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A Magyarországon lezajlott földprivatizáció 5,6 millió hektár felaprózódását jelentette (hazánkban a teljes
mezőgazdasági terület nagysága közel 6,2 millió hektár). A kárpótlás 2,1 millió hektárt és 760 ezer főt
érintett, melynek eredményeképpen 2,6 ha/fő átlagos birtoknagyság jött létre, míg a részarány-földkiadás
3,5 millió hektárral és 1,8 millió tulajdonossal 1,9 ha/fő átlagos birtoknagyságot alakított ki (Nyiri, 2010). A
méretgazdaságosságot meg sem közelítő parcellák földvásárlása és földbérlésre kényszerítették az
ágazatban aktívan tevékenykedni kívánó vállalkozókat. A sok tulajdonossal történő kapcsolattartás,
szerződéskötés, kifizetés stb. rendkívüli adminisztrációs terhet is jelent az anyagi vonatkozásokon kívül
(Birkás, 2006).

Mindeközben a fogyasztói igények változása, és az EU-s ajánlások egyaránt megalapozták a
mezőgazdasági termelés környezetérzékeny formáját, a biogazdálkodást. A magyar termelőknek ebben a
termelői és piaci közegben kellett megtalálniuk a boldogulásukat, alkalmazkodva az előírásokhoz, a
fogyasztói igényekhez, a tőkekorláthoz és az időjárási körülményekhez egyaránt.
Modellvizsgálatok szerint az ökológiai termelés hozamai 10-20 százalékkal alacsonyabbak a hagyományos
termelés során elérhető átlagoknál, ez a különbség azonban az egyes növénykultúráknál nagymértékben
eltérhet. Mindemellett a biogazdálkodásból származó termékek árelőnye nem minden növény esetén
tapasztalható, ahol megjelenik ott akár 50-60 százalékot is elérhet. Ez az „ökofelár”, ami a biogazdaságok
eredményességét jelentősen befolyásolja, meglehetősen ingadózó, és tendenciáját tekintve egy csökkenés
tapasztalható (Urfi, és mtsai., 2011).
A fenti tényezők együttesen magyarázhatják azt, hogy a magyarországi biogazdaságok száma érzékenyen
reagál az Agrár-környezetgazdálkodási Program keretében elérhető támogatások nagyságára. A KHS
adatai szerint 2011-ben 1961 üzemben 130 343 hektáron folytattak ökológiai gazdálkodást, ami

számottevő csökkenést jelentett a 2009-es 2292 üzemhez és 145 942 hektárhoz képest (Solti, 2012). A
Magyar Biokultúra Szövetség álláspontja szerint ez a 2009-es (ötéves) program támogatási rendszerével
magyarázható, amely feltételezés azon alapul, hogy az átlagosnál kevesebb vegyszert alkalmazó integrált
gazdálkodási forma és a biogazdálkodás támogatási összege között elhanyagolható volt a különbség, ezért
a gazdálkodók inkább az előbbi programot választották (MTI, 2012).
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A kutatás célja

A kutatás célja, hogy választ keressen a következő kutatási problémára:
-

Hogyan/mitől lesz versenyképes napjaink magyar biogazdálkodója, mennyiben függ ez a
versenyképesség a birtokmérettől, az elérhető támogatásoktól, a piaci lehetőségektől, és
mennyiben a gazdálkodó személyétől (kreativitás, innováció)?

A kutatás módszertana

1. Szekunder források feldolgozása
2. Primer kvalitatív kutatás (mélyinterjú), primer kvantitatív kutatás (kérdőív)
3. Eredmények értékelése, disszemináció
A kutatás várható eredményei

Megítélésünk szerint a versenyképességet befolyásoló legfőbb tényezők egy biogazdaság esetében a
birtoknagyság, az elérhető támogatások nagysága, a piacon elért eredmény és a gazdálkodó személye.

Természetesen ezen felül számos tényező létezik, amelyek hatást gyakorolnak egy adott gazdaság
sikerére (időjárási tényezők, befektetett tőke nagysága, munkaerőpiac, családi helyzet stb.), de a változók
rendkívüli diverzitása miatt, ezeket nem tudjuk figyelembe venni.
Előzetes feltevésünk szerint egy biogazdaság a magas hozzáadott értéknek köszönhetően kisebb területtel
is versenyképes lehet. A kutatás segítségével megtudhatjuk, hogy hozzávetőlegesen mekkora terület
szükséges ahhoz, hogy egy család stabil ellátását biztosítsa, illetve hogyan változik ennek a területnek a
nagysága az egyes növénykultúrák esetében.
A kutatás feltehetően arra is fényt derít, hogy szükségük van-e a magyar biogazdálkodóknak az AGKtámogatásokra, melyek azok a gazdaságok, amelyek külön támogatás nélkül is eredményesek, és melyek
azok, amelyek nem. Mi befolyásolja ezt, birtokméret? Piaci körülmények? Valami más tényező?
A kutatás primer fókusza elsősorban nem az output oldal felé irányul, de érdekes lesz megvizsgálni azt,
hogy mekkora valójában az a felár, amit a biogazdálkodók a hagyományos termékekhez képest elérhetnek
az eladások során.
Végezetül meggyőződésünk, hogy az igazán versenyképes vállalkozások motorját maga a vállalkozó
személye (leginkább személyisége) jelenti, ami magában foglalja az optimizmust, a kreativitást, az
innovációs készséget, a terhelhetőséget és az alkalmazkodást a megváltozott körülményekhez egyaránt.
Reményeink szerint a kutatás ebben fog bennünket megerősíteni.
A kutatás tervezett ütemezése
Első fázis:
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Szakirodalmi kutatás és mélyinterjú alapján a kérdőív kidolgozása
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a

vállalkozásoknak.
A kutatás további lehetséges irányai:
-

hagyományos- és biogazdálkodás összehasonlítása

-

nemzetközi összehasonlítás, benchmarking
Az eredmények megosztásának tervezett módja

Az eredmények tanulmányok, publikációk, konferencia előadások TDK pályamunkák keretében kerülnek
megosztásra. Felhasználhatóak továbbá a témához kapcsolódó, a résztvevők által oktatott tantárgyak
keretében.
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