két csoport együttesen adja az adott ágazat teljes
változó költségét.
Állandó költségek
Azok a költségek, amelyek nagysága (meglév eszközstruktúra mellett) változatlan marad függetlenül
attól, hogy folytatnak-e termelést, vagy sem.
Az összes többi, eddig nem említett ráfordításelem (földbérleti díj, munkabér és terhei, amortizáció,
általános költségek stb.) az állandó költségek között
kerül elszámolásra.
Termelési költség összesen
Az állandó és a változó költségek együttes összege.
Az ágazati költségelszámolás a növényeknél a mezei
leltárt, míg az él súlyos állatoknál az év eleji állomány
értékét is tartalmazza.
A f termék önköltsége
Az ágazat melléktermékének értékével csökkentett
termelési költség és az el állított f termék mennyiségének hányadosa. Meg kell jegyezni, hogy az EU terminológiát használva az állattenyésztési ágazatoknál a
képz dött trágya nem része a mellékterméknek. Melléktermék az, ami a f termék mellett megjelenik, mint
eladható áru. Így például a tejtermel tehenészetekben
a tej a f termék és a melléktermék a borjú.
Értékesítési átlagár (éves átlagár)
Az értékesített termék összes árbevételének és
az értékesített termék mennyiségének a hányadosa.
Amennyiben tényleges értékesítés nem történt, akkor
az adott térségben elérhet értékesítési átlagárral számolunk. Ezt az adatszolgáltató határozza meg a környez gazdaságok árai alapján, ha ilyen nincs, akkor a
megyei vagy régiós, végs esetben az országos átlagár
kerül meghatározásra.
Az ágazat összes árbevétele
Az értékesített f - és melléktermékek után kapott
tényleges nettó árbevétel, mely ezen felül tartalmazza
azokat az árbevételt módosító tételeket, amelyeket a
termel k ágazati árbevételként számolnak el. Ilyenek
pl. a mennyiségi, min ségi felárak.
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Közvetlen állami támogatás
Ide tartozik minden olyan támogatás, amelyet az
ágazat megléte esetén kap a termel , illetve amelyek
egyértelm!en az ágazathoz, illetve tevékenységhez
kapcsolódnak, kapcsolhatók.
Egyéb bevételek
Itt kerül kimutatásra minden nem ár és támogatás
jelleg!, de az ágazathoz kapcsolódó bevétel, pl. biztosító térítése.
Termelési érték
Az ágazatok által el állított f termék mennyisége
és a realizált vagy az adott körzetben elérhet értékesítési átlagár szorzata. Ehhez kerül hozzáadásra a közvetlen támogatások összege, az ágazat egyéb bevételei,
valamint a melléktermék értéke. Itt kell megjegyezni,
hogy a Standard Termelési Érték annyiban tér el ett l,
hogy az nem tartalmazza a támogatásokat és az ágazat
egyéb bevételeit. Ennek oka, hogy nem minden tagállam tudja a támogatásokat ágazati szinten megjeleníteni.
Fedezeti hozzájárulás
A termelési érték és a közvetlen változó költségek
különbözete.
Ágazati eredmény
A termelési érték és a termelési költség különbsége.
Ez tehát azt jelenti, hogy az ágazatok jövedelemhelyzetének megítélésénél valamennyi bevételi és kiadási
tétel Þgyelembe vételre kerül, valamint a készleten
maradó termékek is piaci áron kerülnek értékelésre.
A fedezeti hozzájárulás és az ágazati eredmény közötti
differencia végeredményben az ágazatok ún. rezsit!r
képességének vizsgálatához is kell információt szolgáltat.
Fajlagos jövedelem
Az értékesítési átlagár és az önköltség különbözete.
A mutató választ ad arra a kérdésre, hogy támogatások nélkül a tényleges felvásárlási áraknak az adott
id szakban volt-e jövedelemtartalma, és ha igen, az
milyen nagyságú.
A felsorolt mutatók vetítési alapja növények esetében a földterület, vagyis egy hektár, valamint a f termék mennyiségi egysége (egy tonna). Az állattenyésztési ágazatoknál az egyik vetítési alap az egységnyi
termékmennyiség (liter, darab, kilogramm), míg a
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másik az egyed. Ez utóbbi minden esetben éves átlagos állatlétszámot jelent, ami a takarmányozási napok
számának 365 nappal való osztásával kerül meghatározásra. (Ez például vágósertés esetében 2,2–2,4 darab
él állatot jelent egy évben.)
A kiadványban szerepl fontosabb mutatók tartalmának ismertetése mellett még két kiemelten fontos
módszertani kérdésre kívánjuk felhívni a Þgyelmet. Az
egyik a meghatározó árutermel gazdaságok kérdése.
A mez gazdasági ágazatok költség- és jövedelemhelyzetének vizsgálatai mindenkor az ún. árutermel gazdaságokra irányultak. Ez nem véletlen, mivel ezek állították el a termékek dönt hányadát, így piaci súlyuk
is jelent s volt. Ezekben a folyamatokban szerepet
játszottak ezen gazdaságok által alkalmazott termesztéstechnológiák, illetve az itt megvalósított mindenkori termelési színvonal is. A különféle szabályozás
pedig – legyen az államilag irányított, vagy a piac által
kiváltott – els sorban ezen termel ket célozta meg,
illetve ezeket érintette.
Hasonló elvek érvényesülnek napjainkban is azzal
együtt, hogy mez gazdaságunk termel i összetétele
a korábbi id szakokhoz képest sokkal változatosabb
képet mutat. Ez a heterogén termel i struktúra ugyanakkor az utóbbi id szakban élesen vetette fel – nem egy
esetben a politikai csatározások eszközeként is – azt
a módszertani kérdést, hogy milyen üzemi kör adatai
alapján célszer! vizsgálni a mez gazdasági ágazatok
költség- és jövedelemhelyzetének alakulását (kisüzemnagyüzem ellentéte stb.).
A probléma olyan alapkérdéseket is felvet, hogy
miként deÞniálható a mez gazdasági üzem fogalma,
ezen belül melyik tekinthet árutermel nek, illetve
ezek közül melyek azok, ahol a termelés volumene piacot befolyásoló szereppel bír.
Az el z ekben említettük, hogy a tesztüzemi rendszer a 4 ezer euró STÉ-t meghaladó üzemek megÞgyelésével foglalkozik, és már ez a tény is sok vitát vált
ki, holott ezt az alsó küszöbértéket közel 10–20 hektár
gabonatermeléssel, vagy 4–5 darab tejel tehén tartásával el lehet érni. Ezek a méretek ugyanakkor kizárólag jövedelem kiegészítésre nyújtanak lehet séget,
csak ebb l megélni nem lehet.
Mindezeket Þgyelembe véve az elmúlt évek kiadványaiban a különböz mez gazdasági termékek költség- és jövedelemhelyzetének bemutatásához az ún.
meghatározó árutermel gazdaságok ágazati adatait
használtuk fel. Mit tekintünk ilyen gazdaságnak? Azt
soroljuk ide, amelyik rendelkezik legalább egy olyan
ágazattal, amelynek (naturális és értékbeli) méretei
megfelelnek az alábbi követelményeknek:
• A gazdálkodók az adott ágazatokban életvitelszer!en végzik a termelést, vagyis megélhetésük
alapvet forrását ezen tevékenységb l származó
jövedelmek biztosítják. Alsó jövedelemküszöb-

nek a minimálbért tekintettük. Ez 2011-ben éves
szinten 936 ezer forintot jelentett.
• Termelési kvótához kötött ágazatoknál, mint
például a tejtermelés, csak a kvótával rendelkez
gazdaságok adatait vettük Þgyelembe.
• A vizsgált ágazat folyamatos árutermelési céllal
szerepeljen az adott gazdaság termelési szerkezetében. Ez alapvet en az állattenyésztési
ágazatoknál kiemelt szempont. (Például pecsenyecsirkénél minimum érték volt az évi 4 turnus
felhizlalása.)
• Figyelembe vettük továbbá, hogy ezen gazdaságok összességükben a hazai termelésnek minimum kétharmadát adják.
Fontos kiemelni, hogy minden ágazatnak önállóan,
külön-külön kell megfelelnie a szempontoknak. Ez azt is
jelenti egyben, hogy az ebbe a körbe tartozó gazdaságok
között vannak olyanok, amelyeknél minden ágazat bekerült az ágazati adatbázisba, míg vannak olyanok, amelyeknél csak egy-két ágazatot tudtunk Þgyelembe venni.
Általánosságban úgy is fogalmazhatunk, hogy a
gazdaságok azon ágazatát tekintettük mehatározó
árutermel nek, amelyek feltételei (például eszközállomány, humáner forrás) potenciálisan lehet vé teszik
életképes, versenyképes m!ködésüket. Ez független
attól, hogy jelenleg az átlag feletti, vagy átlag alatti
szinten helyezkednek el, nyereségesek vagy veszteségesek, egyéni vagy társas gazdaságokhoz tartoznak.
A másik fontos módszertani kérdés az a közismert
tény, hogy a mez gazdasági üzemek átlagos költségjövedelem adatai mögött a legkülönböz bb gazdaságok sokasága húzódik meg, amelyek ökológiai és ökonómiai feltételeikben differenciáltak. Ezért a korábbi
évek kiadványaiban is igyekeztünk az átlag mögött
meghúzódó valóság minél részletesebb bemutatására,
amelyre többféle statisztikai módszer áll rendelkezésre.
Számunkra a kiemelt feladatot az egy konkrét számmal jellemzett átlag kiszélesítésének kérdése jelentette.
Ezt úgy teremtettük meg, hogy azon üzemek adatait
vettük Þgyelembe, melyeknél egy-egy mutató értéke a
teljes minta átlagától plusz-mínusz irányban 10 százalékkal tért el, és ezeknek az átlaga adta az adott költségjövedelem mutatónak az ún. „centrumát”, míg a többi
gazdaság a „centrumnál alacsonyabb, illetve magasabb
érték” elnevezés! csoportba került.
Az el z években ezt a megoszlást csak az önköltség
alapján közöltük, ugyanakkor 2009-t l már valamenynyi kiemelt költség-jövedelem mutatóra elvégeztük a
számításokat, melyeket a hozzájuk tartozó vetésterület, állatlétszám és termésmennyiségi adatokkal együtt
szerepeltetjük a kiadványban.
Végezetül a mellékletekben továbbra is megtalálhatók a meghatározó árutermel gazdaságokon túl az
egyéni és a társas vállalkozások és ezek összegét jelent
országos adatok teljes költségszerkezeti bontásban.
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