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A kutatás elôzménye, célja és módszertana
A kertészeti ágazat magas hozzáadottérték-termelô képessége, gazdasági multiplikátor hatása, továbbá a
foglalkoztatásban betöltött szerepe miatt, illetve mint a termelési, technológiai innovációk alkalmazásának
fontos terepe kiemelt szerepet kap a 2014–2020 közötti idôszakban. Mivel számos fiatal gazdálkodó a ker-
tészeti ágazatban találta meg a hivatását, és az AGRYA korábban is különös figyelmet fordított az ágazatot
érintô különbözô szakmai, szakmapolitikai kérdésekre (például termálvízhasználat), fontosnak tartottuk az
ágazat szereplôi körében egy olyan kutatás elvégzését, amely elsôsorban a benne dolgozó, a kertészeti te-
vékenységbôl élô gazdálkodók szemszögébôl mutatja be az ágazat belsô viszonyait. Ennek megfelelôen
olyan empirikus kutatás volt a cél, amely – többek között – felméri, elemzi a kertészetben rejlô foglalkozta-
tási lehetôségeket, az érintettek motivációit, nyitottságát az innovációkra és fejlesztésekre, valamint válaszo-
kat keres az alacsony együttmûködési hajlandóság okaira. 

Az AGRYA és az AgroStratéga közös kutatása a KSH szakmai támogatásával valósult meg, az online felmé-
rés 2014. december 14. és 2015. január 19. között zajlott. Ehhez piackutatással kapcsolatos felhívást küld-
tünk ki az AGRYA, az AgroStratéga és a KSH saját csatornáinak felhasználásával. A kutatásnak kétféle
eszköze volt: a kérdôív papíralapú változata az AGRYA ôsszel megrendezett két szakmai konferenciáján ke-
rült a résztvevôk kezébe, a kérdôív online változatát pedig interneten keresztül lehetett kitölteni és beküldeni.
A célcsoportba nem tartozó válaszadók kiszûrésével, összesen 200 kérdôívkitöltô válaszai alapján készült a
következô elemzés.

Az adott kérdésre kapott válaszok értékelése mindig az adott kérdésre válaszolók bázisán történt (példa: ha
egy adott kérdésre a 200-ból csak 196-an válaszoltak, akkor n=196, és a kapott válaszok megoszlása is a
196-os bázison történik, tehát a 196 lett a 100%).
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Átlag-
életkor:

33 év
26–30 év között

23%
31–35 év között

30%

19–20 év között

1%
21–25 év között

12%

41–45 év között

7%

36–40 év között

28%

79% : 21%

A gazdaságvezetô életkora
(2014-ben, n=200)

Tekintettel arra, hogy a válaszadók szûrésének 
egyik feltétele az általuk megadott életkor volt, 
minden kérdôívkitöltô életkora ismert, akinek a 
válaszait figyelembe vettük az értékeléskor.

A válaszadók átlagéletkora 33 év, 65%-uk 
30 évesnél idôsebb.
A gazdaságvezetôk csaknem négyötöde férfi 
(79%), a nôi vezetôk aránya 21%.
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Legmagasabb iskolai végzettség
(megoszlás az iskolai végzettséget megadók száma alapján, n=189)

A gazdaságvezetők többsége (54%) felsőfokú, 

további 43%-a pedig középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. 

Legmagasabb szakirányú végzettség
(megoszlás a szakirányú végzettséget megadók száma alapján, n=186)

A gazdaságvezetők közel fele (47%) középfokú, 

további 42%-a pedig felsőfokú szakirányú (mezőgazdasági) végzettséggel rendelkezik. 

     43%      54%

11%     47%    42%

3%

Alapfokú Középfokú Felsôfokú

Alapfokú
(pl. tanfolyam, 

alapszintû OKJ képzés)

Középfokú
(szakmunkásképzô,
szakközépiskola,

középszintû OKJ képzés)

Felsôfokú
(fôiskola, egyetem,

szakmérnök, BSc, MSc,
felsôfokú OKJ képzés)
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A gazdaság alapításának éve
(megoszlás a gazdaság alapításának évét megadó válaszadók száma alapján, n=176)

A gazdaságok 79%-át az ezredforduló után alapították, 42%-uk pedig kevesebb mint négy éve mûködik.

A válaszadók által képviselt gazdaságok székhelyének 41%-a három megyében (Szabolcs-

Szatmár-Bereg, Pest és Bács-Kiskun) található. Statisztikai régiók tekintetében az észak-alföldi 

régió vezet (24%), ezt követi a dél-alföldi (23%) és az észak-magyarországi (16%) régió.

Statisztikai régiók szerinti eloszlás
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=198)

1991 elôtt

4%

2001–2005 között

11%

2006–2010 között

26%

1996–2000 között

13%

2011–2014 között 

42%

1991–2000 között

5%

8%

8%

7 % 15%

16%

24%

23%

Észak-Magyarország

Észak-Alföld

Dél-Alföld

Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl

Közép-Magyarország

Dél-Dunántúl
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A gazdaság jogi formája
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=199)

A gazdaság jellemzô kertészeti tevékenysége
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=197)

non-profit szervezet
(pl. kht.,költségvetési

intézmény)

egyéni vállalkozóôstermelô, 
adószámmal

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

családi gazdálkodó társas vállalkozás 
(pl. bt., kft., rt., 

szövetkezet)

41%

23%

1%

oltvány, faiskolagyümölcstermesztészöldségtermesztés

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

szôlôtermesztés virág, dísznövény

62%

47%

17%
6%

3%

A válaszadás során lehetôség volt egyszerre 
több jogi formát is megjelölni. A válaszadók 
79%-a egy jogi formát, 20%-a kettôt, 1%-a 
pedig három jogi formát is megjelölt.

A válaszadás során lehetôség volt egyszerre 
több tevékenységet is megjelölni. A válasz-
adók 72%-a egy tevékenységet, 23%-a kettôt, 
5%-a hármat, 1%-a pedig négy tevékenységet 
jelölt meg.

A legjellemzôbb tevékenységek a zöldség- 
és a gyümölcstermesztés. A válaszadók kö-
zel kétharmada (62%) zöldségtermesztéssel 
(is) foglalkozik. A válaszadók 38%-a kizá-
rólag zöldségtermesztéssel, 24%-a kizáró-
lag gyümölcstermesztéssel, 8%-a kizárólag 
szôlôtermesztéssel foglalkozik. A válasz-
adók 29%-a foglalkozik vegyes, azaz egy-
nél több tevékenységgel.

A válaszadók közel fele (48%) adószámmal 
rendelkezô ôstermelôként (is) mûködik. Az 
egyéni gazdálkodók túlsúlya jellemzô.

48%

8%
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A gazdaság által használt összes földterület 
– szabad föld (területkategóriák megoszlása a válaszadók száma alapján, n=193)

A gazdaság által használt összes földterület 
– növényház (területkategóriák megoszlása a válaszadók száma alapján, n=64)

0,01–0,9 hektár között

1–10 hektár között

11–20 hektár között

21–50 hektár között

51–100 hektár között

101–300 hektár között

301–500 hektár között

501–1000 hektár között

50%

40%

30%

20%

10%

0%

19%

42%

10%

18%

4% 6%
1% 1%

A válaszadók 68%-a csak szabad földön 
termel. A válaszadók 30%-a szabad földön 
és növényházban is gazdálkodik.

A válaszadók 3%-a kizárólag növényház-
ban gazdálkodik, mindegyikük csak zöld-
ségtermesztéssel foglalkozik és legalább 
1000 m2 területen termel. 

A szabad földön (is) termelô válaszadók 
19%-a 1 hektárnál kisebb földterületen, 
42%-a 1–10 hektár közötti területen, 27%-a 
11–50 hektár közötti területen, 11%-a pedig 
50 hektárnál nagyobb területen gazdálkodik.

0,01–10 m2 között

11–50 m2 között

51–100 m2 között

101–200 m2 között

201–500 m2 között

501–1000 m2 között

1001–2000 m2 között

2001–3000 m2 között

3001–4000 m2 között

4001–5000 m2 között

5000 m2 felett

20%

15%

10%

5%

0%

13%

17%

11%

6%

8% 9%

6% 5% 5% 5%

16%

A növényházban (is) termelô válaszadók
13%-a 10 m2 alapterületnél kisebb növény-
házban gazdálkodik. A növényházban ter-
melô válaszadók 17%-a 11–100 m2 közötti,
23%-a 101–500 m2 közötti, 31%-a 501–
5000 m2 közötti és 16%-a 5000 m2 feletti
alapterületû növényházban gazdálkodik. 
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Kertészeti termelés fô- vagy melléktevékenységként 
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=183)

A gazdaság jövedelmezôsége
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=186)

A válaszadók 52%-a fôtevékenységként, 48%-a melléktevékenységként
végzi a kertészeti termelést.

fôtevékenységként

52%
melléktevékenységként

48%

A válaszadók 68%-a szerint a gazdaság átlagos vagy átlag feletti jövedelmet biztosít.

átlag alatti jövedelmet
biztosít 

32%

átlag feletti jövedelmet biztosít

6%

átlagos jövedelmet 
biztosít

62%
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Gazdaság átadás-átvétel
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=187 és 153)

nem
  igen

nem  i
ge

n

83% 17%

75% 25%

az elmúlt 5 évben?Tö
rtén

t-e gazdaság átadás-átvétel

Tervben van-e a gazdaság átadása-átvé

te
le

az elkövetkezendô 5 évben?

A válaszadók (n=187) 17%-a esetében tör-
tént, 83%-a esetében nem történt gazdaság
átadás-átvétel az elmúlt öt évben.

A válaszadók 25%-ánál tervben van, 75%-
ánál nincs tervben az elkövetkezô öt évben
a gazdaság átadása-átvétele. Ez alapján az
elkövetkezô öt évben több gazdaság
 áta dása-átvétele várható, mint amennyi az
elmúlt öt évben történt.

Azoknak a válaszadóknak, akiknél az elmúlt öt
évben nem történt gazdaság átadás-átvétel,
99%-a válaszolt a jövôbeli gazdaság átadás-
átvételre vonatkozó kérdésre (n=153).
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Válogatás, csomagolás, feldolgozás
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=195)

nem, és nem
is tervezi

nem, 
de tervezi 

igen, végez

A válaszadók mindössze 8%-a végzi mind-
három tevékenységet. A válogatást már 
végzôk 41%-a tervez a jövôben csomago-
lást is végezni. A válogatást már végzôk 
mindössze 6%-a tervez a jövôben csomago-
lást és feldolgozást is végezni.

A válaszadók kétharmada (68%) végez válo-
gatást, 27% végez csomagolást és 21% 
feldolgozást. A legnagyobb arányban (48%) 
feldolgozást terveznek, ezt követi a csomago-
lás (44%), majd a válogatás (17%). A válasz-
adók 31%-a nem végez és nem is tervez 
feldolgozást, 29% nem végez és nem is ter-
vez csomagolást, valamint 15% nem végez 
és nem is tervez válogatást.

válogatás csomagolás feldolgozás

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

15%

17%

68%

29%

44%

27%

31%

48%

21%

Export piacokra történô értékesítés
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=198)

kizárólag hazai értékesítés
van

72%

közvetlen exportra történik
az értékesítés, vagy annak 
jelentôs része

3%

kereskedôkön keresztül jut 
külföldre a termék egy része

26%

Az exporttal foglalkozó válaszadók 59%-a ese-
tében a megtermelt árualap 1–50%-a, 37% ese-
tében pedig a megtermelt árualap 51–99%-a
kerül exportra. A válaszadóknak csupán 4%-a
értékesít kizárólag exportra.

A jelenleg csak belföldi értékesítéssel foglal-
kozó válaszadók 38%-a tervez, 62%-a nem
tervez exportra történő értékesítést az elkö-
vetkezô öt éven belül.
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Szaktanácsadó segítségének igénybe vétele
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=120)

egyébpályázatnövényvédelem

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
termesztéstechnológia adminisztráció

47%

81%

61%
50% 46%

Biogazdálkodás
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=191 és 149)

nem

  igen

78% nem folytat 22% folytat

60% nem tervez 40% tervez

Biogazdákodást folytat-e?

Biogazdálkodást tervez-e fo
lyt

at

ni
?

nem  ig
en

3%

A szaktanácsadók segítségét igénybe vevô
válaszadók mindegyike válaszolt a kérdés -
re. A válaszadók 81%-a a növényvédelem,
61%-a a pályázatok, 50%-a a termesztés-
technológia, 46%-a az adminisztráció,  
3%-a pedig egyéb (biogazdálkodás, AKG,
állattartás) területen veszi igénybe szakta -
nács adó segítségét. 

Biogazdálkodást az adott kérdésre válaszolók (n=191) több mint ötöde folytat. A biogaz-
dálkodást nem folytatókat megkérdeztük arról, hogy a jövôben tervezik-e biogazdálkodás
folytatását. A kérdésre minden olyan kérdôívkitöltô válaszolt, aki jelenleg nem foglalkozik
biogazdálkodással (n=149), és 40%-uk tervezi, 60%-uk a jövôben sem tervezi ilyen tevé-
kenység folytatását.

A válaszadók 18%-a egy, 38%-a kettô, 33%-a
három, 13%-a pedig négy olyan területet is
megjelölt, ahol szaktanácsadó segítségét veszi
igénybe.
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Beruházás a gazdaságban az elmúlt öt évben
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=200)

A beruházások elmaradásának okai
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=54)

73%-nál
volt beruházás

27%-nál 
nem volt beruházás

Megvalósult beruházási célok
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=145)

technológiai 
fejlesztés

gépvásárlás

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

földvásárlás épület
korszerûsítése

épület építése egyéb

59%
46%

38%

16% 14% 10%

komposztáló építés 1%

növényház építése 3%

ültetvénytelepítés 6%

egyéb: induló
vállalkozás

bizonytalan jövôkép
(piaci, gazdasági

környezet)

saját erô hiánya

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

külsô finanszírozás
(támogatás, hitel)

hiánya

nem volt
rá szükség

70%

48%
26%

13%
4%

A beruházók 59%-a a gépvásárlást, 46%-a
a technológiai fejlesztést, 38%-a pedig a
földvásárlást jelölte meg a beruházás célja-
ként.

A válaszadók egyszerre több beruházási célt is
megjelölhettek. A beruházók 40%-a egy, 
41%-a kettô, 16%-a három, 2%-a négy, 1%-a
pedig öt beruházási célt jelölt meg. 

Az elmúlt öt év során beruházást végzôk  
99%-a válaszolt a beruházás forrásaival kap-
csolatos kérdésre. Egy beruházás átlagos finan-
szírozása a következô volt: 71% önerô, 10%
hitel, 19% támogatás.

Azok, akik az elmúlt öt évben nem hajtottak
végre beruházást, fô oknak a saját erô hiá-
nyát jelölték meg (70%). Jelentôs akadály
volt még a bizonytalan jövôkép (48%), a vá-
laszadók 26%-a pedig a külsô finanszírozás
hiányát jelölte meg.

A válaszadók 54%-a egy, 31%-a kettô, 15%-a
pedig három okot jelölt meg az elmaradt
beruházás fô akadályaként.

A válaszadók közel háromnegyedénél (73%) volt
beruházás a gazdaságban az elmúlt öt évben.
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Öt éven belül tervezett beruházások
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=199)

A beruházás tervezett forrása
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=183)

94% tervez 
beruházást

6% nem
tervez beruházást

40%

30%

20%

10%

0%

Egy öt éven belül tervezett beruházás átlagos 
finanszírozása a tervek szerint a következô: 
43% önerô, 12% hitel, 45% támogatás (sokkal 
kevesebb önerô, kicsit több hitel, sokkal több 
támogatás, mint a már megvalósult beruházá-
soknál).

Az önerôt mint forrást jelölô válaszadók mindössze 10%-a tervezi teljes mértékben (100%) 
önerôbôl finanszírozni a beruházását (ez jelentôs csökkenés a már megvalósult beruházás 
forrásszámaihoz képest). Az önerôt mint bevonni tervezett forrást jelölô válaszadók 73%-a 
legfeljebb a beruházási érték 50%-ának erejéig számol önerô bevonásával.

A hitelt mint forrást jelölô válaszadók 36%-a egyáltalán nem tervez hitelfelvételt a 
beruházás finanszírozásához. A hitelt mint bevonni tervezett forrást jelölô válaszadók 
52%-a legfeljebb a beruházási érték 40%-ának erejéig tervez hitelfelvétellel. Senki nem 
tervezi a beruházás finanszírozását kizárólag hitelbôl.

A támogatást mint forrást jelölő válaszadók 7%-a egyáltalán nem számol ezzel a forrással 
a beruházás tervezésekor. A támogatást mint bevonni tervezett forrást jelölô válaszadók 
76%-a legfeljebb a beruházási érték 60%-
ának erejéig tervezi támogatás igénybevé-
telét. A támogatást mint forrást jelölô 
válaszadók mindössze 3%-a kizárólag 
ebbôl a forrásból tervezi a beruházás finan-
szírozását.

1-10%
között

11-20%
között

21-30%
között

31-40%
között

41-50%
között

51-60%
között

61-70%
között

71-80%
között

81-90%
között

91-99%
között

100%0% 

önerô hitel támogatás

Az elmúlt öt évben beruházók (n=146) 
újabb beruházási hajlandósága nagyobb 
(95%-uk tervez újabbat), mint a nem beru-
házóké. Utóbbiak 89%-a tervez beruházást 
a gazdaságban.

A válaszadók 94%-a tervez, 6%-a nem tervez 
beruházást az elkövetkezô öt évben.
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Termelési alapanyagok beszerzése
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=200)

A válaszadók közel négyötöde (79%) jellemzôen önállóan szerzi be a termeléshez szükséges 

alapanyagokat, mindössze 8%-uk beszerzései folynak termelôi csoporton, 2%-uk beszerzései pedig 

beszerzési és értékesítési csoporton keresztül. A gazdatársakkal közösen történô 

beszerzések aránya 12%.

A válaszadók többségében (83%) önállóan értékesítik a termékeiket (51%-uk kereskedôknek, 

feldolgozóknak, 32%-uk pedig közvetlenül a fogyasztóknak értékesít), mindössze 14%-uk

 értékesítései folynak termelôi csoporton keresztül.

Értékesítési csatornák
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=198)

beszerzési és értékesítési 
csoporton (BÉSZ) keresztül

2%

termelôi csoporton (TÉSZ) 
keresztül

8%
néhány gazdatárssal
közösen

12%
önállóan 

79%

önállóan, kereskedôknek
feldolgozóknak 

51%

néhány gazdatárssal
együttmûködve

1%

egyéb: még nincs értékesítés

2%
termelôi csoporton (TÉSZ) 
keresztül

14%

önállóan, közvetlenül
fogyasztóknak

32%
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Tagság termelôi csoportban, TÉSZ-ben
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=196)

Mióta tagja termelôi csoportnak, TÉSZ-nek?
(megoszlás a kérdésre válaszoló tagok száma alapján, n=81)

A válaszadók nagyobbik fele (57%) nem 
tagja termelôi csoportnak, TÉSZ-nek.

57%
nem tag

43%
tag

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1–3 éve 4–6 éve 7–9 éve 10 éve vagy régebb óta

54% 31% 7% 7%

A válaszadók 54%-a 1–3 éve, 31%-a 4–6 éve tagja termelôi csoportnak, TÉSZ-nek. A leg-
régebbi tagsággal rendelkezô válaszadó, illetve az általa képviselt gazdaság 27 éve tagja
termelôi csoportnak, TÉSZ-nek.

Azoknak a válaszadóknak, akik nem tagjai semmilyen termelôi csoportnak, TÉSZ-nek, szintén lehetôségük
volt ún. szabad szavas megjegyzésben indokolni, hogy miért nem tagok. A nem TÉSZ-tagok közel kéthar-
mada (63%) írt értékelhetô megjegyzést a kitöltés során.

A legtöbben a termelôi csoporthoz tartozás elérhetôségének hiányát hozták fel indoknak (nincs elérhetô kö-
zelségben, illetve például nincs dísznövényekkel foglalkozó TÉSZ). Az indokok következô nagyobb csoportját
a „nincs rá szükség” típusú válaszok adták (például egyedül is boldogul az értékesítéssel, kezdô vállalkozás
és/vagy nem termel annyit, hogy megérné termelôi csoporthoz csatlakozni). A harmadik csoportba azok
válaszai tartoznak, akik személyes rossz tapasztalatok miatt már nem tagok, vagy a környezetükben több
rossz véleményt hallottak, mint jót, és ez befolyásolta a döntésüket. Néhányan megjegyezték azt is, hogy
még/már nem tagok, de fontolgatják a belépést.

Ezt követôen eldöntendô kérdés formájában is rákérdeztünk a még nem TÉSZ-tagoknál, hogy tervezik-e a
tagságot. A még nem TÉSZ-tagok 96%-a válaszolt a kérdésre. A semmilyen termelôi csoportban, TÉSZ-ben
nem tag válaszadók 38%-a tervezi, 62%-a nem tervezi a tagságot a jövôben.

A termelôi együttmûködések elônyeirôl és hátrányairól a termelôi csoportba, TÉSZ-be tartozó válaszadóknak
lehetôségük volt ún. szabad szavas megjegyzésben kifejteni a véleményüket. A TÉSZ-tagok több mint fele
(56%) írt értékelhetô megjegyzést a kitöltés során.

A leggyakrabban említett elônyök:
• jobb termelési és értékesítési lehetôségek (bizton-

ság, kiszámíthatóság, erôfölény, logisztika)
• kedvezôbb alapanyag-beszerzési feltételek, gép-

kapacitás megosztása
• nagyobb fizetési biztonság
• szélesebb körû partnerkapcsolatok
• egyéb elônyök (támogatásnál, pályázatnál elônyt

jelent a tagság, a hozzáférés szakmai információ-
hoz)

A leggyakrabban említett hátrányok:
• érdekkülönbségek (TÉSZ és termelôk, termelô és ter-

melô között, a tagok nem egyenlô elbírálása [pro-
tekcionizmus])

• önálló döntés, befolyás hiánya (alacsonyabb egyé- 
ni érdekérvényesítési lehetôség)

• ár-érték arány (tagdíj – átvételi ár)
• adminisztráció
• nem egységes árualap (és annak következményei

az árak alakulására)

A termelôi együttmûködések elônyei és hátrányai
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Öntözés a gazdaságban
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=190)

Öntözéssel kapcsolatos problémák
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=153)

A válaszadók 62%-a végez, 38%-a nem 
végez öntözést a gazdaságban.

A válaszadók véleménye szerint a finanszí-
rozás szerepel az elsô helyen az öntözéssel 
kapcsolatos problémák, nehézségek között. 
Az adminisztratív és technológiai nehézsé-
geket közel azonos mértékben tartják prob-
lémának, de súlyuk egyértelműen kisebb a 
finanszírozásnál.

A válaszadók rangsorolták a három elôre 
megadott problémát: finanszírozási, admi-
nisztratív, technológiai (1 = legnagyobb, 3 = 
legkisebb probléma).

62%
van öntözés

38%
nincs öntözés

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

finanszírozási

adminisztratív

technológiai

1,69

2,12

2,15
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Termálvíz hasznosítása a gazdaságban
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=184)

Termálvíz hasznosításával kapcsolatos problémák
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=72)

Termálvizet az adott kérdésre válaszolók 
mindössze 2%-a hasznosít. 

A válaszadók véleménye szerint a finanszí-
rozás szerepel a termálvízhasználattal kap-
csolatos problémák, nehézségek között az 
elsô helyen. Második helyen a technológiai,
harmadik helyen pedig az adminisztratív ne-
hézségeket adták meg.

A válaszadók rangsorolták a három elôre 
megadott problémát: finanszírozási, admi-
nisztratív, technológiai (1 = legnagyobb, 3 = 
legkisebb probléma).

98%
nem hasznosít termálvizet

2% hasznosít 
termálvizet

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

finanszírozási

adminisztratív

technológiai

1,68

1,90

2,35
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Megújuló energiaforrások használata 
a gazdaságban (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=189 és 175)

Megújuló energiaforrásokat az adott kérdésre válaszolók (n=189) mindössze 7%-a 
hasznosít. 

A megújuló energiaforrást jelenleg nem hasznosító válaszadók 99%-a válaszolt a 
jövôbeni terveket érintô kérdésre (n=175). A megújuló energiaforrásokat jelenleg nem 
hasznosító válaszadók 74%-a tervezi, 26%-a nem tervezi az ilyen energiaforrások 
jövôbeni használatát.

93%
nem hasznosít

7%
hasznosít

26%
nem tervez

74%
tervez

(pl. napelem) hasznosít-e?
Megújuló energiaforrásokat 

Tervez-e megújuló energiaforrásokat h
asz

ná

ln
i?
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A gazdaságban közremûködô családtagok száma
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=186)

A válaszadók 14%-ánál nem mûködik közre családtag a gazdaságban. 

A válaszadók 53%-ánál 1–2 családtag mûködik közre a gazdaságban. 

Egyetlen válaszadónál sem mûködik közre a gazdaságban 6 fônél több családtag.

A válaszadók által képviselt gazdaságok 61%-ában egyáltalán nincsenek állandó alkalmazottak. 

A válaszadók 35%-ának gazdaságában 1–5 fô közötti az állandó alkalmazottak száma, 

és csupán 3%-uknál van 5 fônél több állandó alkalmazott.

Állandó alkalmazottak száma
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=173)
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3 fô 2%
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Idôszaki alkalmazottak száma
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=177)

A válaszadók 27%-a egyáltalán nem foglalkoztat idôszaki alkalmazottakat. A válaszadók 

47%-ának gazdaságában 1–5 fô közötti, 14%-uknál 6–10 fô közötti az idôszaki alkalmazottak 

száma. A válaszadók mindössze 11%-ánál fordul elô 10 fô feletti idôszakos alkalmazotti létszám.

A válaszadók 13%-a mindenképp, 69%-a bizonyos feltételek teljesülése esetén tervezi újabb 

alkalmazottak felvételét a közeljövôben. Összességében a válaszadók 82%-a tervezi, 

18%-a nem tervezi újabb alkalmazottak felvételét.

Új alkalmazottak felvételére irányuló tervek
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=188)

10 fô felett

11%

6–10 fô között

14%
0 fô 

27%

1 fô 

10%
5 fô 

12%
2 fô 

11%
3 fô 6%

4 fô 

8%

igen, ha a piaci viszonyok
ezt igénylik 

23%

igen, mindenképp

13%nem, semmiképp

18%

igen, ha bôvülni tud
a gazdaság

47%



Fiatal gazdák a kertészeti termelésben © 2016 AgroStratéga21

A tevékenység bôvítésének, újabb munkahelyek 
megteremtésének feltételei
(megoszlás a válaszadók száma alapján, n=188)

A válaszadók 73%-a a kiszámítható piaci 
és gazdasági környezetet, 72%-a pedig a 
beruházási támogatások, kedvezményes 
hitelek elérhetôségét látja a bôvülés legfôbb 
feltételének. A válaszadók 51%-a szerint a 
termôföldvásárlás és -bérlés könnyítése, 
46%-a szerint pedig a foglalkoztatáshoz 
nyújtott támogatások a fontos szempontok. 
A válaszadók egyharmada (33%) a foglal-
koztatás adminisztrációjának egyszerûsíté-
sét is lényeges feltételnek látja.

A kérdôívkitöltôk több feltételt is megjelölhet-
tek, illetve lehetôség volt szabad szavas véle-
ménynyilvánításra is. A szabad szavas vála-
szok között az egybehangzóakat is csoportok-
ba rendeztük (például: képzett munkaerô, aki 
dolgozni is akar; foglalkoztatás adó- és járu-
lékterheinek csökkentése).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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Az AgroStratéga márkát két tapasztalt tanács adó

alapította 2009-ben, azzal a céllal, hogy profesz-

szionális stratégiai tanács adással segítsék a ha -

zai agrárium területén mûködô vállalkozásokat

a piaci versenyben. Erôsségünknek tartjuk, hogy

a marketing és az üzleti tervezés mellett ottho -

nosan mozgunk a mezôgazdaság számos szak-

mai területén is, így gyorsan átlátjuk partnereink

helyzetét, megértjük igényeiket, és mûködô meg-

oldásokat dolgozunk ki a felmerült problémákra.
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AgroStratéga tanácsadók

Pólya Árpád 1970-ben született. Mérnök és közgazdász, szakterülete a marketing, az üzleti
tervezés, a mezôgazdaság és a növényvédelem. A keszthelyi Pannon Egyetemen szerzett
 agrárkémikus-agrármérnöki diplomát, majd tanulmányait pénzügyi, késôbb marketing-szakirá-
nyon folytatta a Pécsi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán. 

Közel másfél évtizedet dolgozott hazai és nemzetközi cégeknél, értékesítési, illetve marketingte-
rületen. Munkája során vezetési feladatokat látott el a közép-európai régió magyar és külföldi
piacain. 

Társaival együtt 2004-ben alapította az Ötlethíd Gazdaságfejlesztô, Mérnöki és Oktatási Taná-
csadó, Szolgáltató Kft.-t, ahol vezetési és marketing-tanácsadással, valamint üzleti tervezéssel foglalkozik. A cég ügyve-
zetôje. 

Projektvezetôi és tanácsadói munkája során gyakorlatot szerzett mind a termékek, mind a szolgáltatások értékesítése és
marketingje terén. Tapasztalatai elsôsorban a szervezeti piacról származnak. Rend szeres kapcsolatot tart fenn az agrá-
rium szereplôivel, az ágazat beszállítóival és vevôivel egyaránt.

A Magyar Növényvédô Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja, annak megalakulása óta. Több mint 25 éve tagja a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek.

Nôs, feleségével és kisfiával Budapesten él. Szabadidejében kirándul, búvárkodik vagy síel, továbbá szôlészettel és
 borászattal foglalkozik. 

Varanka Mariann 1968-ban született. Az Oxford Open University BCM végzettségét  szerezte
meg üzleti menedzsmentbôl, szakterülete a marketing, a stratégiai tervezés és a kommunikáció.
Tanulmányokat folytatott ügyviteli, reklám-, médiatervezési, piackutatási és vezetéselméleti terü-
leteken, angol és magyar nyelven egyaránt. 

Közel egy évtizedet tevékenykedett marketingterületen, nemzetközi cégeknél, multikulturális kör -
nye zetben. Ezt követôen a reklámszakmában helyezkedett el, ahol fôként nemzetközi ügyfelek-
nek, illetve azok hazai képviseleteinek dolgozott; a kreatív munka mellett stratégiai és
kommunikációs tanácsadással foglalkozott. 

A B2B Communications Kreatív és Kommunikációs Ügynökség Kft.-t 2001-ben alapította családi vállalkozásként, ahol
vezetési, marketing- és kommunikációs tanácsadással, valamint üzleti tervezéssel foglalkozik. A cég ügyvezetôje.

Projektvezetôként és tanácsadóként gyakorlatot szerzett a termékek és a szolgáltatások marketingje terén, mind a szer-
vezeti, mind a fogyasztói piacon. Ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik az FMCG-marketing, valamint a piackutatá-
sok, a sales promotion és a PR területén is. Felkérésre többször tartott szakmai elôadásokat konferenciákon, valamint
moderátorként részt vett nemzetközi szervezetfejlesztési projektben is. 

Dunakeszin él. Szabadidejében kertészkedik, olvas vagy teniszezik, továbbá élénken foglalkozik a gasztronómiával. 

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy gyakorlati szakemberek lévén az elemzésen alapuló straté-
giákban, az egyértelmû és betartható irányelvekben, a mûködô akciótervekben, továbbá a kivite-
lezhetô kampánytervekben hiszünk. 
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