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A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete
A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete
viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években.
A KSH2 adatai szerint a vetésterület több mint kétharmadát a gabonafélék foglalják el. Arányuk 2004-ben
elérte a 70 százalékot, de a vizsgált 2011-es évben is
megközelítette a 67 százalékot.
Ezen belül a két meghatározó növény a búza és a
kukorica, melyek átlagosan a vetésterület 56 százalékát
teszik ki. Említést érdemel, hogy a két ágazat szántóterületb l való részesedése 2004-ben és 2009-ben gyakorlatilag megegyezett (28 százalék), míg a többi évben
(2004 és 2011 között) rendre a kukoricával hasznosított
terület volt a nagyobb. A legmarkánsabb eltérés a 2011es esztend t jellemezte, ekkor a búza 25, míg a kukorica 31 százalékát foglalta el a szántóterületnek. Az
évek közötti, minimálisnak nevezhet arányingadozások alapvet en az id járás miatti termésváltozásokból adódnak, de szerepet játszanak ebben az id nként
jelent snek mondható ármozgások is.
Az ipari növények közül a cukorrépa betakarított
területe 2011-ben a szántóföldi vetésállomány 0,4
százalékát jelentette, vagyis nem változott az el z
évhez képest. E mögött egyértelm!en az Európai Unió
cukortúltermelés mérséklését célzó intézkedései állnak, aminek következtében 2008 óta jelent sen viszszaszorult az ágazat vetésterülete. Az Unióhoz való
csatlakozásunk óta az olajos növények folyamatos térnyerése Þgyelhet meg. Az akkori 14 százalékról 2011re már több mint 20 százalékra n tt ezen két növény
területi aránya a szántón belül. Ennek oka, hogy az
olajos magvak értékesíthet sége kevésbé ingadozó
más növényekkel összevetve, amiben jelent s szerepet
játszik a bioüzemanyag gyártás alapanyag igénye. Természetesen e két növényi kultúráról is megállapítható,
hogy az id járás okozta termésingadozások befolyásolják a vetésterületek arányalakulását az egymást követ
években. A repce 2011-es részarány csökkenése is a
belvízkárokra vezethet vissza.
Összességében a szántóföldi vetésszerkezetr l
elmondható, hogy 2011-ben is – hasonlóan a korábbi
évekhez – a GOFR növények túlsúlya érvényesült, s t
arányuk továbbra is 90 százalék körüli.
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A szántóföldi növények
termelési költségei
A mez gazdasági termékek költségalakulásának
bemutatása el tt annyi módszertant érint kérdést
érdemes ismét hangsúlyozni, hogy az ágazati költségelszámolásnál a vásárolt anyagok, eszközök, igénybe
vett szolgáltatások beszerzési áron, míg a saját el állítású (ún. bels felhasználás) termények, termékek,
szolgáltatások közvetlen költségen kerülnek elszámolásra. Ez egyben azt is jelenti, hogy a költségalakulást
alapvet en a felhasznált különböz ráfordítások menynyisége, pontosabban azok értéke határozza meg. Az
elmúlt évek adatai azt jelzik, hogy a mez gazdasági
termék el állításban az üzemi tevékenység összes
ráfordításából az anyag- és anyagjelleg! kiadások
többnyire 50–60 százalékos arányt képviseltek, vagyis
a termel k igen érzékenyen reagáltak a termeléshez
felhasznált ipari anyagok és eszközök áraira, illetve
azok változásaira.
Természetesen az anyagjelleg! ráfordítások mellett
még számos más tényez hatása is kifejezésre jut a
termelési költségek alakulásában, illetve azok változásának irányában és ütemében. Ilyen például a bér- és
bérjelleg! kiÞzetések, a kamatkiadások, a beruházásokkal változó amortizáció, a szolgáltatások díjai, stb.
Értelemszer!en az általános költségtendenciák ágazatonként másképpen kerültek el térbe (mértéküket és
intenzitásukat tekintve) az egyes gazdaságokban.
A mez gazdasági ráfordítások árai (a KSH adatai
szerint) 2011-ben átlagosan 12,9 százalékkal n ttek az
el z évhez képest. Ilyen, 10 százalékot meghaladó
árnövekedés 2007-ben és 2008-ban volt utoljára. Az
átlagot meghaladó mértékben 14,7 százalékkal emelkedett a folyó termel -felhasználás árindexe, míg a
mez gazdasági célú beruházási javak árszínvonala
gyakorlatilag (99,2 százalék) nem változott 2010 és
2011 között.
A szántóföldi növénytermelést leginkább érint
ráfordítások közül a m!trágya ára két év csökkenés
után meglódult és 23,6 százalékkal n tt 2011-ben, de
jelent snek mondható a vet mag és az energia 12,9
százalékos árnövekedése is. Kiemelést érdemel még
az anyagok közül a növényvéd szerek áralakulása,
itt ugyanis szerény mérsékl dés (0,6 százalék) történt
2010 és 2011 között.
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A többi ráfordításelem ára n tt 2010-hez viszonyítva, melynek mértéke 1,5–2,3 százalék között
alakult. Kivételt képez ez alól a takarmány 27,6 százalékos igen jelent s növekedése, ami a kés bb tárgyalandó állattenyésztési ágazatok kiadásait érintette
kedvez tlenül.
Az input anyagok és eszközök viszonylag magas, 10
százalékot meghaladó áremelkedésének következtében
a vizsgált szántóföldi növények területegységre jutó
költsége – a zab kivételével – n tt 2011-ben az el z
évhez viszonyítva. Ennek a változásnak a mértéke
2,0–19,4 százalék között alakult. Figyelmet érdemel,
hogy a költségnövekedés aránya mindössze három
ágazatnál haladta meg az átlagos áremelkedés szintjét, a többségnél elmaradt attól. Ezek a folyamatok azt
jelzik, hogy a termel k ráfordításaik visszafogásával,
azok racionálisabb felhasználásával reagáltak az input
anyagok drágulására.
A kalászos gabonáknál az egy hektárra jutó termelési költség a meghatározó árutermel gazdaságok
átlagában 120 és 173 ezer forint között alakult 2011ben. A legmagasabb érték (173 ezer forint/hektár) a
növénytermelésünk egyik kiemelt ágazatánál, a búzánál található. Ez gyakorlatilag hektáronként 13 ezer
forint költségemelkedést jelent a 2010-es költségszinthez képest. A 8,3 százalékos költségnövekedés önmagában azt mutatja, hogy a folyó termel felhasználás
árindexének átlagosan 14,7 százalékos növekedése
ennél az ágazatnál nem jelentkezett (1. táblázat).
A mellékletekben közölt részletes költségszerkezeti
adatok alapján ugyanakkor árnyaltabb kép Þgyelhet
meg. Az anyagköltségek dönt hányadát jelent közvetlen változó költségek 20,0 százalékkal n ttek 2010

és 2011 között. Ezek közül is a legfontosabb kiadások (vet mag, m!trágya, növényvéd szer) 4,5–36,3
százalékkal emelkedtek, vagyis ezen a területen inkább
növelték a ráfordításokat a termel k. A többi anyagjelleg! költségváltozás részben az id járással, illetve az
abból adódó hozamváltozással függ össze. Ilyen például a növekv öntözési (33,9 százalék) és csökken
szárítási költség (11,8 százalék), de az átlagnál kisebb
mértékben (2,4 százalék) emelkedett a saját tulajdonú
gépek költsége.
A költségek mérséklése inkább az állandó jelleg!
kiadásoknál mutatható ki. Ezek közül is az általános
költségeket lehet kiemelni, ahol csökkenés Þgyelhet
meg, de az elszámolt munkabérek és a földbérleti díj
is az input anyagok áránál kisebb mértékben n tt 2010
és 2011 között. Az állandó kiadások közül azonban a
földbérleti díjat szükséges külön is kiemelni. A hektáronkénti átlagosan Þzetett több mint 20 ezer forintos
díj már évek óta meghaladja a vet magra vagy éppen
a növényvédelemre fordított kiadásokat, és nem elhanyagolható szempont, hogy az állandó kiadások között
a legnagyobb tételt jelenti.
A kisebb jelent séggel bíró kalászos gabonafélék
költségváltozását változatos kép jellemezte 2011-ben.
A búzával megegyez irányú, s t mérték! változások
a triticalénál Þgyelhet k meg. Ezzel szemben a tavaszi
és az szi árpánál a költségnövekedés mértéke meghaladta a 10 százalékot, s t az szi vetés!eknél 18,6 százalékkal n ttek az egy hektárra jutó kiadások 2010-hez
képest. Ezzel mindössze 2 ezer forint különbség alakult ki a két ágazat termelési költsége között 2011-ben,
holott termelési szempontból ett l nagyobb differencia
jellemzi a két növényi kultúrát. Külön kell említeni a

1. táblázat: A szántóföldi növények termelési költsége és megoszlása
HUF/hektár
Meghatározó árutermel
gazdaságok átlaga
Ágazat

Termelési költség megoszlása, 2011

173 320

Centrumnál
alacsonyabb
érték
127 387

Termelési költség
centrum
(átlag±10%)
173 884

Centrumnál
magasabb
érték
214 631

165 770

114 283

165 989

211 959

150 397

167 861

132 179

164 423

220 494

122 722

133 407

101 754

132 617

176 944

2010

2011

Búza

160 030

"szi árpa

139 763

Tavaszi árpa
Triticale
Zab

127 879

119 507

101 588

121 688

168 759

Kukorica

217 518

221 764

166 494

222 361

274 180

Napraforgó

170 185

187 128

139 780

186 431

238 967

Repce

179 460

204 622

153 553

208 797

248 000

Cukorrépa

450 860

463 552

339 252

478 452

713 670

Szója

193 398

214 572

171 463

216 965

265 930

Silókukorica

171 820

205 151

135 470

202 658

246 162

80 513

83 972

58 938

85 324

124 105

Lucerna

Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások
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zabot, a vizsgált szántóföldi növények közül ugyanis
egyedül ennél az ágazatnál csökkentek a költségek.
Ez a változás ugyanakkor annak tudható be, hogy a
zabtermeléssel foglalkozó gazdaságok termesztéstechnológiája között viszonylag nagy a szórás, ami az
évek közötti költséghullámzásokat is indukálják. Az
azonban valamennyi búzán kívüli gabonáról elmondható, hogy az anyagjelleg! ráfordításokat jellemz en
növelték a termel k 2010 és 2011 között és inkább a
többi kiadás visszafogásával próbálták meg mérsékelni
a termelési költségek növekedésének mértékét.
Szántóterületünk legnagyobb vetésterülettel rendelkez növényét a kukoricát a kalászosokhoz hasonlóan költségnövekedés jellemezte 2010 és 2011 között.
Ennek mértéke ugyanakkor mindössze 2 százalék volt,
ami hektáronként valamivel több, mint 4 ezer forintot
jelentett csupán. A folyó termel felhasználás átlagos
árindexénél jelent sen kisebb termelési költségnövekedés abból adódik, hogy ennél az ágazatnál már az el z
2010-es esztend ben az átlagosnál nagyobb mértékben
emelkedtek a termel k kiadásai és ehhez mérten kell
a változást értékelni. Összességében már az elmúlt két
évben átlagosan az egy hektárra jutó termelési költség 220 ezer forint körül alakult, s t 2011-ben meg is
haladta ezt a szintet. A mellékletben szerepl részletesebb adatok alapján azt is meg kell említeni, hogy a
f bb ráfordítások közül a m!trágya és a növényvéd
szerek mennyiségét növelték a termel k, míg a többi
esetében inkább a visszafogás jellemezte a gazdálkodók magatartását.
A kukorica ágazat költségelemzésénél természetesen nem hagyható Þgyelmen kívül, hogy a termelést,
pontosabban annak termel i érdekeltségét közvetlenül
befolyásolja az abrakfogyasztó állattartás helyzete,
mint az egyik f felhasználó. Az utóbbi években e
téren inkább kedvez tlen visszajelzéseket (pl. az állatállomány csökkenéséb l adódó kisebb takarmányigények) kaptak a termel k. Az ágazat kedvez termel i
megítélését tehát továbbra is az árnövekedés és a földalapú támogatás megléte segítette.
Az ipari növények területegységre jutó költsége
emelkedett 2011-ben az el z évhez viszonyítva. Ennek
mértéke a vizsgált olajos növényeknél elérte, illetve
meghaladta a 10 százalékot. A napraforgó ágazatnál
ez a változás azt jelentette, hogy 2010-hez képest a
meghatározó árutermel gazdaságokban hektáronként
átlagosan 17 ezer forinttal drágult a termelés, és megközelítette a 190 ezer forint/hektáros szintet 2011-ben.
A repce esetében ett l is nagyobb arányban emelkedett
a termelési költség (14 százalék), aminek következtében a termelésre fordított kiadások meghaladták a 200
ezer forintos szintet a tesztüzemi rendszer által reprezentált gazdaságok átlagában. Ez a változás tovább
er síti azt az évek óta megÞgyelhet tendenciát, hogy
a repce területegységre jutó költsége meghaladja a
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napraforgóét. A két növény közötti költség differencia
2011-ben meghaladta a hektáronkénti 17 ezer forintot.
A költségemelkedés mindkét olajos növénynél
részben az input anyagok árváltozásával függ össze,
de általánosságban az is elmondható, hogy a termel k
növelték a ráfordításaik mennyiségét is. A változó költségek mellett emelkedtek az állandó költségek között
elszámolt kiadások is, ami különösen a repcénél Þgyelhet meg. Az ipari növények költségvizsgálatával kapcsolatban azonban mindig utalni kell ezek termelésének sajátosságaira. Ezen ágazatok helyzete ugyanis
nagymértékben függ az ipari háttért l, a feldolgozó
szervezetek pénzügyi helyzetét l, magatartásától,
üzletpolitikájától. A termelésszervezés és irányítás,
sz!kebb értelemben a gazdálkodás el Þnanszírozása
itt valósult meg a legnagyobb mértékben, illetve a
legszélesebb körben. Ebb l adódóan a szántóföldi kultúrák közül ezeket a növényeket jellemzi a leginkább
kötött termesztéstechnológia és a legzártabb termékpálya. Elegend talán utalni a repce bioüzemanyag
gyártásban betöltött szerepére.
Az ipari növények közé sorolt cukorrépa termelése jelent sen visszaesett az elmúlt években. Az
Unió cukorrendtartásának reformja, a répacukor
iránti kereslet visszaszorulása komoly gondokat
okozott a hazai cukorrépa-termel gazdaságainknak. Ennek tudható be, hogy 2011-ben a termel k
mindössze 15 ezer hektáron foglalkoztak ezzel az
ágazattal. A korábbi években a bizonytalan helyzet
miatt a gazdaságok a még elégséges szintre szorították ráfordításaikat, így csökkentve költségeiket.
Ehhez képest 2009-ben a megmaradt és biztos felvev piaccal rendelkez üzemek már ismét fokozták
anyagfelhasználásukat. Ennek következtében a közvetlen költségek közel 40 százalékkal n ttek abban
az évben. Ez a folyamat 2010-ben már nem folytatódott és az el z évhez képest az anyagjelleg! ráfordításokat (2 százalék) mérsékelték a gazdaságok. Az
állandó költségek ugyanakkor tovább emelkedtek,
így összességében az egy hektárra jutó kiadások a
meghatározó árutermel gazdaságok átlagában meghaladták a 450 ezer forintot, ami 10 százalékkal volt
magasabb a 2009-es szintnél. Az ágazat bizonytalan
helyzete azonban nem sz!nt meg teljesen, így a termel k továbbra is óvatosak ráfordításaik tekintetében. Ezt tükrözi a 2011-es esztend termelési költség
alakulása. Az egy hektárra jutó kiadások közel 13
ezer forinttal emelkedtek a meghatározó árutermel
gazdaságok átlagában, ami mindössze 2,8 százalékkal haladja meg az el z év szintjét.
Fehérjenövény-termelésünk méltánytalanul csekély Þgyelmet kapott az elmúlt években. Ennek okai
összetettek: az állattenyésztés igényli a viszonylag
olcsó fehérjetakarmányokat, ugyanakkor az állattartás romló jövedelemhelyzete nem segíti e növények
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termelését. Az ésszer! földhasználat viszont indokolná a fehérjenövények nagyobb arányú termelését.
Ez a kett sség részben tükröz dött szójatermelésünk elmúlt évekbeli költség alakulásában is. A 2011.
évi átlagos költségváltozások inkább a termel k óvatos, de pozitív jöv képére utalnak. A területegységre
jutó termelési költség 10,9 százalékkal n tt 2010-hez
viszonyítva. Ez ugyan elmarad a folyó termel felhasználás átlagos árindexét l, de ezen belül az anyagokra és
anyagjelleg! eszközökre fordított kiadások az átlagos
szint feletti mértékben n ttek, vagyis a termel k növelték ráfordításaikat. Költség csökkenés ennél az ágazatnál is inkább a rezsi jelleg! tételeknél Þgyelhet meg.
Mindezek következtében az egy hektárra jutó költség
21 ezer forinttal n tt 2010 és 2011 között, meghaladva
ezzel a 210 ezer forint/hektáros szintet.
A tömegtakarmányt fogyasztó állatok két meghatározó növénye a lucerna és a silókukorica, amelyek
esetenként kizárólagos szerepet töltenek be a téli etetésben, de szerepük a nyári id szakban (természetesen
tartástechnológiától függ en) sem elhanyagolható.
Költségvizsgálatukkal kapcsolatban mindig célszer!
utalni néhány speciális sajátosságra, amelyek a tömegtakarmány-termelést általában jellemzik. Ezek a következ kben foglalhatók össze:
• Általánosan elmondható, hogy az állattartók a
tömegtakarmány szükségletüket saját termelésb l igyekeznek biztosítani, ebb l adódóan csak
a feleslegek kerülnek piaci forgalomba.
• A gazdálkodók szempontjából nem közömbös,
hogy az állati termék el állítás eredményességét
a jó színvonalú (hatékony) takarmánytermeléssel javítani tudják-e vagy fordítva, a gazdaságos
állattartást a költséges (drága) tömegtakarmányel állítás hátráltatja.
• Jellemz , hogy az állattartók egy részének
nincs megfelel takarmányterm területe, így
a tömegtakarmányokat is vásárlás útján tudják
csak biztosítani állataiknak. Ez egyrészt drágítja
az állati termék el állítást, másrészt kiszolgáltatottabbá teszi a termel ket.
• Az elmúlt évtizedben az állatállomány csökkenésével megbomlott a tömegtakarmánytermelés korábbi egyensúlya, és ez komoly
bizonytalanságot okozott mind a takarmánytermelésben, mind az állatok takarmányozásában.
Ezeket a sajátosságokat is Þgyelembe véve elmondható, hogy a tömegtakarmányok el állítását hosszabb
id távot tekintve hullámzó költségmozgás jellemezte.
A 2010-ben megÞgyelt költségnövekedés tovább folytatódott 2011-ben. A silókukorica termelési költsége
például 19,4 százalékkal emelkedett 2010-hez viszonyítva, és a meghatározó árutermel gazdaságok
átlagában értéke meghaladta a hektáronkénti 200 ezer
forintot. Ebben alapvet en a közvetlen változó költség

31,6 százalékos emelkedése játszott szerepet, vagyis
jelent sen növelték a ráfordításaikat a gazdaságok
ebben az ágazatban. Emellett az állandó kiadások is
az átlagos szint felett n ttek 2011-ben. A lucerna esetében az összes termelési költség közel 4,3 százalékkal
n tt 2011-ben, és ebben az ágazatban is egyértelm!en
a közvetlen változó költségek 36,8 százalékos emelkedése volt a meghatározó, míg a rezsi jelleg! kiadásokat
mérsékelték a termel k. A gazdaságok egyre inkább
kiemelt Þgyelmet fordítanak a takarmánytermelés
költségeire, mivel ezen keresztül hatást tudnak gyakorolni az állattartás jövedelempozíciójára.
Ezt a termel i magatartást azért kell külön hangsúlyozni, mert az alacsony színvonalú takarmánytermelés hosszabb távon kedvez tlenül befolyásolja az
állattenyésztés költségeit és eredményeit. Ezért fontos, hogy ezen ágazatokban is megfelel érdekeltsége
legyen a termel knek, illetve az állattenyésztés igénye
és a takarmánytermelés összhangban legyen.
A termelési költség alakulásával kapcsolatban az
el z ekben már utaltunk néhány fontos elemre, amelyek változása alapvet en hatott az összköltség nagyságára, az elmozdulás mértékére.
Ezeket a kiemelt ráfordításokat összefoglalva a
következ ket szükséges hangsúlyozni. A termés menynyiségével szorosan összefügg vet mag, m!trágya és
növényvédelmi kiadások a termelési költség több mint
egyharmadát tették ki 2011-ben, s t a korábbi éveknél
jelent sebb (10 százalékot meghaladó) input áremelkedés következtében ezek összköltségen belüli aránya
megközelítette, s t nem egy ágazatnál meg is haladta
a 40 százalékos arányt. Természetesen ebben az is szerepet játszott, hogy a megÞgyelt meghatározó árutermel gazdaságok átlagában az el z évhez viszonyítva
növelték a ráfordítások mennyiségét a termel k. Az
egyes ráfordítás elemek átlagosan 5–21 százalékkal
részesedtek a teljes kiadásból. Ágazatonkénti arányeltolódások leginkább a növényvéd -szereknél Þgyelhet k meg, ami abból adódik, hogy ezek a kiadások csak
részben tervezhet k, és egy-egy kezelés csak küls
környezeti tényez k (id járás miatt fellép fert zöttség stb.) esetenkénti hatására merül fel.
A másik jelent s költséghányadot a gépi munkák
adják. Ezek aránya a szántóföldi növényeknél 20–28
százalék között mozog. A mellékletek részletes költség szerkezetei alapján elmondható, hogy a gépköltségek alakulását alapvet en az energia árak mozgása
határozza meg. Így a 12,9 százalékos árnövekedés
hatását csak részben tudták mérsékelni a gazdaságok.
Ugyancsak érintettük az el z ekben a földbérleti
díjak változását, amelyek 2011-ben gyakorlatilag minden ágazatban tovább n ttek az el z évhez viszonyítva. Ebb l következik, hogy a termelési költségekb l való részesedésük az el z évet jellemz 11–17
százalék körül maradt. Hangsúlyozni kell, hogy ez az
13
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Hasonló arányok jellemezték a többi kalászos gabona
költség megoszlását is, de ezeknél az ágazatoknál a centrumtól való eltérés többnyire mind negatív, mind pozitív
irányban a búzát meghaladó mérték! volt.
A kukorica ágazat termelési költség centruma hektáronként 222 ezer forint volt 2011-ben. Az átlagtól
olcsóbban termel k ett l 56 ezer forinttal kisebb költséggel termeltek, míg az átlag fölöttiek kiadásai 52 ezer
forinttal haladták meg a költség centrum szintjét. Ez
összességében 108 ezer forintos különbséget jelentett
hektáronként a két széls csoport értéke között.
A vizsgált olajnövényekkel kapcsolatban ki kell
emelni, hogy a termelési költség centrumnál drágábban
termel gazdaságok kiadásai jelent sen (39–48 ezer
forint/hektár) meghaladták a 200 ezer forintos szintet,
s t a repce esetében már a termelési költség centrumhoz
tartozó gazdaságok is több mint 200 ezer forintot költöttek 2011-ben a termék el állításra.
Az eddigiekhez hasonló a cukorrépa és a szója termelési költségének a megoszlása. Ezeknél az ágazatoknál a jobbak az átlagos szintt l 29, illetve 21 százalékkal
költöttek kevesebbet egy hektárra, míg a drágábban termel k 49, illetve 23 százalékkal haladták meg a centrum
körül termel k költségeit.
A termelési költség megoszlásvizsgálatánál fontos
kérdés, hogy a különböz csoportátlagokhoz milyen
vetésterületek és termésmennyiségek tartoznak. Ezek
megoszlását a 2. számú táblázatban foglaltuk össze.
A közölt adatok alapján megállapítható, hogy a búzaterület 27 százalékán átlagos költségszinten folyt a termelés 2011-ben, míg a másik két csoport között közel azonos arányban (35 és 38 százalék) oszlott meg a terület.

érték a meghatározó árutermel gazdaságok átlagára
igaz. Azokban az üzemekben, ahol teljes egészében
bérelt területen történik a termék el állítása, ett l
1–2 százalékkal magasabb arányok Þgyelhet k meg.
A munkabérre fordított kiadások szintén emelkedtek 2010-hez viszonyítva, de az összköltségen
belüli arányuk a korábbi évekre jellemz 10–14 százalék körül maradt 2011-ben.
Gyakorlatilag a felsorolt költségek adják az ágazatok kiadásainak 75–80 százalékát. Ez egyben azt
is jelenti, hogy a versenyképesség tekintetében ezek
azok a költségelemek, amelyek hatékony felhasználásával befolyásolni lehet egy-egy ágazat eredményességét a ráfordítások oldaláról. (A részletes adatok a
mellékletekben találhatóak).
Az ágazatok termelési költség megoszlását vizsgálva elmondható, hogy a szántóföldi növények
ezen a téren viszonylag egységes képet mutatnak.
A költség centrumtól kevesebbet, illetve többet költ
gazdaságok kiadásai között 1,5–2,1-szeres különbség alakult ki 2011-ben. Több éves elemzéseink azt
jelzik, hogy ez a differencia viszonylag állandónak
tekinthet .
A búza esetében a széls értékek között a különbség 1,7-szeres, ami azt jelenti, hogy a centrumnál
alacsonyabb költségen termel k 127 ezer forintot fordítottak egy hektárra, míg a magasabb érték! csoport
átlaga megközelítette a 215 ezer forintos szintet. Ez
a különbség hektáronként 88 ezer forintot jelentett
2011-ben. Figyelmet érdemel, hogy a búza ágazatnál
a centrumtól való eltérés mértéke (27 százalék) a
kedvez bb költség! csoportban a nagyobb.

2. táblázat: A szántóföldi növények vetésterületének és termésmennyiségének megoszlása
termelési költség alapján, 2011
százalék
Ágazat
Búza

Centrumnál
alacsonyabb
érték
35

Vetésterület megoszlása
Centrumnál
Termelési
magasabb
költség centrum
érték
(átlag±10%)
27
38

Termésmennyiség megoszlása
Centrumnál
Termelési
Centrumnál
magasabb
költség centrum
alacsonyabb
érték
(átlag±10%)
érték
30
26
44

"szi árpa

33

30

37

26

28

46

Tavaszi árpa

46

21

33

41

21

38

Triticale

44

24

32

39

23

38

Zab

66

10

24

56

11

33

Kukorica

38

22

40

32

24

44

Napraforgó

39

24

37

34

23

43

Repce

32

34

34

24

34

42

Cukorrépa

50

26

24

45

28

27

Szója

44

20

36

38

20

42

Silókukorica

31

15

54

26

19

55

Lucerna

42

33

25

43

19

38

Megjegyzés: Meghatározó árutermel gazdaságok átlaga.
Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások
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A búzánál kiegyenlítettebb területi arány megoszlás jellemezte a kisebb jelent ség! kalászosok közül az
szi árpát (közel egyharmad minden csoportban), míg a
többi növénynél már jelent sebb differenciák alakultak
ki. Így például a zabot átlagos költséggel mindössze a
terület 10 százalékán termeltek a gazdaságok és 66 százalék tartozott az ún. jobb gazdaságok csoportjába. Az
valamennyi kalászos kultúránál megÞgyelhet , hogy a
centrumhoz tartozó vetésterület aránya volt a legkisebb.
A kalászosokhoz hasonlóan a kukoricánál is a termelési költség centrumban található a legkisebb (22 százalék) területi arány, szemben az átlagtól alacsonyabban
38 és a drágábban termel k 40 százalékos részesedésével. Mindebben szerepet játszik, hogy a termel k
legszélesebb rétegei foglalkoznak kukoricatermeléssel,
és ezzel összefüggésben a termelés-technológiai megoldások is széles skálán mozognak. Ez f leg az anyagfelhasználásban, a gépköltségben, az elszámolt értékcsökkenésben, a Þzetett földbérleti díjban és munkabérben
jut kifejezésre (intenzív és extenzív termelés). Emellett
meg kell említeni a 2010-es esztend igen csapadékos
id járását, aminek következtében a 2011-es termeléshez
az érintett területeken nem minden esetben tudták megfelel min ségben elvégezni a talajmunkákat és még a
vetés során is akadtak gondok. Ezek szintén hozzájárultak a gazdaságok területegységre jutó költségének
differenciálásához.
Hasonló arányok jellemezték a napraforgótermelést, itt az átlagos költségszinttel a terület 24 százalékán folytattak termelést az üzemek. Ezzel szemben
a repcénél közel azonos mértékben oszlott el a vetésterület a három költségcsoport között 2011-ben.
A gabona és olajnövényekt l részben eltér a cukorrépa és a szója vetésterület megoszlása. A cukorrépánál az átlagos költségszinten termel gazdaságok
ugyan a terület 26 százalékát foglalják el, míg az attól
olcsóbban termel k aránya gyakorlatilag az összes
vetésterület felét teszi ki. A szója esetében ugyan a
terület mindössze 20 százalékán termeltek a gazdaságok az átlagos költségszint mellett, de itt is viszonylag magas (44 százalék) a kisebb költséggel termel k
területaránya. Ez egyértelm!en a koncentráltabb termel i körrel és az ebb l adódó egységesebb termeléstechnológiával hozható kapcsolatba.
A termelési költség vizsgálatánál a terület mellett ugyancsak fontos szempont a termésmennyiség
megoszlása a különböz kategóriákban. A magasabb
ráfordítások ugyanis önmagukban még nem jelentenek
hátrányt, amennyiben ezek többlethozamot eredményeznek. A kés bbiekben a hozamok és az önköltségek
bemutatásánál ezekre a kérdésekre részletesebben kitérünk, most annyit tartunk szükségesnek kiemelni, hogy
a vizsgált szántóföldi növények kétharmadánál a drágábban termel gazdaságok részesedése a legnagyobb
az el állított termékb l.

Ide tartozik például a búza, ahol ennek a csoportnak 44 százalékos a részesedése az összes termésb l,
de átlagos költségen állították el a termés további
26 százalékát is 2011-ben a meghatározó árutermel
gazdaságokban. Gyakorlatilag ugyanezek az arányok
jellemzik a kukorica ágazatot. A megtermelt termés
68 százaléka ebben a két költségcsoportban található.
A két vizsgált olajos növényr l szintén megállapítható,
hogy az átlagos és azt meghaladó költségszint mellett
állították el a termés kétharmadát, s t a repcénél ez az
arány elérte a 76 százalékot.
A kisebb vetésterület! szántóföldi kultúráknál
már összetettebb kép Þgyelhet meg. Öt ágazatnál
(tavaszi árpa, triticale, zab, cukorrépa, lucerna) a termelési költség centrumnál olcsóbban termel üzemek
részesedtek a legnagyobb arányban (39–56 százalék)
a termésmennyiségb l 2011-ben. Figyelmet érdemel,
hogy ezeknél az ágazatoknál is jelent s az átlagos
szintt l drágábban termel k által el állított termés aránya. Ez egyben azt is jelenti, hogy az átlagos költséggel termel gazdaságokban állították el a legkevesebb
terméket. Mindez egyértelm!en a ráfordítások fontosságára, az okszer! költséggazdálkodásra Þgyelmeztet.

A szántóföldi növények hozamai
A mez gazdasági ágazatok jövedelemhelyzetének
egyik sarkalatos pontja a ráfordítások és a hozamok
alakulása, illetve ezek egymáshoz való viszonya. Az
input áremelkedések, illetve az ezzel összefügg területegységre jutó költségnövekedések önmagukban még
nem tekinthet k kedvez tlennek. Amennyiben ugyanis
ezek a megnövekedett kiadások együtt járnak bizonyos
mérték! hozamnövekedéssel, akkor a többletköltségek
már a többlettermésekben megtérülhetnek a termel k
számára. Természetesen az emelked költségeket a
növekv felvásárlási árak is kompenzálhatják, de erre
a kés bbiekben térünk ki.
A terméseredmények alakulásával kapcsolatban
a korábbi évekhez hasonlóan most is szükségesnek
tartjuk megemlíteni, hogy a növénytermesztésben a
természeti adottságoknak és az id járási tényez knek
közvetlen termelést befolyásoló szerepük van, melyeknek pozitív és negatív hatásai a gazdasági feltételekt l, a fajok és fajták biológiai term képességét l részben függetlenül az évenkénti hozamingadozásokban
érvényre is jutnak (3. táblázat).
Az elmúlt évtizedben igen változatos id járási
körülmények kísérték a hazai növénytermesztést.
A példátlanul aszályos 2002-es és 2003-as év után a
2004. évi termelést meghatározó meteorológiai viszonyok igen kedvez ek voltak. Ehhez képest 2005-ben
és 2006-ban már átlagos id járás alakította növényter15
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mesztésünket, 2007-ben pedig kedvez tlenebb oldalukat mutatták a h mérsékleti és csapadék viszonyok.
A 2008-as esztend a kedvez évek közé sorolható, a
növénytermesztés szempontjából szinte optimálisan
alakultak az id járási körülmények, míg 2009-ben
ismételten aszályos, kedvez tlen id járással kellett
megküzdenie a gazdaságoknak. Ezzel szemben 2010ben a rendkívül csapadékos id járás okozott gondot a
termel knek, komoly ár- és belvízkárok érték a mez gazdaságot. A 2011-es esztend még ennek áthúzódó
kedvez tlen hatásaival indult, de az év egészét tekintve
átlagos körülményekr l beszélhetünk.
Az el z évinél kedvez bb id járás következtében
elmondható, hogy a vizsgált szántóföldi növények
többségénél javultak az átlagtermések 2011-ben. Az
általunk vizsgált meghatározó árutermel gazdaságokban a búza hozama átlagosan 4,3 tonna/hektáros
szintet ért el, ami 14,5 százalékkal haladta meg a 2010.
évi értéket. Ezek az értékek ugyanakkor azt mutatják,
hogy a változás pozitív volt ugyan, de elmaradt a hazai
adottságokhoz képest. Ebben egyértelm!en az játszott
közre, hogy mint már említettük 2010 szén a belvizek
sok helyen hátráltatták a megfelel talaj el készítést
és késleltették a vetést. Hasonló okok és változások
jellemezték a többi kalászos gabonát is. Gyakorlatilag
4 tonna/hektár alatt maradt a termésátlag a triticale
esetében, míg a zabnál a hektáronkénti 3 tonnát sem
érték el az üzemek. A tavaszi és az szi árpa hektáronként elért 4 tonna körüli terméseredménye sem tekinthet rendkívülinek.
A kukorica azon kevés növény közé tartozik, amelynél nem javultak az átlagtermések 2010 és 2011 között.
Az általunk megÞgyelt meghatározó árutermel gazda-

ságokban alig haladták meg a hektáronkénti 7 tonnás átlagot a termel k, ami 3,4 százalékkal kisebb az el z évnél.
A változásnak ezt a mértékét csekélynek tekinthetjük,
amit az is alátámaszt, hogy a KSH adatai szerint (amely
valamennyi termel adatát tartalmazza) országos szinten
gyakorlatilag nem változott ezen id szak alatt a kukorica
átlagtermése. Az azonban mindenképpen kedvez nek
ítélhet , hogy az utóbbi években a tesztüzemi rendszer
által reprezentált árutermel gazdaságokban tartósan
7 tonna feletti átlaghozamokat értek el az üzemek.
Az olajnövényeket gyakorlatilag a kalászosokhoz
hasonló tendenciák jellemezték. A 14,4 és 14,6 százalékos napraforgó és repce hozamnövekedés csak az el z
évi gyengébb terméseredményekhez viszonyítva jelent
javulást, mert mindkét ágazatnál 2011-ben a hektáronként átlagosan elért közel 2,5 tonnás hozam a ma használatos fajták és termesztéstechnológia mellett átlagosnak tekinthet .
A cukorrépa a másik olyan szántóföldi növény
amelynél romlottak (4,3 százalék) a hozamok 2010 és
2011 között. Azt azonban meg kell említeni, hogy így
is hektáronként valamivel több mint 60 tonna termést
takarítottak be a meghatározó árutermel gazdaságokban. A szója átlagtermésében nem történt érdemi változás a vizsgált két év viszonylatában.
A vizsgált tömegtakarmányok közül a silókukorica
átlagtermése mindössze 2,1 százalékkal n tt 2010-hez
viszonyítva. Ezzel szemben a lucernatermel k hektáronként már 7,8 százalékkal több terméket takarítottak
be 2010-ben, mint az el z évben. Ez azért érdemel
Þgyelmet, mert az állattenyésztés jövedelemhelyzete
nagymértékben függ a takarmány költségekt l, illetve
az áraktól.

3. táblázat: A szántóföldi növények átlaghozama és megoszlása
tonna/hektár
Meghatározó árutermel
gazdaságok átlaga
Ágazat

Átlaghozam megoszlása, 2011

4,34

Centrumnál
alacsonyabb
érték
3,16

Átlaghozam
centrum
(átlag±10%)
4,33

Centrumnál
magasabb
érték
5,77

4,35

2,78

4,29

6,15

3,13

3,98

3,04

4,18

4,94

2,80

3,24

2,36

3,16

4,16

Zab

2,56

2,65

2,16

2,51

3,82

Kukorica

7,31

7,06

4,96

6,99

8,94

Napraforgó

2,10

2,41

1,73

2,39

3,12

Repce

2,07

2,37

1,51

2,41

3,28

63,84

61,12

52,25

61,94

72,78

2,35

2,42

1,46

2,39

2,97

25,51

26,05

17,13

24,86

35,34

5,13

5,53

3,07

5,34

10,36

2010

2011

Búza

3,79

"szi árpa

3,38

Tavaszi árpa
Triticale

Cukorrépa
Szója
Silókukorica
Lucerna
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A napraforgó és a repce termésátlaga a kedvez bb csoportba tartozó gazdaságok átlagában mindkét növénynél meghaladta a hektáronkénti 3 tonnás
szintet, ami jónak tekinthet . Az ún. átlagtól alacsonyabb csoportban a gazdaságok hozama alig érte el
az 1,5 tonna/hektáros szintet, ami nem teszi lehet vé
a jövedelmez termék el állítást.
Az átlaghozamok megoszlásával kapcsolatban
még említést érdemel, hogy a növények többségénél
a magasabb hozamok felé nagyobb az átlagtól való
eltérés mértéke. Ez alól kivétel a tavaszi árpa, kukorica, repce és a szója.
A vetésterület megoszlásáról elmondható, hogy
az ágazatok többségénél a legnagyobb területi arány
az átlagtól alacsonyabb hozamoknál található. Ezek
közül is kiemelést érdemel a zab és a lucerna, ahol
ez az érték meghaladja az 50 százalékot. Ezzel szemben a kukoricánál, a szójánál és a silókukoricánál a
kedvez hozamok területi aránya a meghatározó. Itt
sajátságos a silókukorica helyzete, mert a két széls
csoportban pontosan megegyezik (41 százalék) a
vetésterület nagysága (4. táblázat).
A legnagyobb termésmennyiség értelemszer!en az ágazatok többségénél a kedvez termésátlag mellett található. A kukorica, repce, szója és a
két tömegtakarmány esetében a termésmennyiség
részesedése meghaladja az 50 százalékot. Az általános tendenciától három növény tér el, mivel ezeknél
a legtöbb termést az alacsonyabb (zab, cukorrépa)
vagy átlagos (triticale) hozamszint mellett állították
el a gazdaságok.

A szántóföldi növények termésátlagai közötti
megoszlást tekintve elmondható, hogy az átlagtól
kisebb, illetve nagyobb értékek között 1,4–3,4szeres különbség alakult ki 2011-ben. A viszonylag
nagy eltérés abból adódik, hogy a gazdaságok mind
ökonómiai, mind ökológiai feltételeikben jelent sen
különböznek egymástól, és ezek a termelési feltételek egymást feler sítve hatnak a terméseredmények
differenciálódására.
A legkisebb eltérés (1,4-szeres) a cukorrépánál
található, melynek oka a már említett koncentrált
termel i körrel és az ehhez kapcsolódó egységesebb
termesztéstechnológiával hozható összefüggésbe.
A KSH adatai szerint a cukorrépa vetésterület 73
százaléka a Dunántúlon található. Az id járás differenciáló szerepe így kisebb mértékben érvényesül a
hozamalakulásokban.
A meghatározó vetésterülettel rendelkez ágazatoknál a két széls csoportba tartozó üzemek
hozamai között 1,8–2,2-szeres volt a különbség. Így
például a búzánál a kedvez bb csoportba tartozó
gazdaságok egy hektáron 5,8 tonna termést takarítottak be 2011-ben. Ezzel szemben a kedvez tlen
kategóriába tartozó üzemek átlaga alig haladta meg
a 3 tonnát hektáronként.
Közel azonos arányok jellemzik a kukoricát is.
Az átlagtól magasabb értéket produkáló gazdaságokban gyakorlatilag 9 tonnás termésátlagot értek
el a termel k, de figyelmet érdemel, hogy az átlag
alattiak is megközelítették az 5 tonna/hektáros
szintet.

4. táblázat: A szántóföldi növények vetésterületének és termésmennyiségének megoszlása
átlaghozam alapján, 2011
százalék
Vetésterület megoszlása

Termésmennyiség megoszlása

Centrumnál
alacsonyabb
érték

Átlaghozam
centrum
(átlag±10%)

Centrumnál
magasabb
érték

Centrumnál
alacsonyabb
érték

Átlaghozam
centrum
(átlag±10%)

Centrumnál
magasabb
érték

Búza

40

27

33

29

27

44

"szi árpa

37

30

33

24

29

47

Tavaszi árpa

39

29

32

30

31

39

Triticale

27

43

30

20

42

38

Zab

63

9

28

52

8

40

Kukorica

37

20

43

26

20

54

Napraforgó

39

24

37

28

24

48

Ágazat

Repce

43

16

41

28

16

56

Cukorrépa

42

28

30

36

29

35

Szója

26

28

46

16

28

56

Silókukorica

41

18

41

27

17

56

Lucerna

54

18

28

30

18

52

Megjegyzés: Meghatározó árutermel gazdaságok átlaga.
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A szántóföldi növények
önköltsége
Az el z ekben röviden összefoglaltuk, hogy melyek
voltak azok a f bb változások, amelyek a termelési
költség és a hozam alakulását befolyásolták 2010 és
2011 között. Alapvet en ugyanis – amint azt a módszertani részben leírtuk – e két tényez hányadosa adja
az egyes mez gazdasági termékek önköltségét. Ennek
kapcsán ismét a ráfordítás-hozam viszony fontosságára
kell utalnunk. E téren ugyanis az optimum, az összhang megkeresése, illetve megtalálása nem könny!
feladat. Az id járási körülmények ugyanis a legkörültekint bb gazdálkodást is tönkretehetik, vagy éppen
javíthatják. Erre nagyon sok példát láttunk az elmúlt
években. Ilyen volt a 2008. év, amikor az optimális
környezeti – f leg meteorológiai – feltételek segítették a gazdálkodókat költségeik mérséklésében, míg
2009-ben, majd 2010-ben ez a helyzet megváltozott,
és az id járási körülmények rontották a gazdálkodók
munkáját. A 2011-es esztend e tekintetben inkább a
kedvez évek közé sorolható, mert az id járás segítette
a terméseredmények javulását. Ezzel szemben a folyó
termel felhasználások jelent s árnövekedése e pozitív
folyamatok ellen hatott.
Mindezeket Þgyelembe véve a szántóföldi növények
önköltség alakulása összetett képet mutat 2010 és 2011
között a meghatározó árutermel gazdaságok átlagában. A vizsgált ágazatok egy részénél csökkentek, míg
másoknál tovább emelkedtek a termék el állításra fordított fajlagos kiadások.

A kalászos gabonákról elmondható, hogy valamenynyinek csökkent az önköltsége 2001-ben az el z évhez
képest. A legkisebb változás a csoport meghatározó
növényénél a búzánál történt. A 7,5 százalékos fajlagos
költség csökkenés ugyanakkor azt eredményezte, hogy
ismét tonnánként 40 ezer forint alá került az önköltség. A többi kalászos gabonánál 8,8–13,7 százalékkal
mérsékl dött a termék el állításra fordított kiadás, de
ennek ellenére az szi árpa kivételével 40 ezer forint/
tonna fölött maradtak a költségek. Ezek a változások
egyértelm!en a kedvez hozamoknak tudhatók be
(5. táblázat).
A másik jelent s gabonanövénynél, a kukoricánál
érdemi elmozdulás nem történt a vizsgált id szakban. Az önköltség ugyan számszer!sítve 3,1 százalékkal emelkedett, de ez tonnánként ezer forintnál
kisebb elmozdulást jelent mindössze. Az ugyanakkor
továbbra is említésre méltó, hogy a két kiemelked en
fontos növényünknél továbbra is markáns, tonnánként
több mint 8 ezer forint a különbség a fajlagos költségek
tekintetében.
Az ipari növények közül az olajos magvak önköltsége csökkent 2011-ben az el z évhez viszonyítva.
A napraforgónál a 8,4 százalékos mérsékl dés azt
eredményezte, hogy az egy tonna termék el állítására
fordított kiadások 80 ezer forint alá estek vissza. Ez
a változás egyértelm!en a hozamjavulással hozható
összefüggésbe. A repce közel 2 százalékos önköltség
csökkenése nem tekinthet érdeminek, mivel ez tonnánként kevesebb, mint 2 ezer forintos mérsékl dést
jelent 2010 és 2011 között. Itt azt érdemes kiemelni,
hogy a jelent s (14 százalék) termelési költség növekedést a hozam javulásával kompenzálni tudták a

5. táblázat: A szántóföldi növények önköltsége és megoszlása
HUF/tonna
Meghatározó árutermel
gazdaságok átlaga
Ágazat

Önköltség megoszlása, 2011

39 502

Centrumnál
alacsonyabb
érték
30 867

Önköltség
centrum
(átlag±10%)
39 450

Centrumnál
magasabb
érték
53 609

38 006

29 708

37 773

53 700

48 408

41 770

32 290

40 291

55 094

44 099

40 213

28 427

39 585

52 730

Zab

52 052

44 991

30 812

47 041

57 506

Kukorica

30 471

31 423

23 610

32 023

43 526

Napraforgó

85 159

78 020

58 273

77 182

105 927

Repce

88 210

86 544

65 022

85 302

125 312

2010

2011

Búza

42 716

"szi árpa

42 235

Tavaszi árpa
Triticale

Cukorrépa
Szója
Silókukorica
Lucerna

7 062

7 585

6 036

7 585

10 640

82 735

88 830

66 783

87 283

119 880

6 809

7 875

4 603

7 686

11 253

16 302

15 178

8 783

15 182

27 727

Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások
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gazdaságok. Ezek a változások tovább er sítették azt
az évek óta megÞgyelt tendenciát, amely szerint a
repce önköltsége meghaladja a napraforgóét. Jelenleg
ez a differencia már 11 százalék a két növényi kultúra
között. A cukorrépa önköltsége 7,4 százalékkal n tt
2010-hez viszonyítva, ami a csökken hozamokkal
hozható összefüggésbe. Ennél a terméknél is meg kell
jegyeznünk, hogy ez a változás tonnánként elhanyagolható, alig valamivel több mint 500 forintot jelent.
A szója ágazatnál gyakorlatilag 6 ezer forinttal
megemelkedtek a termék el állítás költségei 2010
és 2011 között, ami 7,4 százalékos változásnak felel
meg. Ennek oka, hogy a megemelkedett költségeket a
szerény mérték! hozamnövekedés nem tudta ellensúlyozni.
A vizsgált tömegtakarmányoknál ellentétes folyamatok jellemezték a 2010 és 2011-es id szakot. A silókukorica önköltsége közel 16 százalékkal n tt szemben
a lucernával, ahol 6,9 százalékkal mérsékl dtek a fajlagos kiadások.
Az önköltség kategóriánként csoportosított adatok az átlaghoz képest árnyaltabb képet takarnak.
A tömegtakarmányokat kivéve a széls értékek között
1,7–1,9-szeres különbségek alakultak ki 2011-ben.
Ezekben a különbségekben az id járáson túl szerepet
játszanak az egyéb környezeti feltételek, mint pl. a talaj
min sége, területi elhelyezkedés, termesztéstechnológia, valamint a szaktudás.
Így a búzánál az átlagtól drágábban termel k
csoportjába tartozó gazdaságok tonnánként 54 ezer
forintot fordítottak termék el állításra, ami több mint
14 ezer forinttal több, mint az önköltség centrumhoz
tartozó termel knél. Ezzel szemben az ún. átlag alattiak csoportjában 31 ezer forint volt a fajlagos költség.
Ez azt jelenti, hogy a széls értékek között 1,7-szeres
különbség alakult ki 2011-ben, ami tonnánként 23 ezer
forint eltérést jelent a két csoport átlaga között.
Hasonló differenciák jellemzik a kisebb jelent séggel bíró kalászos gabonákat is, s t ezeknél az ágazatoknál a széls értékek közötti különbség esetenként a
búzáét meghaladó mérték!. A kedvez tlen önköltség!
csoportban gyakorlatilag mindegyik terméket 50 ezer
forintnál drágábban termelték meg a gazdaságok, s t
a zabnál ez az érték meghaladta a 57 ezer forintot is.
A jobbaknál ugyanakkor átlagosan 28–32 ezer forint
között mozgott egy tonna termék el állítási költsége.
A kukoricánál 1,8-szeres különbség alakult ki a
széls értékek között 2011-ben. Az átlagtól drágábban
termel k csoportjában közel 44 ezer forintba került
egy tonna termék el állítása, míg a jók nem érték el a
24 ezer forintos szintet. Ez gyakorlatilag 20 ezer forintos eltérést jelentett a széls értékek között.
Az önköltség kategóriánkénti adatokat vizsgálva az
olajos növényeknél ki kell emelni, hogy az átlag fölötti
költségszinttel termel k csoportjába tartozó gazdasá-

gokban az önköltség meghaladta a 100 ezer forintot.
Különösen a repce 125 ezer forintja tekinthet magasnak. Ezzel szemben az ún. átlag alattiaknál 58 és 65
ezer forint volt az átlagos önköltség szintje.
A cukorrépánál és a szójánál a vezet gabonaféléknél tapasztalt 1,8-szeres eltérés Þgyelhet meg az
átlagon kívül es üzemek önköltsége között 2011-ben.
A tömegtakarmányok közül a lucerna széls értékeit a gabona és az ipari növényeknél nagyobb, háromszoros különbség jellemzi, melynek oka nyilvánvalóan
a változatosabb termesztéstechnológiában keresend .
Az önköltség megoszlásával kapcsolatban feltétlenül kiemelést érdemel, hogy a széls értékek centrumtól való eltérése a magasabb kategória felé (a zab
kivételével) mindig nagyobb mérték!, mint az alacsonyabb önköltség!ek felé. Részben ezzel is összefügg az
a tény, hogy a széls értékek közötti különbség (abszolút értékben) nagysága 57–125 százaléka az átlagot
jellemz önköltség centrumnak. Így például a búzánál
58, a kukoricánál 62, a napraforgónál 62, repcénél 71
százalék ez az érték, míg a legnagyobb eltérést (125
százalék) a lucernánál találjuk.
Megítélésünk szerint a bemutatott önköltség megoszlási adatok azt tükrözik, hogy a hazai termel k
még tehetnek az önköltség javításáért. A közel kétszeres önköltség különbségek egy része ugyanis a nem
körültekint gazdálkodásból adódik, egy részük a t ke
hiánnyal magyarázható (drága, nem megtérül öntözés stb.), és csak egy része olyan környezeti tényez ,
amelyek negatív hatása semmiképpen sem védhet ki.
Mindezek részben tükröz dnek a vetésterület és a
termésmennyiség önköltség kategóriák szerinti megoszlásában is. A 2011. évben a vizsgált ágazatok közül
ötnél (napraforgó, repce, szója, silókukorica, lucerna) a
legnagyobb területi arány az átlagtól magasabb önköltség! csoportban található. Így például a napraforgónál
és a repcénél ide tartozik a terület 41 és 44 százaléka,
míg a jók a terület 37 és 39 százalékán gazdálkodtak.
A többi növénynél a rosszabb csoport területi aránya
11–40 százalék között helyezkedett el. Figyelmet érdemel, hogy meghatározó növények közül a búza (38 százalék), és a kukorica (35 százalék) legnagyobb területei
a kedvez önköltség! csoportban helyezkednek el, de
itt található még az szi árpa és a cukorrépa. Szembet!n , hogy a centrumban található üzemek részesedése
a vetésterületb l többnyire kicsi (17–39 százalék). Itt
egyedül a zab ágazat jelent kivételt a maga 75 százalékos területi részesedésével (6. táblázat).
Az önköltség szerinti termésmegoszlás a területi
megoszlásnál egységesebb képet mutat 2011-ben.
A tavaszi árpa, a triticale, a zab és a silókukorica
kivételével valamennyi növénynél az átlagtól olcsóbban termel gazdaságok állították el a termés legnagyobb (39–53 százalék) hányadát. Emellett meg kell
jegyezni, hogy ezeknél az ágazatoknál viszont 27 és
19
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6. táblázat: A szántóföldi növények vetésterületének és termésmennyiségének megoszlása
önköltség alapján, 2011
százalék
Vetésterület megoszlása

Termésmennyiség megoszlása

Centrumnál
alacsonyabb
érték

Önköltség
centrum
(átlag±10%)

Centrumnál
magasabb
érték

Centrumnál
alacsonyabb
érték

Önköltség
centrum
(átlag±10%)

Centrumnál
magasabb
érték

Búza

38

27

35

44

29

27

"szi árpa

43

17

40

53

18

29

Tavaszi árpa

30

39

31

34

38

28

Ágazat

Triticale

29

36

35

30

40

30

Zab

14

75

11

19

72

9

Kukorica

35

32

33

41

34

25

Napraforgó

37

22

41

44

24

32

Repce

39

17

44

52

18

30

Cukorrépa

49

29

22

48

28

24

Szója

32

30

38

39

31

30

Silókukorica

24

32

44

33

33

34

Lucerna

37

19

44

53

20

27

Megjegyzés: Meghatározó árutermel gazdaságok átlaga.
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32 százalék között mozog a drágán megtermelt termékmennyiség aránya.
Mindezek a hozam, pontosabban a hozambiztonság
fontosságára hívják fel a Þgyelmet. A költséghatékonyság oldaláról talán itt vannak továbbra is a legnagyobb
tartalékok a termel k kezében. A közölt adatokkal
összefüggésben egy-két tényez t célszer! kiemelni.
A termesztéstechnológia megújításával (esetenként a
meglév maradéktalan betartásával) bizonyos szintig mérsékelhet k a klimatikus viszonyok termelést
gátló hatásai, aminek következtében csökkenthet k
az önköltségek. Hangsúlyozzuk: nem egyszer! költségcsökkentésre gondolunk, hanem olyan költségszint
kialakítására, amely adott környezeti feltételek mellett
optimális ráfordítás-hozam elérésével kecsegtet, illetve
ennek elérhet ségét növeli. Ez esetenként pótlólagos
befektetések, ráfordítások megvalósítását igényli.
Természetesen ezeket akkor szabad alkalmazni, ha a
hozamokban megtérülnek, ezáltal javítható a termék
el állítás költséghatékonysága.

A szántóföldi növények
értékesítési ára
A mez gazdasági ágazatok költséghelyzetének
bemutatásánál említettük, hogy a termékek jövedelemhelyzetében jelent s szerepet játszik a ráfordítások és
a hozamok egymáshoz való viszonya. A termelés input
20

oldalán jelentkez költségnövekedések ugyanis addig
nem jelentenek gondot, amíg ezeket a többlethozamokkal kompenzálni tudják a termel k. Amennyiben
ez nem biztosított, úgy ezeket a többlet kiadásokat az
értékesítési árakban kell érvényesíteni. Ez végs soron
azt jelenti, hogy az üzemek gazdasági és ágazati szint!
eredménye alapvet en a kiadások és a bevételek nagyságától, pontosabban ezek egymáshoz való arányától
függ. A két tényez re viszont nem tudnak egyformán
hatni a termel k.
Az évek óta végzett ágazati költség vizsgálatok
többek között azt is jelzik, hogy az input oldalon a
mez gazdasági vállalkozásoknak még mindig van
mozgástere. Ez természetesen nem mond ellent annak
a közismert ténynek, hogy a korábbi id szakhoz viszonyítva az utóbbi években e területen sz!kültek a lehet ségek, egyre inkább csökkennek a termel k tartalékai. Ugyanakkor az is igaz, hogy az output oldalhoz
(értékesítési árakhoz) viszonyítva még mindig itt rendelkeznek szabadabb mozgási lehet ségekkel a gazdaságok.
Elméletileg a kínálat sz!kítésével vagy b vítésével az értékesítési árakra is tudnak hatni a termel k.
A gyakorlatban azonban azt kell mondanunk, hogy
a mez gazdasági termel k még mindig inkább „elfogadói” a felvásárlási áraknak nem pedig alakítói.
Különösen igaz ez napjainkban, amikor a lokális,
kistérségi piacok árait is a tágabb környezet, mint az
Európai Unió, s t a még tágabb világpiaci folyamatok határozzák meg. A viszonylag könnyen tárolható,
szállítható szántóföldi növényi termékekre ez hatvá-
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nyozottan érvényes szemben a kertészeti vagy állati
termékekkel.
Mindezeket Þgyelembe véve a KSH adatai alapján
elmondható, hogy országos szinten a mez gazdasági
termékek termel i árszínvonala 2011-ben összességében 19,3 százalékkal emelkedett az el z évhez képest.
Ezen belül a növénytermesztési és kertészeti termékek ára éves szinten átlagosan 21,6 százalékkal n tt.
A fontosabb növényi csoportok között már jelent sebb
különbségek alakultak ki. Így a gabonafélék átlagos
termel i ára 30,1 százalékkal nagyobb volt az el z
évi szintnél. Ezt az áremelkedést a világpiaci kereslet növekedése váltotta ki. Az ipari növények termel i
árindexe ezt meghaladó mértékben, 33,2 százalékkal
n tt. A friss zöldségféléknél ugyanakkor jelent sen,
11,8 százalékkal csökkentek a felvásárlási árak 2011ben. A sz l -gyümölcs termékcsoportnál az árak 17,1
százalékkal haladták meg a 2010-es szintet. A kertészeti termékek azért érdemelnek külön Þgyelmet, mert
ezeknél a hazai termésmennyiség alakulása is komoly
áralakító hatással bír.
Természetesen ezek az átlagos változások eltér
mértékben jelentkeztek az egyes ágazatokban és gazdaságokban. Ez látható a tesztüzemi rendszer által
megÞgyelt termel knél, illetve a sz!kebb kör! meghatározó árutermel üzemeknél is (7. táblázat).
A gabonafélék ára az elmúlt években f leg a külpiaci kereslet és kínálat hatására er sen ingadozott.
Külön ki kell emelni, hogy 2004 és 2011 között két
éves periódusban változtak az árak. A jelenlegi id szakra az emelked tendencia a jellemz . Így például
a búza felvásárlási ára a meghatározó árutermel gaz-

daságok átlagában 2010-ben 38,4 százalékkal n tt az
el z évhez viszonyítva, majd a következ 2011-es
esztend ben további 20,1 százalékkal, ami tonnánként
közel 50 ezer forintos árbevételt jelentett a termel knek.
A kisebb jelent séggel bíró kalászosok felvásárlási
ára – a zabot kivéve – a búzát meghaladó mértékben
n tt 2011-ben. Külön említést érdemel az szi árpa 51,
és a tavaszi árpa 40 százalékos árváltozása. Ez utóbbi
ágazatnál a búzát meghaladó, közel 51 ezer forint/
tonnás árat értek el a termel k. A zab és a triticale
értékesítési ára tonnánként 40 ezer forint körül alakult.
A búzához hasonlóan a kukoricánál is további
áremelkedés történt 2011-ben. A 26,9 százalékos
változás azt eredményezte, hogy egy tonna kukoricát átlagosan közel 49 ezer forintért értékesítettek az
általunk megÞgyelt gazdaságok. Mindez azt is eredményezte, hogy 2011-ben gyakorlatilag a meghatározó
árutermel gazdaságok átlagában megegyezett a két
alapvet gabona, a búza és a kukorica felvásárlási ára.
A kukoricával kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a f
felhasználó az állattenyésztés, így az emelked árak
ott okoznak komoly gondot a költséggazdálkodásban.
Az ipari növények felvásárlási árai ugyancsak
jelent sen emelkedtek. A cukorrépát közel 50 százalékkal drágábban értékesítették a gazdaságok, mint
az el z évben. Ebben a brazíliai cukorimport viszszafogása játszott közre, aminek következtében kisebb
mérték! cukorhiány keletkezett Európában. Az olajos
növények közül a napraforgót 27,4 míg a repcét 45,4
százalékkal magasabb áron értékesítették a meghatározó árutermel gazdaságok 2011-ben, mint az el z

7. táblázat: A szántóföldi növények értékesítési ára és megoszlása
HUF/tonna
Meghatározó árutermel
gazdaságok átlaga
Ágazat

Értékesítési ár megoszlása, 2011

2010

2011

Centrumnál
alacsonyabb
érték

Értékesítési ár
centrum
(átlag±10%)

Centrumnál
magasabb
érték

Búza

41 556

49 917

41 277

49 040

60 416

"szi árpa

30 448

45 971

38 147

45 095

54 078

Tavaszi árpa

35 933

50 481

41 735

51 452

56 983

Triticale

30 623

39 331

30 929

40 560

45 341

Zab

36 447

40 553

31 723

39 513

52 456

Kukorica

38 292

48 589

41 465

48 430

56 251

Napraforgó

84 950

108 251

89 191

106 907

125 476

Repce

80 598

117 217

98 555

117 948

131 423

7 957

11 875

9 409

11 920

13 847

86 471

92 847

76 673

94 148

128 672

8 441

8 800

6 296

8 807

10 623

16 178

16 749

13 224

17 329

24 021

Cukorrépa
Szója
Silókukorica
Lucerna

Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások
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igen magas (125 és 131 ezer forint/tonna) árat értek el
az olajos növényekkel foglalkozó termel k is. Említést
érdemel még a szója ágazat, ahol a felvásárlási árak
ugyancsak átlépték a 100 ezer forintos szintet a csoportba tartozó gazdaságok átlagában.
Az adatok alapján továbbá megállapítható, hogy
az értékesítési árcentrumtól való eltérés mértékének
nagyságában nincs érdemi eltérés a két széls csoport
között. Az ágazatok száma közel fele-fele arányban
oszlik meg az alacsonyabb és a magasabb kategóriánál. Ez részben azzal függ össze, hogy milyen az egyes
gazdaságok árérvényesít képessége, a felvásárlókkal
szembeni alkupozíciója, a hosszabb távon kialakított
korrekt üzleti kapcsolata. Ezt azért tartjuk fontosnak
külön is hangsúlyozni, mert ezen a területen szintén
markáns különbségek jellemzik a termel ket.
A vetésterület, de f leg a termésmennyiség felvásárlási ár szerinti megoszlása ugyanakkor összességében azt jelzi, hogy a költségekhez képest az árak
tekintetében kiegyenlítettebbek a gazdaságok. A zab
és a lucerna kivételével ugyanis valamennyi vizsgált
árunövénynél az értékesített termékek legnagyobb
hányadát átlagáron adták el az üzemek (8. táblázat).
A búzánál például az árcentrumon került értékesítésre a termés 64, a kukoricának 73 százaléka, és kiugróan magas a szója (87 százalék) aránya is. Érdemes
megemlíteni, hogy évek óta ezek a tendenciák Þgyelhet k meg az elemzéseink során. Ezek az adatok tehát
részben visszaigazolják azt a korábbi megállapítást
is, miszerint a termel knek a költségeikre nagyobb a
ráhatásuk, mint a felvásárlási árakra.

évben. Ebben az ármozgásban els sorban az játszott
szerepet, hogy az év során jellemz en keresleti piac
alakult ki. A repce esetében azt is hangsúlyozni kell,
hogy a 2010-es belvizek miatt csökkent a vetésterület,
és ez kisebb árukínálatot jelentett 2011-ben.
A fehérjenövények közül a szója termel i ára 7,4
százalékkal n tt a vizsgált évben, így megközelítette
a tonnánkénti 93 ezer forintos szintet a meghatározó
árutermel gazdaságok átlagában.
Az értékesítési árak széls
értekei között
1,3–1,8-szeres különbség alakult ki 2011-ben. Ez a
korábbi évekhez hasonlóan kisebb differenciát takar,
mint ami a költségeket és a hozamokat jellemzi. Ez
természetesen nem jelenti azt, hogy az árak tekintetében ne lennének eltérések a gazdaságok között. Elég
talán utalni a termék min ségére, az értékesítési csatornák sokszín!ségére vagy az értékesítés id pontjára.
Az elmúlt id szakban f leg ez utóbbi jelentett fontos
differenciáló tényez t a termel k között. Az viszont
egyértelm!en igaz, hogy a mez gazdasági termel k
ökonómiai valamint ökológiai feltételeikben, létszámukat tekintve sokkal tagoltabbak, mint a felvásárlók, és
ez szerepet játszik az említett eltér mérték! ár, illetve
költség megoszlásokban.
Az átlagos szintt l magasabb árat elér gazdaságcsoportról elmondható, hogy a gabonaárak a triticale
kivételével minden növénynél meghaladták a tonnánkénti 50 ezer forintot. Ezek közül is kiemelkedik a
búza, melynek átlagára átlépte a 60 ezer forintos szintet 2011-ben. Ebbe a csoportba tartozó üzemek átlagosan 56 ezer forintért értékesítették terményüket, de

8. táblázat: A szántóföldi növények vetésterületének és termésmennyiségének megoszlása
értékesítési ár alapján, 2011
százalék
Vetésterület megoszlása

Termésmennyiség megoszlása

Centrumnál
alacsonyabb
érték

Értékesítési ár
centrum
(átlag±10%)

Centrumnál
magasabb
érték

Centrumnál
alacsonyabb
érték

Értékesítési ár
centrum
(átlag±10%)

Centrumnál
magasabb
érték

Búza

19

62

19

17

64

19

"szi árpa

12

73

15

9

74

17

Tavaszi árpa

27

50

23

25

50

25

Ágazat

Triticale

21

57

22

23

57

20

Zab

59

14

27

49

14

37

Kukorica

14

74

12

13

73

14

Napraforgó

15

66

19

13

67

20

Repce

14

74

12

13

74

13

Cukorrépa

25

50

25

25

46

29

9

89

2

11

87

2

Silókukorica

23

33

44

25

40

35

Lucerna

63

15

22

61

10

29

Szója

Megjegyzés: Meghatározó árutermel gazdaságok átlaga.
Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások
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A szántóföldi növények
jövedelemhelyzete
A szántóföldi növények, de egyáltalán a mez gazdasági ágazatok jövedelemhelyzetét többféle mutatóval
jellemezhetjük. Ezek közül a legfontosabbak a termékek fajlagos jövedelemhelyzete, a termel egységre
(egy hektárra) jutó ágazati eredmény alakulása, valamint ennek költségarányos nagysága.
A fajlagos jövedelmet alapvet en az el állítási
költség és az értékesítésért kapott bevétel nagysága
határozza meg. Ebb l következik, hogy az értékesítési ár mozgása, annak nominális értéke fontos
ugyan, de végs soron a termel k szempontjából az ár
tisztajövedelem-tartalma az igazán kiemelt kérdés.
A mez gazdasági termékek értékesítési árának és az
önköltségnek a különbsége tehát azt mutatja meg, hogy
a piaci viszonyok az árakon keresztül biztosítanak-e
jövedelmet a termel k számára vagy sem.
E tekintetben pozitív változás történt 2010 és 2011
között. A vizsgált szántóföldi növényeknél (a triticale
és a zab kivételével) a termel i felvásárlási árak magasabbak voltak a termékek el állítására fordított kiadásoknál, ami azt jelenti, hogy az ágazatok többségénél
a termel k jövedelmet tudtak realizálni az árakon
keresztül. Mindezek mellett a triticaléról és a zabról
is elmondható, hogy az árból adódó jövedelemhiány
2011-ben jelent sen kisebb volt az el z évi szinthez
viszonyítva. Itt most nem érintjük a tömegtakarmányokat, mert alapvet en a silókukoricát és a lucernát
nem eladásra termelik a gazdaságok.
A kedvez változás f leg a gabonaféléket érintette.
A búzánál a tonnánkénti jövedelem meghaladta a 10
ezer forintot, de jónak ítélhet az szi és tavaszi árpa

8–9 ezer forintos jövedelemszintje is. Ez a változás
különösen az el z esztend negatív jövedelmeinek
tükrében jelent pozitív elmozdulást (9. táblázat).
Figyelmet érdemel a kukorica, amelynél az árak
2011-ben tonnánként valamivel több mint 17 ezer forint
jövedelmet biztosítottak a gazdaságoknak. Ez az el z
évhez képest közel 10 ezer forintos fajlagos jövedelemjavulást jelent.
Az olajos növényeket külön ki kell emelni. Az
önköltség csökkenés és a jelent s áremelkedés következtében rekord nagyságú, tonnánként 30 ezer forintot
meghaladó jövedelmet realizáltak csupán az árakon
keresztül a napraforgó és a repce termel k (1. ábra).
A cukorrépánál és a szójánál az értékesítési árak
tonnánként 4 ezer forint körüli jövedelmet biztosítottak
a gazdaságoknak 2011-ben. Ez a cukorrépa esetében
markáns (közel ötszörös) javulást jelent az el z évhez
képest, míg a szójánál nem történt érdemi elmozdulás
ezen a téren.
Az ágazatok jövedelemhelyzetének megítélése
szempontjából másik fontos mutató az ágazati eredmény. Ez alapvet en a kiadások és a bevételek nagyságától, illetve ezek egymáshoz való viszonyától függ.
Ez utóbbiak mértékét pedig dönt en az el z ekben
bemutatott értékesítési árak, pontosabban az értékesítésb l származó bevételek határozzák meg. Emellett
azonban kiemelked en fontos az ágazatokhoz kapcsolható támogatások szerepe is. E téren gyökeres változást
jelentett a 2004-es esztend . Uniós taggá válásunkkal
alapjaiban megváltozott az agrártámogatás rendszere,
aminek következtében a szántóföldi növények esetében átlagosan a négyszeresére n tt az egy hektárra jutó
támogatás.
A támogatások részletes ismertetésével – terjedelmi
korlátok miatt – nem foglalkozunk. Itt csak annyit
kívánunk megemlíteni, hogy a területalapú támoga-

9. táblázat: A szántóföldi növények jövedelemhelyzete
Ágazat
Búza

Fajlagos jövedelema)
(HUF/tonna)
2010
2011

Ágazati eredményb)
(HUF/hektár)
2010
2011

100 HUF termelési költségre jutó
ágazati eredmény (HUF)
2010
2011

-1 160

10 415

52 888

112 026

33,05

64,64

"szi árpa

-11 787

7 964

20 162

103 751

14,43

62,59

Tavaszi árpa

-12 475

8 711

20 211

100 813

13,44

60,06

Triticale

-13 476

-882

23 717

68 374

19,33

51,25

Zab

-15 605

-4 438

21 990

76 796

17,20

64,26

7 821

17 166

109 290

185 224

50,24

83,52

-209

30 231

47 421

137 034

27,86

73,23

-7 612

30 673

38 264

139 563

21,32

68,21

895

4 291

285 538

519 931

63,33

112,16

3 736

4 018

74 907

85 168

38,73

39,69

Kukorica
Napraforgó
Repce
Cukorrépa
Szója

a)
Nem tartalmaz támogatást. b)A támogatásokat is tartalmazza.
Megjegyzés: Meghatározó árutermel gazdaságok átlaga.
Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások
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1. ábra: A fontosabb szántóföldi növények költség-, ár-, jövedelem mutatói
Búza

Kukorica

60

60
50
10,415

-1,160

40
30
20

ezer HUF/tonna

ezer HUF/tonna

50

10

17,166
7,821

30
20
10

0

0
2010

2011

2010

Napraforgó

120

2011
Repce

120

30,673

100
-0,209

30,231

80
60
40

ezer HUF/tonna

100
ezer HUF/tonna

40

20

80

-7,612

60
40
20

0

0
2010

2011
Értékesítési ár

2010
Önköltség

Jövedelem hiány

2011
Jövedelem

Megjegyzés: Meghatározó árutermel gazdaságok átlaga.
Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások

tások elvileg lehetséges összege – EU forrásból – a
növényeknél 56,9 ezer forint/hektár volt 2011-ben. Ez
a lehetséges maximumot jelenti, de a mellékletekben
nem minden ágazatnál található meg ez a támogatási
összeg. Ez abból adódik, hogy a gazdaságok egy része
nem élt valamennyi jogcímen kapható területalapú
támogatás igénylésével, valamint a közvetlen ágazati
támogatás soron ezen felül még egyéb, az ágazathoz
kapcsolódó támogatást is elszámolhatnak a gazdaságok.
A növénytermesztési ágazatok területegységre
jutó eredményével kapcsolatban – az elmondottakon
túl – még egy fontos szempontra kívánjuk ráirányítani
a Þgyelmet. Ez pedig a föld szerepének a kérdése, ami
a hazai agrártársadalom egyik kiemelt kérdésköre.
Közismert ugyanis, hogy a term föld az agrártermelés
legfontosabb – semmi mással nem pótolható, de évr lévre term erejében megújítható – termelési eszköze.
Hazánk természeti er forrásokban szegény, ezért a
term föld jelent ségét az er források között kiemelten
kell hangsúlyozni, és a term földet ennek megfelel en
kell kezelni. Azt, hogy a gazdálkodók a földdel összefügg potenciális lehet ségeket ki is használják, vagyis
a rendelkezésükre álló földterületet (akár saját, akár
bérelt) meg is m!veljék, alapvet en az érdekeltségi
24

viszonyok döntik el. A területegységre vetített ágazati
eredmények tehát az általános jövedelmi helyzeten túl
egyben a term föld kihasználását, illetve hasznosulását is tükrözik.
Az elmondottakat és a közölt adatokat Þgyelembe
véve összességében megállapítható, hogy a szántóföldi
növénytermesztésben valamennyi vizsgált ágazatban rendkívül eredményes évet zártak a gazdaságok
2011-ben. Amellett, hogy valamennyi árunövénynél
n tt az elért ágazati eredmény az el z évhez viszonyítva, ennek az eredménynek a rekord nagyságát is
ki kell emelni. Többen is leírták, hogy az eredmény
szempontjából a magyar mez gazdaság kiemelked en
sikeres éve volt a 2011-es esztend .
A legjelent sebb ágazatokat tekintve elmondható,
hogy a búza ágazati eredménye több mint duplájára
emelkedett 2010 és 2011 között. Ezzel meghaladták a
hektáronkénti 100 ezer forintos értéket, de ugyanez a
szint jellemezte a tavaszi és szi árpát is. A kalászos
gabonáknál összességében megtöbbszöröz dött az egy
hektáron elért ágazati eredmény a vizsgált id szakban.
A jelent s áremelkedés következtében 69,5 százalékkal n tt a kukorica ágazati eredménye is. Ezzel a
meghatározó árutermel gazdaságok átlagában 2011ben meghaladták a hektáronkénti 185 ezer forintot,
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ami igen kedvez nek tekinthet , f leg annak tükrében,
hogy már 2010-ben is 100 ezer forint fölött volt az ágazat egy hektárra jutó eredménye.
Három-négyszeres eredményjavulás történt a napraforgónál és a repcénél. Így mindkét olajos növény
esetében az ágazati eredmény megközelítette a hektáronkénti 140 ezer forintos szintet 2011-ben. Az ipari
növények közül sajátságos a cukorrépa helyzete. Ennél
az ágazatnál is jelent sen (82,1 százalék) javult az ágazati eredmény, de ebben az ágazatban a 2010-es esztend is kedvez en alakult a termel k szempontjából.
A hektáronként elért több mint 500 ezer forint eredmény rendkívülinek tekinthet .
Összességében tehát elmondható, hogy a vizsgált
szántóföldi növények többségénél már a felvásárlási
árakban meglév jövedelmet a támogatások még stabilabbá tették a meghatározó árutermel gazdaságok
átlagában.
A szántóföldi növények területegységre jutó eredménye pontosan mutatta, hogy miként alakult az egyik
legfontosabb termelési eszköznek, a term földnek a
kihasználása, illetve miként változott a termel k érdekeltségi viszonya a különböz ágazatokban 2010 és
2011 között. Emellett azonban lényeges kérdés az is,
hogy a termel k (term földön kívül) rendelkezésére
álló er források hogyan hasznosulnak a különböz
termékek el állításával. A költségarányos ágazati
eredmények erre a kérdésre adhatnak választ, vagyis
arra, hogy miként alakul az ágazatok egymással összevethet jövedelempozíciója egy adott id szakban.
A közölt adatok alapján elmondható, hogy valamennyi szántóföldi árunövénynél javult az átlagos
jövedelmez ségi szint 2011-ben az el z évhez viszonyítva, s t talán a szóját kivéve igen magas szintet
értek el a gazdálkodók.
Az egyik legjelent sebb változás a kalászos gabonáknál következett be. A 2010-es évet jellemz 13–33
százalék közötti jövedelemráta 51–65 százalékos
szintre emelkedett 2011-re. Az ágazatcsoport vezet
növényénél, a búzánál 100 forint termelési költséggel
65 forint eredményt tudtak el állítani a gazdaságok
2011-ben. Hangsúlyozni kell, hogy a többi kalászosnál
gyakorlatilag hasonló értékek jellemzik a vizsgált évet,
ez alól a triticale jelent kivételt a maga 51 százalékos
jövedelemrátájával.
Kiemelked en kedvez en változott a kukorica
jövedelmez sége is a vizsgált évben. A 100 forint
termelési költségre jutó 84 forint ágazati eredmény a
cukorrépa (112 forint) után a második legmagasabb
jövedelemráta a vizsgált szántóföldi növények között.
Ez egyértelm!en a jelent s árnövekedéssel hozható
összefüggésbe.
Ugyancsak számottev en javult a napraforgó 100
forint termelési költségre jutó ágazati eredménye 2010
és 2011 között. A jövedelemráta a napraforgónál 73, a

repcénél 68 százalékot ért el, ami 2,5–3,0-szorosa az
el z évet jellemz értéknek.
A vizsgált szántóföldi növények közül a szója jelent
kivételt, mivel ennél a kultúránál a jövedelmez ség
tekintetében nem történt érdemi változás 2010 és 2011
között, ami természetesen nem azt jelenti, hogy a 40
százalékos jövedelemráta ne lenne elfogadható. Itt
csupán arról van szó, hogy ennél az ágazatnál már az
el z évben kedvez költségarányos eredményt értek
el a termel k.
A korábbi évek gyakorlatával megegyez en a
szántóföldi növények jövedelem megoszlását az ágazati eredmények alapján vizsgáltuk. A közölt adatok
alapján elmondható, hogy egyik – még az átlagtól kedvez tlenebb – csoportban sem található veszteséges
ágazat. Ilyet eddigi vizsgálataink során még soha nem
tapasztaltunk. Mindez egyértelm!en azt jelzi, hogy a
2011-es esztend kiugró évnek számít a hazai szántóföldi növénytermelésben, f leg ami a jövedelemtermel képességet jelenti. A két széls csoport ágazati
eredménye között 2,3–4,2-szeres különbség Þgyelhet
meg. Ez szintén az elmondottakat er síti, mivel ett l
nagyobb mérték! eredménymegoszlások szokták jellemezni a vizsgált ágazatokat. Említést érdemel továbbá,
hogy az átlagos szint feletti csoportban valamennyi
növénynél 100 ezer forint felett volt az egy hektárra
jutó ágazati eredmény, s t a kukorica, a napraforgó és
a repce esetében meghaladta a 200 ezer forintos értéket is. Az ebbe a csoportba tartozó cukorrépa termel
gazdaságok által hektáronként elért 767 ezer forintos
ágazati jövedelem pedig igazi kuriózumnak tekinthet
(10. táblázat).
Sajátságos képet jelez a vetésterület és a termésmennyiség ágazati eredmény szerinti megoszlása
(11. táblázat). A felvásárlási áraknál azt Þgyelhettük
meg, hogy mind a terület, mind a termés többsége az
átlag körüli csoportban található. Ezzel szemben az
ágazati eredménynél az átlagtól kedvez bb vagy attól
kedvez tlenebb csoportban helyezkedik el a terület, és
a megtermelt termék dönt többsége. Az átlag részesedése minden ágazatnál gyakorlatilag 20, de inkább 10
százalék alatt marad.
Ezek az adatok is az eddigiek során már többször
említett ráfordítás-hozam viszony fontosságára hívják
fel a Þgyelmet. Ennek az optimális arányának a megtalálása ugyanis jelent sen hozzájárulhat az eredményes
gazdálkodás megteremtéséhez, ami különösen igaz a
kedvez tlen id járású években.
A szántóföldi növényekr l összességében elmondható, hogy a termeléshez szükséges input anyagok drágulása következtében emelkedtek a költségek 2010 és
2011 között. Ezt azonban a javuló hozamok és az emelked terményárak kompenzálták, így végeredményben
az ágazatok jövedelem pozíciója kiugróan javult az
el z évhez viszonyítva.
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10. táblázat: A szántóföldi növények ágazati eredményének megoszlása, 2011
HUF/hektár
Centrumnál
alacsonyabb
érték
56 629

Ágazati eredmény megoszlása
Ágazati eredmény
centrum
(átlag±10%)
114 316

Centrumnál
magasabb
érték
164 217

"szi árpa

44 267

104 560

162 418

Tavaszi árpa

60 444

99 443

152 072

Triticale

31 060

68 823

103 736

Ágazat
Búza

Zab

53 432

77 324

135 991

Kukorica

95 525

185 312

270 350

Napraforgó

71 158

133 991

206 799

Repce

55 111

140 774

233 247

331 361

510 005

767 111

45 262

88 479

145 683

Cukorrépa
Szója

Megjegyzés: Meghatározó árutermel gazdaságok átlaga.
Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások

11. táblázat: A szántóföldi növények vetésterületének és termésmennyiségének megoszlása
ágazati eredmény alapján, 2011
százalék

Ágazat

Búza

Vetésterület megoszlása
Ágazati
Centrumnál
Centrumnál
eredmény
magasabb
alacsonyabb
centrum
érték
érték
(átlag±10%)
42
13
45

Termésmennyiség megoszlása
Ágazati
Centrumnál
Centrumnál
eredmény
magasabb
alacsonyabb
centrum
érték
érték
(átlag±10%)
35
13
52

"szi árpa

41

17

42

29

16

55

Tavaszi árpa

48

13

39

44

15

41

Triticale

44

10

46

41

10

49

Zab

71

1

28

61

1

38

Kukorica

41

15

44

31

16

53

Napraforgó

41

19

40

33

18

49

Repce

48

9

43

33

9

58

Cukorrépa

51

9

40

53

8

39

Szója

58

3

39

50

4

46

Megjegyzés: Meghatározó árutermel gazdaságok átlaga.
Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások
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