
 

 
 

SZENT ISTVÁN EGYETEM 

GÖDÖLLŐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS 
 
 
 
 
 
 

MEZŐGAZDASÁGI BERUHÁZÁSOK KOMPLEX  
DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉSE 

 
 
 
 
 
 

 
Készítette: 

 
Daróczi Miklós 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gödöllő 
2004 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 

 
 
 
 

A doktori iskola megnevezése:   Gazdálkodás- és Szervezéstudományi 
Doktori Iskola 

 
 
 
A doktori iskola tudományága:  Gazdálkodás- és Szervezéstudomány 
 
 
 
A doktori iskola vezetője:  Dr. Szűcs István  

egyetemi tanár, a 
közgazdaságtudomány doktora, 
tanszékvezető SZIE � GTK 

 
 
 
Témavezető:     Dr. Husti István 

egyetemi tanár, a mezőgazdaság-
tudomány kandidátusa, tanszékvezető 
SZIE - GÉK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ..�����������. ������������. 
  Az iskolavezető jóváhagyása A témavezető jóváhagyása 
 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 

 
Tartalomjegyzék 

 

1. BEVEZETÉS ........................................................................................................................ 4 

2. A KAPCSOLÓDÓ HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE........... 8 

2.1. A tárgyieszköz-gazdálkodás vállalkozói feladatai ........................................................... 8 

2.2. A beruházási döntések ökonómiai sajátosságai és a döntés-előkészítéssel szemben 
támasztott követelmények...................................................................................................... 13 

2.3. A beruházás-gazdaságossági vizsgálatok célja ............................................................. 15 
2.3.1. A beruházás-gazdaságossági kalkulációk célja, jelentősége és típusai ................... 16 
2.3.2. A beruházás-gazdaságossági számítások jellege..................................................... 17 
2.3.3. A beruházás-gazdaságossági döntések típusai ........................................................ 18 

2.4. A beruházás-gazdaságossági számítások módszerei ..................................................... 19 
2.4.1. A statikus számítási módszer................................................................................... 20 
2.4.2. A dinamikus számítási módszer .............................................................................. 22 
2.4.3. A vegyes eljárások................................................................................................... 28 

2.5. A beruházás-gazdaságossági számítások főbb mutatói és azok kritikai értékelése....... 28 
2.5.1. A statikus beruházás-gazdaságossági mutatók ........................................................ 29 
2.5.2. A dinamikus beruházás-gazdaságossági mutatók.................................................... 32 
2.5.3. Az éves pénzáramok meghatározása ....................................................................... 38 

2.6. A beruházások kockázatelemzésének jelentősége és módszerei..................................... 39 

3. A KUTATÁS MÓDSZERE............................................................................................... 42 

4. EREDMÉNYEK................................................................................................................. 46 

4.1. A magyarországi mezőgazdasági vállalkozások beruházás- és döntés-előkészítési 
gyakorlata ............................................................................................................................. 46 

A feldolgozott kérdőívekből nyert eredmények ................................................................ 46 

4.2. A vállalkozás stratégiájától a konkrét fejlesztési tervekig ............................................. 50 
4.2.1. A struktúratervek kialakítása és alkalmazása .......................................................... 52 
4.2.2. A gyengepont elemzés alkalmazása ........................................................................ 53 

4.3. A beruházási döntés-előkészítést támogató modell........................................................ 59 
4.3.1. A vállalkozás tárgyieszköz-ellátottságának meghatározása .................................... 59 
4.3.2. A tárgyieszköz-igény kielégítés lehetőségeinek föltárása ....................................... 65 
4.3.3. A konkrét eszköz kiválasztása................................................................................. 69 
4.3.4. A finanszírozási lehetőségek versenyeztetése ......................................................... 72 
4.3.5. A beruházás-gazdaságossági kalkulációk elvégzése ............................................... 76 
4.3.6. Kockázatelemzés, kockázatkezelés ......................................................................... 80 

4.4. Az ellenőrző számítások eredményei (esettanulmány)................................................... 82 
4.4.1. A program segítségével megoldott döntés-előkészítési feladat............................... 82 
4.4.2. A számítások eredményei ........................................................................................ 83 

4.5. Új és újszerű tudományos eredmények .......................................................................... 90 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 2

5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK .................................................................. 94 

6. ÖSSZEFOGLALÁS........................................................................................................... 98 

7. SUMMARY....................................................................................................................... 100 

8. AZ ÉRTEKEZÉSBEN HIVATKOZOTT IRODALOM.............................................. 102 

10. MELLÉKLETEK....................................................................................................... 110 

M1 ....................................................................................................................................... 112 

M2 ....................................................................................................................................... 113 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ............................................................................................. 140 
 

 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 3

 

 

 

 

 

A bölcsességről 

 
 
��Bölcsnek nevezni azt az embert, aki egyszerre tartja számon, és egyenlő 

erővel éli meg mindazt, amit tud és mindazt, amit nem tud a világról. Ez 

egyúttal azt is jelenti, hogy mindig a teljes egész, az univerzum polgára. Tudása 

sose vakítja el, teszi önhitté, mivel számára mindaz, amit nem tud, nagyon is 

reális. Ezért minden ítéletét tudásából meríti ugyan, de legbiztosabb döntéseiben 

is érezni lehet az ismeretlennel való örökös számvetését. Alázata így az egyetlen 

lehetséges alázat: Szellemi magatartásának egyenes következménye. A bölcs oly 

mélységesen alázatos, hogy azt is mondhatnánk, megfordítva a mondatot, hogy 

aki alázatos már bölcs is.�� 

 

Pilinszky János 

1978 
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1. BEVEZETÉS 

 

Magyarország mezőgazdaságának versenyképességét megőrizni és tovább javítani csak 

folyamatos műszaki fejlesztéssel lehetséges. A rendszerváltás után bekövetkezett jelentős 

társadalmi-, gazdasági- és technikai változások, a tulajdonviszonyok, a birtokstruktúra, a 

fenntartható- és környezetbarát élelmiszertermelés és a folyamatosan szigorodó minőségi 

előírások, igen komoly követelményeket állítanak az ágazat technikai erőforrásaival 

szemben. Az átalakulással együtt járó bizonytalanság, a hazai fogyasztás visszaesése, a 

hagyományos külföldi piacok összeomlása az egyébként is alacsony jövedelmezőséget és a 

tartós tőkehiányt negatívan befolyásolták, ami a mezőgazdaság bruttó termelésének mintegy 

35%-os visszaeséséhez és a beruházások elmaradásához vezetett. Ezen folyamatok 

együttes, negatív hatásának következményeként az ágazat technikai eszközeinek jelenlegi 

helyzete több területen és sok tekintetben fejlesztésre szorul. A tárgyi eszközök és azon belül 

is a gépek több mint 70%-a nullára íródott, átlagéletkoruk nem egy eszközcsoportban a 15 

évet is meghaladja. A beszerzésre kerülő új gépek aránya rendkívül alacsony, kevesebb, mint 

3% évente, bár az elmúlt egy-két esztendő kedvezőbb képet mutat. Ha a gépek cseréje és 

kapacitás bővítése hasonló ütemben folyik tovább, akkor a teljes erőgéppark cseréjéhez 25-30 

évre lenne szükség. 

 

A hosszú ideig már nem tartható kedvezőtlen helyzet javítását, a negatív tendenciák 

megváltoztatását a vidékfejlesztés teendői és az európai uniós csatlakozással együttjáró 

feladatok megoldása is szükségessé teszi. Gyors sikerre azonban nem számíthatunk, hiszen a 

hosszú éveken át felhalmozódott tőkeigény nagyságrendje, az ágazatban rendelkezésre álló 

szűkös fejlesztési források, az alacsony jövedelmezőség és az utóbbi évekre különösen 

jellemző szélsőséges időjárási viszonyok nem teszik vonzóvá az ágazatot a tőkebefektetések 

szempontjából sem. Mindezek miatt rendkívül fontos, hogy a fejlesztésre fordított összegeket, 

a befektetett saját erőt, a hitelt és az állami támogatást a leghatékonyabban sikerüljön 

fölhasználni. 

 

A beruházásokkal kapcsolatos döntések egy-egy vállalkozás tevékenységét, jövőbeli 

sikerességét alapvetően és hosszú távon befolyásolják. A beruházási döntések megfelelő 

előkészítése és a legkedvezőbb változat kiválasztása minden vállalkozás és a nemzetgazdaság 

érdeke is. 
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A beruházás-gazdaságossági kalkulációk készítése több évtizedes múltra tekint vissza 

Magyarországon. A statikus jellegű kalkulációkat 1968 után a dinamikus szemléletű 

mutatók egészítették ki, illetve váltották fel. Az igazi áttörést a számítások elterjedésében, 

következetes alkalmazásában és jól megalapozott módszertanában az 1980-as évek elején 

megjelenő �Világbank�-i beruházások eredményezték. 

 

Ezeknél a fejlesztéseknél a gazdasági értékelés során a beruházást ágazatának egészébe 

ágyazva vizsgálták és a költség-haszon elemzés különböző típusait alkalmazták. Az 

elemzéseket már az előkészítés fázisában elvégezték, de végső összegzésük, értékelésük a 

hitelvizsgálat során történt. 

Az 1990-es évek elején létrejött nagyszámú, de a korábbiaknál jóval kisebb méretű 

mezőgazdasági vállalkozás a magas inflációra, a nehezen kiszámítható szabályozók és 

környezeti hatások alakulására hivatkozva próbálta az alapos számításokat mellőzni, bár 

hitel felvétele esetén a bankok ezt akkor is megkövetelték. 

A beruházásokkal természetesen együttjáró bizonytalanság és kockázat ellenére az elmúlt 

években mind a vállalat-gazdaságtan, mind pedig a menedzsment területén egy sor jól 

használható technika alakult ki. A számítástechnika fejlődésének köszönhetően a 

gazdaságossági kalkulációk, az érzékenységi vizsgálatok ma jóval alaposabban, árnyaltabban 

és gyorsabban elvégezhetők, mint néhány évvel ezelőtt. 

 

A mezőgazdasági beruházásokkal kapcsolatos döntések előkészítésében és a döntések 

meghozatalában komoly segítséget jelenthet a vállalkozók és vállalatvezetők számára a 

témakör elméleti- és módszertani hátterének alaposabb megismertetése és a gyakorlati 

alkalmazhatóság bemutatása. Tanszékünkön a Műszaki Gazdaságtani Tanszéken (korábban 

Mezőgazdasági Tanszék) Dr. Husti István tanszékvezető, témavezetőm irányításával több 

évtizede folynak a mezőgazdasági beruházásokkal kapcsolatos kutatások. Jómagam 

mintegy 10 éve kapcsolódtam be a �Beruházási ismeretek�, illetve a 

�Projektmenedzsment� c. tárgyak oktatásába és a témakörhöz kapcsolódó kutatásokba. 

 

Dolgozatom elsődleges célja, a mezőgazdaság beruházásaival kapcsolatos döntés-előkészítési 

folyamatok áttekintése és fejlesztése, különös tekintettel a beruházás-gazdaságossági 

megfontolásokra. 
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A fölvázolt téma aktualitása és fontossága ismeretében, a dolgozat megírása során a 

következő célokat tűztem magam elé: 

 

! A műszaki fejlesztéshez kapcsolódó beruházás-előkészítési, illetve döntési gyakorlat 

vizsgálata a magyar mezőgazdasági vállalkozásokban. 
 

! A vállalkozói stratégiából kiinduló projekt kialakítási módszerek alkalmazási 

lehetőségeinek kidolgozása. 
 

! A mezőgazdasági beruházásokkal kapcsolatos komplex döntés-előkészítésre alkalmas 

elméleti modell és módszertan összeállítása. 
 

! Számítógépes program kialakítása, amely támogatja a beruházási döntés-előkészítést. 
 

! A létrehozandó modell és program segítségével ellenőrző számítások végzése és ennek 

alapján javaslatok megfogalmazása a hazai mezőgazdasági beruházási gyakorlat 

fejlesztésére. 

 

A célként megfogalmazott kutatások eredményei várhatóan segítenek meghatározni és 

rendszerbe foglalni azokat a mezőgazdasági vállalkozásokon kívüli és belüli tényezőket, 

elvégzendő feladatokat, amelyek hatással vannak a mezőgazdasági beruházások döntés-

előkészítésére, illetve a műszaki fejlesztés alakulására. Mindezek alapján sikerül egy olyan 

elméleti modellt és számítógépes programot kialakítani, amely jelentős mértékben 

hozzájárul a mezőgazdasági beruházások átgondoltabb megalapozásához és a fejlesztési 

források hatékonyabb fölhasználásához. 
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2. A KAPCSOLÓDÓ HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZAKIRODALOM 

ÁTTEKINTÉSE 
 

A mezőgazdaságban az anyagi javak előállítása különböző erőforrások fölhasználásával 

történik. Az anyagi erőforrások közül a befektetett eszközök állandó jelleggel, egy éven túl � 

több termelési folyamatban � szolgálják a vállalkozást. A szükséges erőforrások mennyiségét 

és minőségi összetételét alapvetően a termelési feladat nagysága, minőségi összetétele, a 

termelés technológiája és a termelési eszközök teljesítőképességének kihasználása határozza 

meg. 

Egy mezőgazdasági vállalkozás akkor tekinthető erőforrás szempontjából jól felszereltnek és 

berendezettnek Búzás et al. (2000) szerint, ha: 

• az erőforrások teljesítőképessége a termelési feladatok ellátására képessé teszi; 

• a legfontosabb erőforrás � a termőföld � termőképessége maximális kihasználásának, 

termőereje fenntartásának vagy növelésének feltételeit a rendelkezésre álló eszközök 

biztosítják; 

• az erőforrások egymáshoz viszonyított aránya valamennyi erőforrás jó kihasználásának és 

hatékony fölhasználásának lehetőségét megteremti; 

• biztosítja a fejlett termelési technológia alkalmazását és továbbfejlesztésének lehetőségeit; 

• az erőforrások helyes fölhasználásával növelhető a vállalat jövedelmezősége. 

 

2.1. A tárgyieszköz-gazdálkodás vállalkozói feladatai 

 

A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök - kiemelten a műszaki berendezések gépek 

- a vállalkozások olyan erőforrásait jelentik, amelyek alapvetően meghatározzák a 

termelést. Megadják a termelési folyamatok kereteit, a termelés technológiai színvonalát, a 

termékek minőségét, ezzel befolyásolják a piaci értékesíthetőséget és nem utolsó sorban a 

vállalkozások egy másik igen fontos erőforrásának, a munkaerőnek a termelékenységét, 

hatékonyságát (Takácsné, 2000). A rendelkezésre álló tárgyi eszközök megújítása 

tekintetében számos műszaki fejlesztési feladat jelentkezik a magyar mezőgazdasági 

vállalkozások többségénél (Németi, 1981; Kocsis, 1991; Láng et al., 1995; Wachtler és 

Magyary, 1996; Takács et al., 2000; Hajdú, 2003). 
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További jellemzője az eszközcsoportnak, hogy a hozzájuk kapcsolódó gazdasági döntések 

hosszú időre szólnak. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy jól vagy rosszul meghozott tárgyi 

eszköz létesítési döntés több évre szólóan jó vagy rossz pályára állíthatja a vállalkozás 

termelési szerkezetét. 

 

A kialakuló kényszerpálya miatt a vállalkozás nem tud jövedelmező tevékenységet folytatni, 

nem ér el eredményt, aminek következtében partnereket, piacot veszít (Takácsné, 2000; 

Takácsné et al., 2000). 

 

A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás alapvető fontosságú a mezőgazdasági vállalkozások 

tekintetében is. Ez a tevékenységi folyamat szervesen kapcsolódik a vállalat egész 

tevékenységéhez. A vállalati stratégiában fogalmazódik meg a működés célja, kerete, a 

szükséges feltételrendszer, így sok szempontból a tárgyi eszközökkel való gazdálkodás a 

vállalati stratégiába tartozik. Nagyon fontos, hogy a tárgyi eszköz-gazdálkodással 

kapcsolatos stratégia, a marketing és innovációs rész-stratégiákkal egyidejűleg, azoknak 

részben alárendelve kerüljön kidolgozásra, a teljes kérdéskör rendszerszemléletű 

megközelítésével (Barakonyi � Lorange, 1994; Berkowitz et al., 2000; Takácsné, 2000). 

 

A vállalkozási menedzsment egészének fő feladata a megfelelő célok kitűzése és azok 

megvalósítása. Az összetett tevékenységben azonban jól elhatárolhatóak a menedzsment-

szakfeladatok és szakterületek, s csak ezek összehangolt működése hozhat megfelelő 

eredményt (1. ábra). 

 

Ugyanakkor az egyes elkülönült szakterületeken kialakultak azok a speciális menedzsment-

technikák és eljárások, amelyek önállóan járulnak hozzá a sikerhez (Belcourt et al., 2000; 

Kocsis, 1994). A beruházások témaköréhez a menedzsment szakterületek közül a 

projektmenedzsment áll legközelebb, mivel annak legfontosabb feladata a termelőbázis 

létrehozása. Kocsis, (1994) szerint a marketing- és a stratégiai menedzsment 

együttműködése ad indíttatást a projektmenedzsment számára a különböző akciók 

kezdeményezésére, illetve az ehhez szükséges feltételek megteremtésére (1. ábra). 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ábra: A menedzsment szakterületek és kapcsolataik 

Forrás: Kocsis, 1994; 18. p. 

 

A tárgyi eszközökkel való ésszerű gazdálkodás konkrét vállalkozói feladatait Husti (2002) 

három szakaszban foglalja össze (2. ábra). Az �eszközigény meghatározás�-tól a 

�másodlagos hasznosítás�-ig valamennyi fontosabb eszközgazdálkodási feladat 

megfogalmazásra kerül a modellben (Janik, 1979). A teljesség kedvéért, talán csak az 

eszközök gazdaságos használatával, azaz a gépek megfelelő idő- és technikai kihasználásával, 

mint menedzsment feladattal lehetne kiegészíteni a modellt.  

 

Marketing 
menedzsment

Stratégiai 
menedzsment

Projekt 
menedzsment 

Innovációs 
menedzsment Termelés 

menedzsment

Minőség menedzsment 

Emberi   erőforrás   menedzsment

KULTÚRA
Vállalkozási 
Vezetési 
Szub (csoport �  
egyén) 

Nemzetközi 
Nemzeti 
Territoriális 

Információs      menedzsment

menedzsmeVáltoztatás

TOP-

Vállalkozás Szervezete

Vállalko-
zási célok



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 11

Dolgozatomban a beszerzés előtti teendők feladataival foglalkozom részletesebben. 

 

 

2. ábra: A tárgyi eszköz-gazdálkodás vállalkozói modellje  

Forrás: Husti, 2001; 145. p. 

 

A tárgyi eszközökön belül számos szakíró szerint, közöttük Husti (1995), Hajdú és Nagy 

(2000), Hajdú et al. (2001), a gépek/eszközök jelentősége meghatározó. Husti (1999a) a 

gépberuházások, illetve azok lehetséges finanszírozási változatait, azaz a beruházási döntés-

előkészítés egyik fontos szakaszát foglalja össze (3. ábra).  

 

A kiindulási pontot itt is a vállalkozói eszközigény jelenti. Az ábrából nem derül ki 

egyértelműen, de természetesen a lízing esetén is bizonyos minimumfeltételeknek meg kell 

felelni. A saját erő, a hitelképesség, a vállalkozói szándék és a gazdasági elemzések alapján 

alakulnak ki az egyes beszerzési változatok. 

Az eszközigény meghatározása

A beszerzési döntések előkészítése

Hitel

Beruházás Lízing

Az amortizásciós politika
meghatározása

Az optimális használati
idő meghatározása

Selejtezés

A másodlagos hasznosítás teendői

Beszerzés
előtti
teendők

Elsődleges
hasznosítás

Másodlagos
hasznosítás
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Hazánkban ezek a finanszírozási formák és maguk a kalkulációk sem tekintenek hosszú 

múltra vissza. Hunt (1983), Witney (1988), Timmons (1999), és számos magyar szerző 

Gergely et al, szerk. (1986), Tamás (1991), Szibrik (1996), Ligeti  szerk. (1998) � közöttük 

Tanszékünk munkatársai is - már a nyolcvanas években foglalkoztak e számítások 

jelentőségével, példákat mutatva a mezőgazdasági vállalkozóknak. 

 

3. ábra: A különböző beszerzési változatok alakulása, a finanszírozás tükrében 

Forrás: Husti, 1999a; 198. p. 

 

Vizsgálataim során részletesen foglalkoztam az egyes lehetőségek jellemzésével és a 

versenyeztetés lehetséges módszertanával. 

 

A konkrét gép vagy eszköz kiválasztása előtt, a finanszírozási szempontokon túl egy sor 

egyéb tényező � biológiai, műszaki, gazdasági, környezetvédelmi � mérlegelése és ezek 

komplex összemérése szükséges. E módszereknek is széles szakirodalma található a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kindler és Papp (1982), a Miskolci 

Egyetem Nádasdi (1999), valamint a Gödöllői Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (korábban 

FVMMI) szakemberei Takács és Hajdú mellett Temesi (2002) jelentetett meg egy a 

módszereket széleskörűen bemutató művet. 

 

Az eszközigény pontosítása

Gazdasági elemzés

Van-e
elegendő saját

erő?
Hitelképes-e?

Gazdasági elemzés

Sajáterős beruházás Beruházás hitelből Lízing

N

I I

N

Gazdasági elemzés
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A fejlesztési döntések hosszú távra szólnak, egyediek és stratégiai jelentőségűek. A vállalat 

stratégiai terve, mint hosszú távú, átfogó, komplex és konzisztens koncepció, a beruházási 

döntések alapja és vezérfonala, mivel a beruházásoknak a stratégiai célok realizálását kell 

szolgálniuk (Kovács 1985). 

 

2.2. A beruházási döntések ökonómiai sajátosságai és a döntés-előkészítéssel szemben 

támasztott követelmények 

 

A beruházási döntések ökonómiai sajátosságait a döntések stratégiai jellege, a beszerzésre 

vagy létesítésre kerülő tárgyi eszközök és nem utolsó sorban a mezőgazdasági termelés 

jellemzői határozzák meg. A következőkben a beruházási döntések főbb jellemzőit 

hasonlítom az egyéb típusú gazdasági döntések fontosabb jellemzőihez:  

 

• A tárgyi eszközök élettartama hosszú (több év, esetleg évtized), így a létesítésükkel és 

működtetésükkel kapcsolatos kiadások és bevételek is hosszú távon jelentkeznek, illetve 

tartósan meghatározzák az adott vállalkozás tevékenységét.  

• A beruházás megvalósítása után az adott objektum, vagy eszköz nehezen, nagy 

veszteségek árán alakítható át, illetve mobilizálható. 

• A beruházási döntések következményei a távolabbi jövőben jelentkeznek. A tervezés 

során felhasznált adatok jelentős hányada becsült, így a kockázatnak jóval nagyobb 

szerepe van a beruházási döntéseknél (Tóth, 1998). 

• A termőre fordulás időszaka, illetve a termelési folyamatok - a biológiai- és 

termesztéstechnológiai meghatározottság miatt - általában hosszúak (Liebmann, 1999). 

• A jövedelmezőség alacsony, ezért a vállalkozás likviditása gyakran nem megfelelő, a 

megtérülési idő pedig az elvártnál jóval hosszabbra adódik (Dimény, 1983). 

• A tárgyi eszközök az esetek többségében nem oszthatók, vagyis csak műszaki-

technológiai szempontok alapján meghatározott egész számú egységekben létesíthetők, 

ami számítástechnikailag jóval nehezebben kezelhető problémákat jelent (Simon, 1982). 

• A mezőgazdasági termelés általában nagy területen, klimatikus, domborzati és időjárási 

viszonyoknak kitett, azaz kevésbé befolyásolható körülmények között folyik, ami növeli 

az adott tevékenységgel együtt járó bizonytalanságot és kockázatot (Takácsné és 

Takács, 2003). 
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• A beruházási változatok nem ítélhetőek meg izoláltan a vállalkozás egészére gyakorolt 

hatások komplex figyelembevétele nélkül, azaz a beruházásokkal kapcsolatos kiadások 

és bevételek nagysága, valamint azok időbeli eloszlása nem határozhatók meg parciális 

kalkulációk segítségével. Mivel a beruházott tárgyi eszköz több termék előállításában is 

részt vesz, másrészt az adott termék előállításában több tárgyi eszköz is részt vállal, csak 

az optimális termelési-, beruházási és finanszírozási terv egyidejű elkészítése esetén 

lehetséges a vállalkozás számára előnyös döntés meghozatala (Kovács, 1985). 

 

A beruházási döntések a mezőgazdaságban összetett ismereteket és képességeket kívánnak 

meg a szakemberektől. A műszaki-, biológiai- ismeretek a mérnöki munkában, a humán-, 

gazdasági-, pénzügyi ismeretek pedig a menedzseri munkában realizálódnak. Ezek 

harmonikus egysége a műszaki menedzsmentben összpontosul (4. ábra). 

 

MŰSZAKI MENEDZSMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• jól meghatározott problémák • fel nem ismert problémák 
• anyagi alrendszerek • humán alrendszerek 
• teljes biztonság • bizonytalanság 
• fejlett adatbázisok • adathiány 
• analitikai döntések • intuitív döntések 
 

4. ábra: A mérnöki- és a menedzseri munka főbb sajátosságai 

Forrás: Fabrycky et al., 1998; 15. p. 

 

 

MÉRNÖKI 
MUNKA 

MENEDZSMENT 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 15

A mezőgazdasági beruházások ökonómiai sajátosságainak bemutatása után célszerű sorra 

venni a korszerű beruházási döntés-előkészítő eljárásokkal szemben támasztható 

követelményeket a következők szerint (Kovács, 1985): 

• Az eljárás során legyen lehetőség a beruházás, a termelés, valamint a finanszírozás 

kölcsönhatásainak egyidejű figyelembevételére. 

• Legyen dinamikus jellegű, azaz tükrözze a beruházási, termelési folyamatok tényezői 

közötti időbeli összefüggéseket. 

• Tegye lehetővé a döntés megvalósításával együttjáró bizonytalanság és kockázat korrekt 

számbavételét. 

• Legyen biztosított az egész-értékűségi feltételek érvényre juttatása. 

 

2.3. A beruházás-gazdaságossági vizsgálatok célja 

 

A mezőgazdasági beruházások jelentős mértékű tőkebefektetést igényelnek és csak később az 

objektumok, vagy eszközök működési szakaszában térülnek meg. A beruházások gazdasági 

hatásainak pontos meghatározása alapvető fontosságú feladat. 

 

A beruházások gazdaságossági vizsgálatának fő célja a tőkebefektetés, illetve az adott 

beruházás indokoltságának bizonyítása, a jövedelmező és pénzügyileg is megvalósítható 

fejlesztési elképzelés meghatározása, az egyes változatok közötti választás megkönnyítése. 

Egy adott fejlesztési projekt értékelése sokkal többet jelent egy-egy mutató értékének a 

meghatározásánál. Általános cél, hogy minél több oldalról és minél több szempont szerint 

megvizsgáljuk a megvalósítás lehetséges változatait. 

 

A gazdaságossági számítások, a gazdasági jelenségek és azok hatásainak induktív, 

szintetizáló vizsgálati módszere. Először vizsgáljuk az adott tevékenység által kiváltott 

gazdasági folyamat alkotóelemeit, majd a bonyolult folyamat részelemeit és szintézis útján - a 

részektől az egész felé haladva - eljutunk a tőkebefektetési tevékenység objektív 

megítéléséhez, azzal a céllal, hogy reális, kockázatot is felmérő információt nyújtsunk a 

beruházási döntések megalapozásához (Tétényi és Paróczai, 1993; Illés M., 1997). 
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A gazdasági számításoktól csak akkor várható el, hogy a tervezett projekt minőségi és 

mennyiségi jellemzőire vonatkozóan ne csak szubjektív, hanem számszerűsített, objektív 

információkat is nyújtson, ha: 

• a számításokat azon a szinten végzik, ahol az információk, adatok rendelkezésre állnak, 

ahol a döntést meghozzák, 

• az árak, amellyel a ráfordításokat értékelik és az eredményt számítják, megfelelnek az 

aktuális, vagy a jövőben várható piaci áraknak, 

• a kalkulált eredmény (jövedelmezőség) összhangban van a piaci értékítélettel, 

• a számításokban kifejeződnek a tőkebefektető és/vagy a nemzetgazdaság által támasztott 

érdekeltségi követelmények, 

• a számítások dinamikus jellegűek mindazon esetekben, amikor a tőkebefektetéstől elvárt 

hozadék meghatározásának igénye, a kockázat mértékének számbavétele azt szükségessé 

teszi (Tétényi és Paróczai, 1993). 

 

2.3.1. A beruházás-gazdaságossági kalkulációk célja, jelentősége és típusai 

 

A beruházás-gazdaságossági kalkulációk célja és jelentősége attól függően is változik, hogy 

mikor készítjük azokat. Ennek megfelelően megkülönböztetünk elő- és utókalkulációkat, 

illetve utóelemzéseket. 

Az előkalkulációkat a gépbeszerzés előkészítő szakaszában készítjük azzal a céllal, hogy 

igazolni tudjuk az adott beruházás szükségességét, megvalósíthatóságát és a tevékenység 

életképességét, valamint a döntéshozatal során az adott beruházási változat kiválasztásának 

okát. Az előkalkulációk elkészítéséhez valós, aktuális és sokoldalú információra van 

szükség. Az előkalkulációk elkészítése során figyelembe vett értékek nagy része becsült, ezért 

az információk pontosításával jelentősen növelhető az eredmények megbízhatósága. 

Barta (1986) és Czabán et al. (1997) munkáiban olvashatunk a közbenső-, azaz a beruházás 

megvalósítása során végzett kalkulációkról, de ezek jelentősége a gépberuházások esetén - a 

jellemzően rövid megvalósítási idő miatt - elhanyagolható. 

 

Az utókulációkat az eszköz üzembe helyezése és a termelés beindítása után végezzük. Ekkor 

már pontosan ismerjük a fejlesztéshez felhasznált egyszeri-, valamint a folyamatos 

üzemeltetési költségeket, illetve a folyamatos bevételek alakulását is. 
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A kapott eredményeket összehasonlítva a korábban elkészített előkalkuláció eredményeivel 

levonhatjuk a szükséges következtetéseket, és az eredmények jelentős eltérése esetén 

meghozhatjuk az operatív-, taktikai- vagy esetleg a stratégiai jellegű döntéseket. 

 

Az utóelemzést az adott gép életútja végén, a selejtezést követően végezzük, aminek célja 

egy következő beruházás előkészítéséhez valós információk biztosítása és tapasztalatok 

gyűjtése. 

 

Az utóelemzés nyújtotta információk értékét növeli, hogy azok általában hosszú távú 

tendenciákat mutatnak be, megbízhatóak, vagy megbízhatóságuk mértéke számunkra 

ismeretes. Fontos szempont az is, hogy helyi, vagyis az adott térségre és vállalkozásra 

vonatkozó saját adatok halmazáról, nem pedig általánosan hozzáférhető statisztikai adatokról 

van szó. Az 1. táblázat a három kalkuláció-típus legfőbb jellemzőit foglalja össze. 

 

Dolgozatomban elsősorban az előkalkulációhoz kapcsolódó módszertani kérdésekkel 

foglalkozom. 

 

1. táblázat: Az egyes kalkulációk, elemzések készítésének ideje, célja és jelentősége 
 

 
Megnevezés Időpont Cél Jelentőség 

Előkalkuláció Az előkészítés 

szakasza. 

A beruházási változat 

létesítésének indoklása. 

Támpont a beruházási 

döntéshez. 

Utókalkuláció Az üzembe-

helyezés után. 

A becsült és konkrét 

adatok egybevetése. 

Szükséges 

módosítások. 

Utóelemzés Selejtezés után. Új beruházás 

előkészítése. 

Helyi, megbízható 

adatok. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

2.3.2. A beruházás-gazdaságossági számítások jellege 

 
A beruházás-gazdaságossági számítások feladatait Illés M. (1997) mind módszertanilag, mind 

pedig a tárgyalt tématerületet illetően két jól elkülöníthető szakaszra bontja. 
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Az analízis szakaszában készülnek a megvalósíthatósági tanulmánytervek, amelyek a 

gazdaságossági számításokhoz biztosítják az alapadatokat és elkészítésükhöz speciális piaci-, 

műszaki-, humán-, illetve pénzügyi ismeretek szükségesek. Az elemzések szakszerűsége és 

alapossága befolyásolja az alapadatok későbbi hasznosíthatóságát, azaz a szintézis 

szakaszában elkészített kalkulációk eredményeinek megbízhatóságát, az életképességi és 

megtérülési követelmények teljesülését, illetve azok körülményeit és feltételeit vizsgálva. 

 

Értekezésemben a mezőgazdasági beruházások szintetizáló munkálatai során elkészítendő 

számítások módszertanával foglalkozom. 

 

2.3.3. A beruházás-gazdaságossági döntések típusai 

 

Tétényi és Paróczai (1993), Czabán et al. (1997) szerint létezik: 

• az önmagában való értékelés, amikor egyetlen beruházási elgondolásnak, vagy 

javaslatnak történik a gazdaságossági megítélése, elsősorban megvalósíthatósági és 

életképességi szempontból; 

• választás azonos beruházási cél, egymást kölcsönösen kizáró megvalósítási változatai 

között; 

• választás több, különböző célra irányuló beruházási javaslat között. 

 

Mindkét utóbbi esetben a változatok összehasonlító értékelése, gazdaságossági kritériumok 

szerinti rangsorolása történik. 

 

A gépi beruházások szempontjából külön jelentőséggel bírnak Ulbert (1992) szerint: a 

futamidő hosszára vonatkozó számítások, azaz az optimális használatban tartás 

időtartamának, illetve a selejtezés vagy pótlás időpontjának meghatározása. 

 

A tőke-felhasználási lehetőségek mérlegelése során Tétényi és Patóczai (1993) szerint szóba 

jöhet még: 

• a választás beruházás és nem beruházás jellegű befektetés között, illetve 

• a választás azonnali és későbbi időpontban végrehajtott beruházások között. 
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A szakirodalom külön nem említi, a gépberuházási döntések szempontjából azonban 

fontosnak tartom megjegyezni, a finanszírozási források összetételével kapcsolatban végzett 

választást a saját erős, a hitelből történő beruházás, illetve a lízing, vagy tartós bérleti 

beszerzési konstrukciók között. 

A vállalkozás egészének működése, a stratégiai célok elérése tekintetében adott vállalkozáson 

belül az optimális beruházási program kialakítására vonatkozó döntések is rendkívül 

fontosak (Ulbert, 1992). 

 

Szinte valamennyi szakíró fontosnak tartja megjegyezni, hogy a beruházások 

gazdaságosságának objektív megítélésére szolgáló különböző módszerek és eljárások nem 

mindenhatóak.  

A gyakorlati alkalmazás során sok nehézséggel kell számolni, például a jövőben várható 

hozamok, ráfordítások, illetve a kamatlábak alakulása tekintetében. 

A módszertani apparátust használó szakembereknek a minél nagyobb objektivitásra kell 

törekedniük. 

 

2.4. A beruházás-gazdaságossági számítások módszerei 

 
A gazdaságossági számítások során az egyik elsődleges feladat a különböző időpontokban 

fellépő és különböző dimenziókban mérhető, egyszeri- és folyamatos �pénzmennyiségek� 

(kiadások, illetve bevételek, ráfordítások, illetve hozamok) összemérési feltételeinek a 

biztosítása, azaz �közös nevezőre� való hozása, az összehasonlíthatóság feltételeinek 

megteremtése (Degarmo et al., 1997; Papp, 1997). 

A különböző típusú beruházások fontos jellemzője, hogy megvalósításuk és későbbi 

működtetésük hosszú időtartamot, éveket esetleg évtizedeket fog át. A gépberuházások 

esetében az egyszeri kiadások (beruházási költségek) általában időben pontszerűek, mivel a 

beruházás megvalósítása rövid ideig tart. Az időbeliségnek a figyelmen kívül hagyása, illetve 

figyelembevétele szerint a - fejlesztési változatok közötti választási döntéseket elősegítő - 

gazdaságossági kalkulációk lehetnek: 

• statikus számítások � melyek nem veszik figyelembe a pénz időértékét és 

• dinamikus számítások � melyek számolnak az idővel mint közgazdasági tényezővel, 

vagy 

• vegyes eljárások, amelyekben a dinamikus és a statikus számítások elemei keverednek. 
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2.4.1. A statikus számítási módszer 

 

A statikus szemléletű számítások általános jellemzője, hogy az időt, mint közgazdasági 

tényezőt számításon kívül hagyják. A statikus kalkulációs módszer, az 5. ábrán 

bemutatottak szerint, a következő feltételezésekből kiindulva határozza meg az előnyösebb 

fejlesztési változatot (Varga, 1985; Tétényi és Paróczai, 1993): 

• a beruházás egyszeri ráfordításával kapcsolatos tőkelekötés koncentráltan jelentkezik 

(maximum 1 év), majd ezután megkezdődhet az értéktermelés, 

• a fejlesztést követően a folyamatosan jelentkező évenkénti kiadások, bevételek, illetve az 

eredmények - az objektum működése során - azonosak, illetve amennyiben nem, akkor 

évenkénti átlagértéket határoznak meg, 

• a tárgyi eszközök fizikai kopásából és erkölcsi avulásából származó amortizációt a 

költségek között elszámolják, majd elhasználódás után ebből az összegből pótolják. 

 

5. ábra: A statikus számítások körülményeit jellemző sematikus ábra 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A statikus kalkulációs módszerek elterjedtek és egyszerűségük miatt közkedveltek is. 

Alkalmazásuk nem igényel komolyabb matematikai felkészültséget és technikai eszközöket, a 

mutatók eredményei jól áttekinthetőek és könnyen értelmezhetőek. 

A sok előnyös tulajdonság ellenére sem szabad elfelejteni, hogy csak korlátozottan 

alkalmasak különböző változatok gazdaságosságának összehasonlítására, mert ezek az 

eljárások az egyes projekteket külön-külön önmagukban értékelik, és nem helyezik el azt a 

vállalat egészének összefüggésrendszerébe (Ulbert, 1992; Tétényi és Paróczai, 1993), azaz: 

(Ft/év)

(év)

beruházási költség

bevétel

kiadás
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• függetlenül attól, hogy a tőkét mikor és milyen nagyságrendben kötötték le, illetve, hogy 

az elérhető árbevétel mikor és milyen nagyságrendben jelentkezik, az elköltött és kapott 

pénzt mindenkor nominál értékével szerepeltetik a számításokban, 

• nem vizsgálja a módszer az összefüggést a tőkebefektetés és mindazon tényezők között, 

melyek a vállalkozás eredményességét befolyásolják, (pl.: a beruházás finanszírozásának, 

vagy kapacitásbővítő szerepének elemzése). 

 

Mindezek ellenére célszerű elvégezni a statikus számításokat is, mert azok előzetes 

szűrőnek kiválóan alkalmasak, azaz amely beruházás statikusan nem térül meg az 

dinamikusan sem fog. A döntés-előkészítés folyamata során ezekre az információkra is 

szükség lehet, de nem szabad csak statikus számításokra alapozva döntést hozni.  

 

A különböző statikus számítási eljárásokat közelebbről áttekintve megállapítható, hogy 

például a vizsgálat által átfogott időszak alakulása szerint a statikus módszerek három 

különböző típusát különböztetjük meg, amelyek a következők lehetnek (Illés M., 1997). 

• Keresztmetszet-vizsgálatok, amikor is egy adott évre végeznek számításokat és csak 

arra kapnak választ, hogy az adott beruházás a szóban forgó évben teljesítette-e a vele 

szemben támasztott elvárásokat. A statikus módszer ezekben az esetekben fenntartás 

nélkül alkalmazható. 

• A több évet átfogó vizsgálatok, során az üzemszerű termelés első teljes évére 

számszerűsítik az adott statikusan meghatározott mutatót és az így kapott eredményt 

vonatkoztatják a beruházás teljes élettartamára. Ez a megoldás nem számol azzal, hogy 

az évek múlásával a mutatókban figyelembe vett tényezők (nyereség, tőkeérték) 

változnak. Több évet átfogó vizsgálati módszernek tekinthető az az eljárás is, amikor a 

beruházás várható élettartamának éveire rendre számszerűsítik a beruházás mindenkori 

nyereség összegét, de ezzel szemben mindvégig a beruházás bruttó értékét szerepeltetik. 

Ez a módszer a megtérülési idő tekintetében a valódi helyzetnél pesszimistább képet 

mutat, mivel az átlagos tőkebefektetés helyett, az indulás évére jellemző, vagyis a 

legnagyobb tőkebefektetési értéket veszi számításba. 

• A teljes élettartamot átfogó számítási módszer esetén egyetlen statikus mutató szerinti 

jövedelmezőség jellemzi a teljes beruházást. E módszer csak akkor alkalmazható, ha 

valóban teljesül a korábban említett feltételrendszer a pontszerűségre, a nyereséghozam 

állandóságára és a végtelen hosszú élettartamra vonatkozóan. 
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2.4.2. A dinamikus számítási módszer 

 

A megvalósítási idő és a beruházási költség a beruházási folyamatoknak két jelentős, 

egymással szoros kapcsolatban álló tényezője. A megvalósítás során minden időegységhez 

különböző beruházási teljesítmények és pénzkifizetések kapcsolódnak. Hasonló viszony 

figyelhető meg a már működő objektum költségei, illetve az annak köszönhető bevételek és a 

használati idő között. Indokolt tehát a két tényező � kiadások / bevételek és az idő - 

együttes, egymással összefüggő vizsgálata. 

A dinamikus számítási módszerek az egyedi beruházási projektek abszolút értékelése mellett, 

az egyes alternatívák közötti gazdaságossági sorrend megállapítására is alkalmasak, mivel az 

idő szerepét dinamikusan értelmezik (Ulbert, 1992; Adelman, P. J. és A. M. Marks, 1998). 

A következő körülmények megléte esetén, a számítások során a dinamikus módszer 

használata szükséges (6. ábra): 

• a beruházási folyamat hosszú ideig tart, (esetleg több év); 

• a beruházás teljes befejezése előtt már keletkeznek bevételek; 

• a folyamatosan jelentkező kiadások és bevételek időben változnak. 

 

 

6. ábra: A dinamikus számítások körülményeit jellemző sematikus ábra 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A dinamikus beruházás-gazdaságossági vizsgálatok feltételrendszere (Illés M, 1997): 

• az időegységre (év) jutó bevételek és kiadások mindig egy összegben, az időegység végén 

� vagy elején � merülnek fel, Czabán et al. (1997) megemlíti az év közepére történő 

redukálás, illetve a negyedévenkénti kamatoztatás lehetőségét is, de meg kell jegyezni, 

hogy az év végi, illetve év eleji figyelembevételből eredő kis torzulás a számítások más 

hibalehetőségeihez képest elhanyagolható; 

(Ft/év)

(év)

bevétel

kiadás

beruházás
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• a különböző időpontokban felmerülő kiadásokat és bevételeket egymással 

összemérhetővé kell tenni; 

• a kalkulatív kamatláb a beruházás teljes élettartama alatt állandó; 

• a mindenkori befektetési értéktől a kamatos kamatszámítás szerinti növekedésnek 

megfelelő megtérülést várunk el. 

 

A kalkulációk során első lépésként tehát, a különböző időpontokban jelentkező és különböző 

dimenziókban mérhető, azaz az egyszeri- és folyamatos kiadásokat és bevételeket kell 

összehasonlíthatóvá tenni, a következő lehetőségek szerint (Fleischer, 1994; Papp, 1997): 

• a folyamatos jellegű pénzértékek tőkésítésével, vagy 

• az egyszeri pénzmennyiségek folyósításával, illetve 

• a különböző időpontokban jelentkező bevételek, vagy kiadások transzformálásával, 

amelyben a kamatos kamatszámítás vagy a diszkontálás segít. 

 

Néhány évvel ezelőtt összeállítottam, illetve könyvben (Husti, szerk., 1999) bemutattam a  

7. ábrát elsősorban azzal a céllal, hogy a hallgatóknak könnyebb legyen elmagyarázni és 

egyszerű gyakorlati példákkal szemléletesebbé tenni az egyes bevételi és kiadási tételek 

időbeli átalakításának elméleti lehetőségeit. 

 

Tapasztalataim a magyarázó ábra alkalmazásával kapcsolatban egyértelműen pozitívak, 

hiszen mind a tananyag megértését mind pedig annak megjegyzését, illetve fölidézését jól 

segíti. 

 

 
• Kamatos kamatszámítás esetén egy ismert jelenlegi pénzmennyiség [Ft], jövőbeli

értékét határozzuk meg, adott kamatláb és évek száma mellett (7. ábra/1.). 

 

B'=B⋅(1+k)n.   (1) 

ahol: 

B' : jövőbeli érték [Ft], 
B : jelenlegi érték [Ft], 
k : a kamatláb [%], 
n : évek száma [év] 

(1+k)n: kamatos-kamattényező (kamatfaktor). 
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7. ábra: A kiadások és bevételek átalakításának elméleti esetei 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Ha a felmerülő pénzmennyiség minden évben egyenlő nagyságú, akkor élhetünk az 

egyszerűsítés lehetőségével és a következő formulák alapján számolhatunk. 
 

Ha a folyamatosan jelentkező pénzértékek [Ft/év] jövőbeni tőkeegyenértékét kívánjuk 

kiszámítani egy jövőbeni időpontra (7. ábra/5.), akkor a következő képletet alkalmazhatjuk: 

k
kHB

n 1)1(' −+=    (3) 

ahol: 

 H : a folyamatos pénzmennyiség [Ft/év]. 

• Egy a jövőben felmerülő pénzmennyiség

[Ft], jelenlegi értékének meghatározása a

fenti művelettel éppen ellentétesen végezhető

el (7. ábra/2.). 

 

B=B'⋅(1+k)-n   (2) 

ahol: 

(1+k)-n: diszkonttényező. 

 

• Folyamatosan jelentkező pénzértékek

[Ft/év] esetére is használható az ismertetett

két módszer, de akkor a tőkeegyenérték

meghatározásánál évenként kell elvégezni a

kamatos kamat számítási, illetve a

diszkontálási műveleteket (7.ábra/3.,4.). 
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Az átalakítás során dimenzióváltás is történt, hiszen a folyamatos pénzmennyiség [Ft/év] 

jövőbeni időpontra vetítve [Ft] dimenziójú lesz. Ezzel a kalkulációs módszerrel lehet pl.: a 

folyamatosan jelentkező tervezett bevételeket egy jövőbeni időpontra vetíteni. 

 

A jelen időpontra átszámolt � tőkésített � folyamatos pénzmennyiségek meghatározásához 

(7. ábra/6.) használható képlet: 

n

n

kk
kHB

)1(
1)1(

+
−+=   (4) 

A képlet második tagja az un. annuitási értékfaktor. 

 

Hasonló funkciót jelent, amikor az egyszeri (jelenlegi) tőkebefektetés folyamatos évi 

tőketerheinek a meghatározását végezzük el (7. ábra/7.). 

1)1(
)1(
−+

+= n

n

k
kkBH   (5) 

Ellentétes igények kielégítését tesszük lehetővé amikor egy jövőben esedékes 

pénzmennyiséget folyamatos tőkeegyenértékké alakítjuk át (7. ábra/8.). 

1)1(
'

−+
= nk

kBH   (6) 

 

Sok hazai és külföldi szerző tárgyalja az egyetemi hallgatók számára nem mindig egyszerű 

elméleti témakör tanításának szükségességét, illetve a lehetséges tanítási módszereket. 

A teljesség igénye nélkül említhetők West (1969), Deliné et al. (1995), Nicholson (1995), 

Goldratt (1997), Eschenbach (1999), Hartman (1999) munkái. Illés B. (1997) is foglalkozik 

az időtényező témakörével és annak tanítási lehetőségeivel. A beruházás-gazdaságossági 

vizsgálatok oktatása a felsőfokú szakképesítést adó mérlegképes könyvelő képzésben is 

szerepel (Gyulaffy et al., 1998). 

 

A dinamikus eljárások olyan döntési modelleknek tekinthetők Ulbert (1992) szerint, ahol 

feltételezzük, hogy a beruházó célja ismert, a döntéshez szükséges információk pedig 

hiánytalanul rendelkezésre állnak a beruházási változatok és a kamatlábak formájában. 

A beruházó célját a tőkeérték gyarapítása, a piaci közeg alakulását pedig a kalkulatív 

kamatláb testesíti meg a számításokban.  
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A gazdasági mennyiségek súlyozásánál a súlyozás mértékét az határozza meg, hogy a 

jelenlegi meglévő gazdasági mennyiségek milyen mértékben kedvezőbbek az adott gazdasági 

szervezet számára, mint a jövőben várhatók (Szakál, 1993). 

 

Nem szabad elfeledkezni a dinamikus számítások problematikus elemeiről sem (Czabán et 

al., 1997): 

• az alapul vett időhorizont megválasztása; 

• az alkalmazott kamatláb nagysága; 

• a jövőbeli ráfordítások és hozamok becslése sok bizonytalanságot okoz. 

Az időhorizont meghatározásának kérdésében elvileg három álláspontra helyezkedhetünk 

Varga (1985) szerint: 

• minden beruházásnál egységesnek vesszük az időhorizontot; 

• minden beruházásánál egyedileg állapítjuk meg, ami lehet a beruházás élettartama, vagy 

az adott eszköz átlagos amortizációs ciklusideje; 

• a rendszerszemléletű elemzések elvét figyelembe véve, olyan időhorizonton belül is 

vizsgálhatjuk a beruházás gazdaságosságát, amely nem a beruházásra, hanem arra a 

gazdasági rendszerre jellemző, amelybe az új eszköz belép. 

 

Érdemes megjegyezni, hogy a banki gyakorlatban a hitelezés időtartama is lehet a választott 

időhorizont.  

 

Különböző élettartamú változatok összehasonlítása esetén a számításokban azonos 

időhorizontot kell figyelembe venni. Francis (1993) és Fabricky et al. (1998) szerint ilyen 

esetekben a közös élettartam-szakasz vizsgálatával, vagy pótló beruházások módszerével 

teremthető meg az azonos hosszúságú időszak feltétele. 

 

A dinamikus gazdaságossági számítások keretében a kalkulatív kamatlábnak alapjában 

véve két feladata van: 

• a különböző időpontokban esedékes tételeket (pénz ki, illetve visszaáramlásokat) 

összegezhetővé és ezáltal összehasonlíthatóvá teszi; 

• a befektetett tőke vonatkozásában meghatározza a minimális jövedelmezőség 

követelményét. 
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Kalkulatív kamatlábként olyan százalékos értéket vesznek figyelembe, amely azt fejezi ki, 

hogy ha a tőkét más célra fektették volna be, az évente milyen hasznot (eredményt) hozna. Ezt 

a �tőke helyettesítési költségének� vagy �marginális hasznának� is szokták nevezni (Tétényi 

és Paróczai, 1993). 

Mindezekből következik, hogy a kalkulatív kamatláb megválasztása szerves részét képezi a 

beruházási döntésnek, miután hatással van a befektetésre kerülő tőke pénz-időértékkel 

számított nagyságrendjére és jövedelmezőségi követelményt is meghatároz, ezért nem lehet 

önkényesen megválasztani (Finch és Payne, 1996; Keszthelyi, 2000). 

 

A kamatlábbal kapcsolatos döntés következménye lehet: 

• túlságosan magas ráta esetén elmulaszthatnak egy olyan alkalmat, amelyet alacsonyabb 

ráta alapján elfogadnak, mert az megtérül és az eredményt még a megkövetelt mértékben 

javítja; 

• a túlságosan alacsony ráta alkalmazása még veszélyesebb, mert olyan javaslat 

elfogadását eredményezheti, amelynek megvalósítása a tőkebefektető által korábban már 

elért jövedelemnél alacsonyabb hasznot biztosít, tehát a jövedelem csökkenésével jár 

együtt. 

 

A kalkulatív kamatlábat szokták külső kamatlábnak is nevezni. Ez az elnevezés arra utal, 

hogy a kalkulatív kamatlábat a számításokban egybevetik a fejlesztés révén elérhető belső 

megtérülési rátával, amelyet belső kamatlábnak is neveznek. 

 

A kamatláb meghatározásának azért van jelentősége Varga (1985) szerint, mert nagyban 

befolyásolja a gazdaságossági mutató értékét. Minél nagyobb a kamatláb, annál kisebb a 

hozamok diszkontált összege és fordítva. 

 

A kalkulatív kamatlábnak azt kell kifejeznie, hogy mennyi az egységnyi pénzbefektetés 

várható hozama. Konkrét esetben tisztázandó tehát, hogy milyen célból kívánjuk 

meghatározni a gazdaságosságot. Hosszú éveken át a nemzetgazdasági összevetésekhez az un. 

�D� mutatóban is alkalmazott 12%-os kamatlábat és 15 éves futamidőt használták. Vállalati 

szintű hatékonyság összehasonlítás esetén a vállalat átlagos eszközhatékonyságát, vagy pedig 

az alternatív fejlesztési, vagy befektetési lehetőségek átlagos hatékonysági mutatóját célszerű 

kalkulatív kamatlábként szerepeltetni. 
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A dinamikus beruházás-gazdaságossági számítások alapmódszereit a témával foglalkozó 

szakírók Ulbert (1992), Illés M. (1997) két csoportba sorolják. Megkülönböztetik a: 

• tőkeérték módszereket: 

• a nettó jelenérték számítást, 

• a végérték módszert, illetve 

• kamatláb módszereket: 

• belső kamatláb módszert, 

• kritikus kamatláb eljárásokat. 

 

A nettó jelenérték gyakran diszkontált hozadékösszegként olvasható. A felsorolt módszerek 

közül a hazánkban és a fejlett országokban is a nettó jelenérték (Net Present Value) számítás 

és a belső kamatláb (Internal Rate of Return) módszer ajánlása dominál.  

 

2.4.3. A vegyes eljárások 

 
A szakirodalomban és a gyakorlati alkalmazásokban Czabán és munkatársai (1997) szerint 

találkozhatunk �vegyes� eljárásokkal is, amelyekben a dinamikus és a statikus számítások 

elemei keverednek. Ilyenkor többéves időhorizontot vesznek fel, a hozamok és a folyó 

ráfordítások időbeli változásait figyelembe veszik, de a dinamikus eljárásoknál egyszerűbb 

számítástechnikát alkalmaznak (pl.: a változó évi hozamok, illetve ráfordítások átlagos 

nagyságával számolnak). 

 

Néhány konkrét mutató fölsorolása előtt szükséges megjegyezni, hogy a különböző típusú és 

eltérő módszerrel készülő beruházás-gazdaságossági számításokat kiegészítő elemzésekkel, 

érzékenységi vizsgálatokkal, illetve a kritikus értékek megállapításával kell teljessé tenni. 

 

2.5. A beruházás-gazdaságossági számítások főbb mutatói és azok kritikai értékelése 

 

Olyan univerzális mutatószámot, amely a beruházások hatékonyságával összefüggő 

valamennyi nemzetgazdasági és vállalati szintű követelményt képes lenne kifejezni, nehéz 

kialakítani. Ezért a beruházások gazdaságossági értékelésére számos mutatót alakítottak ki, 

amelyek más és más oldalról vizsgálják meg az adott kérdést. A konkrét stratégiai és 

gazdasági célkitűzésekből kiindulva a mutatószám rendszeren belül lehet valamelyik 

mutatót alapvetőnek tekinteni (Koperniczky, 1997).  
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Ugyanakkor azonban bármely alapvetőnek tekinthető mutatószám mellett az elemzéshez és a 

gazdasági döntés meghozatalához szükséges a kiegészítő (orientáló) mutatók alkalmazása is. 

Az ilyen több mutatós rendszer sokféle képletből áll, így a kapott eredményeken gyakran 

nehéz az egyértelmű eligazodás. Ha például az egyik változatnál két mutató � a másik 

változathoz képest � pozitív, kettő megegyező, két másik pedig negatív, akkor sok elemzést és 

vizsgálatot igényel a helyes döntés meghozatala. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a 

beruházási döntéseket motiváló tényezők között nemcsak a gazdaságossági és 

jövedelmezőségi szempontok dominálnak. A többmutatós rendszer helyesen tükrözi a 

beruházások gazdasági hatékonyságának bonyolult ökonómiai problémáit. 

 

A dolgozatom megírásának egyik célja a mutatók komplex értékelésének megkönnyítése. 

Rendkívül lényegesnek tartom ismét hangsúlyozni, hogy ezek a számítások � a nehézségek 

ellenére - részét kell, hogy képezzék a döntési folyamatnak, tehát még a kivitelezés 

megkezdése előtt el kell, hogy készüljenek és a kapott eredményeket a megvalósításra 

vonatkozó döntésben figyelembe kell, hogy vegyék a döntést hozók. 

 

Az egymást kizáró beruházási változatok gazdasági összehasonlítása során: 

 

• a költség-összehasonlító; 

• a jövedelmezőséget összehasonlító; 

• a megtérülési időt meghatározó; 

• a deviza gazdaságosságot és 

• az eszköz-igényességet vizsgáló mutatók alkalmazhatók. 

 

2.5.1. A statikus beruházás-gazdaságossági mutatók 

 

Magyarországon 1960 óta kötelező gazdaságossági számítást végezni a beruházási döntések 

előkészítése során. 1968-ig az ún. �G� mutatót alkalmazták, ami a statikus beruházás-

gazdaságossági mutatók közé tartozott, hiszen az idő figyelmen kívül hagyásával számolta a 

beruházás ráfordításainak nemzetgazdasági szintű megtérülését (Husti, 1986).   

A vállalkozások szintjén alkalmazott konkrét statikus mutatók a következőkben 

jellemezhetők. 
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A költség-összehasonlító elemzés lényege, hogy a döntéshozó a felmerülő változatok közül 

amellett dönt, amelynél a termék vagy teljesítmény egységre eső átlagos évi költsége a 

legkisebb. A mutató alkalmazása csak homogén jellegű termelés esetén lehetséges. 

A számításokat ki kell egészíteni technikai elemzésekkel is (pl.: kapacitás, élettartam 

számítás). A gyakorlatban általában kisebb volumenű projektek pl.: gépcsere-

gazdaságossági számításokhoz használják a módszert (Ulbert, 1992). 

=+
T

ÜB termékegységre eső költség  (7) 

ahol: 

B = egyszeri tárgyi- és forgóeszköz-befektetés [Ft], 

Ü = üzemeltetési költség [Ft], 

T = termelés [természetes mértékegység]. 

 

A jövedelmezőséget összehasonlító számítások a jövedelmezőséget az elérhető nyereség és 

a lekötött tőke hányadosaként értelmezi egy relatív mutatóként, amely a lekötött tőke 

egységére jutó nyereséget fejezi ki. Azonos tőkelekötésű változatok mellett a legnagyobb 

átlagos nyereségű alternatívát kell választani. A mutató nevezőjében a ténylegesen vagy az 

átlagosan lekötött tőke, a számlálóban pedig a periódusonkénti átlagos, változatlan értékű 

nyereség szerepel. Fontos, hogy a figyelembe vett nyereség a beruházás pótlólagos hozamából 

induljon ki és az amortizációt ne tartalmazza. A számítások során mind a nyereség mind pedig 

az átlagosan lekötött tőke a pótlólagos értékekre vonatkozzon, tehát csak a beruházási projekt 

hatásait tartalmazza. 

 

A jövedelmezőséget összehasonlító mutatók azonos futamidejű beruházások 

összehasonlítására � a hiányosságok ellenére is � leginkább alkalmas számítási módszerek, 

amelyek egyben jó közelítését adják a később bemutatásra kerülő belső kamatláb mutató 

értékének is. 

100⋅=
∑
∑

kB
Ny

J %   (8) 

ahol: 

Ny: az éves nyereség összege [Ft/év], 

Bk: a beruházási költségek összege [Ft]. 
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A megtérülési idő mutató arról nyújt információt, hogy a beruházás megvalósításához 

fölhasznált tőkebefektetés mennyi idő alatt térül vissza a vele elérhető nyereségből. Az a 

beruházási változat kedvezőbb a másiknál, amelyiknek megtérülési ideje rövidebb. Az eljárás 

rendkívül egyszerű, de komoly hiányossága � statikus voltán kívül -, hogy túlságosan 

preferálja a gyors megtérülést. Alkalmazása körültekintést igényel, hiszen olyan változat is 

előbbre kerülhet a megtérülési mutató alapján a rangsorban, amelynek jövedelmezősége 

gyengébb. A mutató alkalmazása olyan esetekre javasolható, amikor viszonylag rövid 

használati idejű beruházási változatokat kell rangsorolni. Ha a nyereség nem állandó, akkor 

azok átlagával vagy táblázat segítségével készülhetnek a számítások. Az amortizáció 

figyelembevételéről sem szabad megfeledkezni. 

Ny
B

M k=  [év]   (9) 

 

A devizagazdaságossági mutatókkal az egységnyi deviza előállításához szükséges 

forintráfordítást határozhatjuk meg. Az a fejlesztési változat kedvezőbb, amelynek 

eredményeként egységnyi deviza kisebb forintráfordítással állítható elő. A mutatónak olyan 

tevékenységek esetén van különös jelentősége, amelyeknél az export-import folyamatok 

meghatározóak. Ha a fizetőeszköz szabadon átváltható, akkor a mutató alkalmazása 

okafogyottá válik. 

r

d
g F

E
D =    (10) 

ahol: 

Ed: az előállított deviza mennyisége [valutanem], 

Fr: az Ed mennyiségű deviza előállításához szükséges forint ráfordítás [Ft]. 

 

Az eszköz-igényességi mutatók segítségével meghatározható, hogy egységnyi nyereség 

előállításához mekkora értékű forgó-, illetve tárgyi eszköz állomány lekötése szükséges. 

Versenyeztetés esetén az a változat a kedvezőbb, amelyiknél kisebb értékű eszközlekötéssel 

érjük el ugyanazt vagy akár nagyobb nyereséget. 

100⋅=
k

ig B
NyE    (11) 

ahol: 

Ny: a nettó vagy bruttó jövedelem [Ft/év], 

Bk: a beruházási költség [Ft]. 
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A témakörhöz kapcsolódó szakirodalomban (Ulbert, 1992) a haszonérték-analízis, mint 

további módszer is megtalálható. Nem tartozik szoros értelemben a kalkulációk közé, viszont 

értékelni képes a beruházási változatokat a szubjektív kritériumok alapján. 

Az eljárás lényege, hogy a beruházási változatoktól elvárt hasznosságokat súlyozva összegzi 

és azt a projektet választja, illetve helyezi előre a rangsorban, amelyik leginkább képes a 

súlyozott haszonértéket növelni. A módszer rendkívül szubjektív, mert a várt 

hasznosságokat és a tényleges haszonértéket az elemzést végző határozza meg. Ennek 

ellenére kiegészítő eljárásként javasolható, hiszen sokoldalúsága miatt a projekt 

megvalósításával kapcsolatban számos következményre hívja fel a figyelmet. 

Olyan projekteknél célszerű használni, amelyek elsősorban nem jövedelmezőségi céllal 

valósulnak meg (pl.: utak, parkok), hiszen ezeknél a beruházásoknál a gazdasági, pénzügyi, 

jóléti hatások eleve nem, vagy csak nehezen számszerűsíthetők. 

 

2.5.2. A dinamikus beruházás-gazdaságossági mutatók 

 

A �G� mutatót 1968-tól az un. �D� mutató váltotta fel, amely már figyelembe vette az 

időtényezőt is, így egyértelműen dinamikus mutatónak tekinthető. 1976-tól kezdve kötelezően 

ki kellett számítani értékét az 500 millió Ft-ot meghaladó és hitel igénybevételével 

megvalósuló vállalati-szövetkezeti beruházásoknál. 
 

A �D� mutató azt fejezte ki, hogy az adott beruházás ráfordításai - az akkoriban egységesen 

rögzített 12%-os kamatláb alkalmazása mellett és 15 éves időhorizonton belül - hányszor 

térülnek meg (Husti, 1986). 

A nemzetközi gyakorlatban pl.: a �Világbanki� beruházások esetén, így Magyarországon is, 

már évtizedek óta, alkalmazzák a dinamikus mutatókat. 

A tőkebefektetések gazdasági hatásait objektív módon a különböző tőkehatékonyság 

számításokkal tudjuk meghatározni. A számítási eljárások, illetve a főbb mutatók típusai a 

következők: 

• jelenlegi érték módszerek (NPV, annuitásszámítás), 

• végérték módszerek, 

• dinamikus megtérülési idő, 

• belső kamatláb módszer (IRR), 

• kritikus kamatláb eljárások, 

• haszon-költség arány mutatók ( 1BCR , 2BCR ) 
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A fejlett piacgazdaságok irodalmában a nettó jelenérték-számítás és a belső 

kamatlábkeresés módszerek ajánlása dominál (Gittinger, 1982; Illés M., 1997). 

 

A felsorolt módszerek és mutatók rövid ismertetése 
 

Nettó jelenérték mutatót: NPV (Net Present Value). A szakirodalomban Goodwill, NPV vagy 

jelenérték számítás néven is megtalálható. A módszer régebbi elnevezése � diszkontált 

hozadékösszeg számítás � a nevében jelzi a módszer lényegét, a hozadékok (bevételek és 

kiadások különbsége) diszkontálását és összegzését, adott időhorizonton. 

0)()()( ≥−−= IPVCPVRPVNPV   (12) 

ahol: 

)(RPV : az évente keletkező bevételek diszkontált értékösszege. 

)(CPV : az évente jelentkező működési költségek diszkontált értékösszege. 

)(IPV : a beruházás-jellegű költségek diszkontált értékösszege. 

 

A számítást az objektum teljes vagy várható élettartamára készítjük el. Adott beruházás 

kapcsán alapvető feltétel, hogy az objektum (vállalkozás) jelen időre számolt tiszta nyeresége 

legyen nagyobb vagy egyenlő a beruházási költségek szintén jelen időre számolt 

értékösszegével, azzal a tőkeráfordítással, amibe az objektum került.  

 

A NPV értéke tehát legyen pozitív, több változat rangsorolásánál az a leginkább kedvező, 

amelyik nettó jelenértéke a legmagasabb. Ha a nettó jelenérték nulla, akkor éppen a 

kalkulatív kamatlábnak megfelelő jövedelmezőséget teljesíti a szóban forgó beruházás, 

amelynek értéke egyenlő az un. IRR belső megtérülési rátával. A pozitív NPV érték az adott 

jövedelmezőségi követelmény felett keletkező többletnyereség nulla (kezdő) időpontra 

diszkontált értékét számszerűsíti.  

 

A nettó jelenérték mutató korlátozottan kifejező képes, mivel két komoly információt kerül 

meg, nevezetesen a tőkeösszeget és a lekötési időt. Gazdálkodási szempontból nem lehet 

közömbös, hogy a szóban forgó diszkontált többletnyereséget milyen átlagos összegű 

befektetéssel érjük el, illetve, hogy hány évi átlagos tőkelekötés húzódik meg az adott 

diszkontált többletnyereség mögött (Illés M., 1997). 
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Illés I.-né (1998) szerint sokan úgy vélik, hogy nehéz megérteni a nettó jelenérték 

pénzösszegek pontos jelentését. 

Mivel a kalkulációk során összehasonlításra kerülő alternatívák eltérhetnek mind a szükséges 

tőkelekötés, mind a futamidő tekintetében ezért a vizsgált változatokat az összehasonlítás előtt 

komplettírozni � összehasonlíthatóvá � kell tenni. Ez eltérő élettartamú objektumok esetén ún. 

kiegészítő beruházások segítségével, eltérő tőkelekötést igénylő beruházásoknál pedig 

differencia beruházások segítségével történik. Ha mind a két jellemző eltérő, akkor a 

beruházási láncok segítségével jöhet létre az összehasonlítás. 
 

Fontos megjegyezni, hogy túlságosan hosszú élettartam � több tíz év � és magas 

kamatlábak (pl.: 25%) esetén a számításoknak már nem sok értelme van, hiszen egyre 

nehezebben és pontatlanabbul lehet a gazdasági hatásokat számítani és becsülni.  
 

A szakirodalom több, a nettó jelenérték-számítás alapmódszeréből levezetett mutatót említ, 

melyek közül a jövedelmezőségi index (Profitability Index, PI) ma már önálló 

gazdaságosság-számítási módszerként is ismert (Illés M., 1997). A mutató, mint a BCR2 

haszon-költség arány mutató a beruházás időhorizontja alatt képződő jövedelmeket a kezdő 

pénzáramhoz viszonyítja, azaz megmutatja az egységnyi befektetett összegre jutó jelenérték 

hozamot (Keszthelyi, 2000). 

 

A műszaki gazdaságtan kérdései közül a nettó jelenérték számítások problémakörével és a 

továbbfejlesztésük lehetőségeivel egy sor nemzetközi szakíró is foglalkozik (Chung és Lin, 

1995; Hajdasinski, 1995, 1997a; Hurley és Johnson, 1997; Tauer, 2000).  

  

Az annuitás számítás segítségével meghatározható az a minimális éves nyereség, amely 

fedezi az évente folyamatosan jelentkező tőketerheket. Az eljárás során kiszámítható az, 

hogy milyen kamatterhek, bérleti-, illetve lízingdíjak és futamidők vállalhatók a vállalkozás 

folyamatos likviditásának megőrzéséhez. 

1)1(
)1(

min −+
+≤ n

n

k k
kkBNy   (13) 

ahol: 

minNy : a minimális éves nyereség [Ft/év], 

kB : a beruházási költség - összes tőkeráfordítás � [Ft], 

Az összefüggés jobboldalának második tagja az annuitási értékfaktor reciproka. 
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A számítások során körültekintően kell megválasztani a reális tőketörlesztő faktort, 

melynek értékét a fejlesztési forrás összetétele, a hitelkondíciók és a tőke-visszatérülési görbe 

ismeretében határozhatjuk meg. 

 

• A végérték módszer vonatkoztatási időpontként a tervezési időszak végét választja. 

Egységes kamatlábakat feltételezve ez önmagában semmilyen eredménybeli különbséget 

nem mutatna a jelenérték számításhoz képest. A két módszer közötti alapvető különbség 

az, hogy a végérték számítás során nem egységes piaci kamatlábakkal számolunk, hanem 

ún. befektetési, illetve hitelfelvételi kamatlábakkal. Az évek során jelentkező negatív 

előjelű hozamokat, azaz kiadási többleteket a magasabb hitelfelvételi kamatlábbal, míg a 

bevételi többleteket a befektetési kamatlábakkal kamatoztatjuk a felmerülésük 

pillanatától a tervezési időszak végéig. Ez az eljárás jobban követi a valóságot hiszen 

normál esetben a tőkepiac sem egységes, mert a hitelfelvételi kamatlábak magasabbak 

mint a befektetésiek. 

• A dinamikus megtérülési idő kiszámításakor azt vizsgáljuk, hogy a létesítmény 

megvalósításához szükséges tőkebefektetés hány év alatt térül vissza az objektum 

működése során keletkező nyereségből. 
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   (14) 

ahol: 

nB : a beruházás összköltségének jelenértéke [Ft] 

nJ : a nyereségek jelenértéke [Ft/év] 

s: a beruházás időtartama [év] 

t: a megtérülési idő [év] 

 

A mutató azt fejezi ki, hogy a beruházott tőke hány év alatt térül meg. Az a létesítmény 

változat a kedvezőbb a mutató szempontjából, amelyiknél a dinamikusan számolt megtérülési 

idő rövidebb. 

 

A számítás előnye, hogy annak az időszaknak a hosszát mutatja meg, amely a leginkább 

kritikus az objektum működése szempontjából. 
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Ezt az időszakot szemlélteti a 8. ábrán látható ún. tőke-visszatérülési, vagy �J-görbe� 

(Görög, 1996). Hátrányként említhető ugyanakkor, hogy nem ad tájékoztatást a megtérülési 

időn túl keletkező nyereség alakulásáról, ezt a szempontot nem szabad elfelejteni az egyes 

változatok versenyeztetése során. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra: A J-görbe 

Forrás: Görög, 1996; 255. p. 

 

A Belső megtérülési ráta: IRR (Internal Rate of Return) módszer, vagy rendit 

kiszámításakor azt a kamatlábat keressük, amely mellett a beruházás nettó jelenértéke 

éppen nulla, azaz a beruházás egyszeri és a működés folyamatos költségei a bevételekből 

éppen egyszer térülnek meg a létesítmény teljes élettartama során. E számításoknál tehát nem 

határozunk meg előre egy diszkontálásnál alkalmazható kamatlábat, mint például a jelenérték 

számításánál, hanem éppen ellenkezőleg, erre a bizonyos kamatlábra vagyunk kíváncsiak. 
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ahol: 

1/(1+k)n: diszkonttényező 

R: az évente keletkező bevételek. 

C: az évente jelentkező működési költségek. 

I: a beruházás-jellegű költségek. 
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A kapott belső kamatláb értéke a �tőke megtérülési sebességét� fejezi ki. Minél nagyobb ez 

az érték annál kedvezőbb a befektetés. A mutató jól alkalmazható a különböző beruházási 

és befektetési változatok rangsorolására is. A szemléletes és könnyen értelmezhető 

eredmény miatt a legkülönfélébb projektek gazdaságossági vizsgálatára alkalmazható 

módszer (Hajdasinski, 1996;1997b; Tauer, 2000). 

 

A �kritikus kamatláb érték� módszer lényege, hogy a végérték módszerekhez hasonlóan 

nem tekinti a piaci kamatláb-feltételeket egységesnek, ezért meghatároz egy olyan kritikus 

hitelfelvételi kamatláb szintet, amely mellett a beruházás még éppen egyszer megtérül. A 

kérdés tehát, hogy milyen hitelfelvételi kamatláb mellett lesz a végérték éppen nulla, azaz a 

beruházás még éppen megvalósítható. Ha a tényleges kamatlábérték a kiszámított kritikus 

érték fölött van, akkor az adott tőkebefektetéstől el kell tekinteni. A kritikus érték 

meghatározása hasonlóan történik a belső kamatláb értékének meghatározásához. 

 

A Haszon-költség arány mutató: BCR (Benefit Cost Ratio) következő két típusa terjedt el a 

gyakorlatban: 
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ahol: a jelölések megegyeznek az NPV mutatónál alkalmazottakkal. 

 

A 1BCR  megmutatja, hogy a bevételek diszkontált összegéből, hányszor térül meg a 

beruházás egyszeri és folyamatos működési költségeinek diszkontált összege. A 2BCR  értéke 

arra ad választ, hogy a keletkező jövedelem diszkontált összegéből hányszor térül meg a 

beruházási költségek diszkontált összege. Adott beruházási változat gazdasági 

életképességéhez alapvetően szükséges, hogy mindkét mutató értéke 1-nél nagyobb legyen. 

Fontos megjegyezni, hogy a BCR mutatók az egymást kizáró változatok rangsorolására nem 

alkalmasak. 
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Az előzőekben tárgyalt módszerek és konkrét mutatók esetében nem dönthető el, hogy 

általában melyik jobb, előnyösebb a másiknál. Ezek a mutatók egymással nem 

versenyeznek, sokkal inkább egymás kiegészítői.  

 

A befektetés gazdasági hatásait világítják meg különböző oldalról. Papp (1997) szerint erre 

utal a mutatók �dimenzionális� eltérése is: 

 

• a jelenérték számítás pénzértéken fejezi ki a �vállalkozás értékét� a (goodwillt); 

• az annuitásszámítás pénzérték/évben ad választ az �elvárt� minimális évi tőkehozadék 

mértékére; 

• a rendit számítás százalékos formában mutatja meg a tőkehozadék fajlagos értékét 

(rátáját); 

• a megtérülési idő számítása években adja meg tőke-visszatérülés várható időtartamát. 

 

A különböző mutatók eltérő eredményeinek értékelése, a beruházási változatok 

versenyeztetése esetén az egyes eredmények rangsorolása, egyik vagy másik mutató 

értékének az előtérbe helyezése, csak a konkrét projekt körülményeinek ismeretében 

lehetséges. Gittinger (1982) szerint a nettó jelenérték, a belső megtérülési ráta és a haszon-

költség arány mutatók rangsorolásra, az egyes beruházási változatok sorrendbe állítására nem 

igazán alkalmasak. Versenyeztetésre leginkább alkalmas a nettó haszon � beruházási 

költség arány (N/K) mutató, amikor a pozitív évek nettó jelenértékét elosztjuk a beruházás 

után jelentkező negatív évek nettó jelenértékével. Az a változat a kedvezőbb amelyik 

magasabb N/K értéket eredményez (Helmers, 1979).  

 

2.5.3. Az éves pénzáramok meghatározása 

 

A gazdaságossági számítások egyik alapfeladata az éves pénzáramok (cash-flow) - az adott 

időszak alatt ténylegesen befolyt és kifizetett pénzösszegek különbségének - meghatározása. 

A készpénzáram pontos megállapítását mind a kiadási, mind pedig a bevételi oldalon a 

mezőgazdasági termelés sajátosságai is nehezítik, ezért azt több szempont figyelembe 

vételével  kell megtenni (Squire-Van der Tak, 1975; Brealey-Myers, 1993; Weston-Brigham, 

1993; Collins J.-Collins R., 1995;): 
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• A pénzáramokat növekményi alapon kell becsülni, azaz minden olyan pénzáramot, 

amely a beruházás elfogadásával változást eredményez a gazdálkodás árbevételeiben, 

költségeiben, adófizetésében bele kell számítani az elemzésbe. 

• A pénzáramokat adózás utáni bázison kell mérni, mivel az adó tényleges kiadást jelent. 

• A beruházás valamennyi közvetett hatását (pl.: megnövekedett forgóeszköz-szükséglet) 

figyelembe kell venni. 

• Nem szabad figyelembe venni azokat a kiadásokat, amelyek már korábban megtörténtek, 

így nem függnek a beruházás elfogadásától. Ezek az úgynevezett elsüllyedt költségek 

(sunk costs). 

• Fontos az infláció és a maradványérték következetes kezelése. 

 

2.6. A beruházások kockázatelemzésének jelentősége és módszerei 

 

A beruházásokkal összefüggő módszertani kérdések között a gazdaságosság és a kockázat 

értékelésének kiemelkedő jelentősége van. A beruházásokkal együtt járó nagyszámú 

bizonytalan tényező miatt a gazdaságossági kalkuláció a legtöbb esetben nem ad elegendő 

információt a beruházások megalapozásához. Ezért szükséges a számításokat 

kockázatelemzéssel kiegészíteni. A kockázatelemzés az esetek többségében a gazdaságossági 

számításra épül, vagy ahhoz szorosan kapcsolódik (Keszthelyi, 2000). 

 

A kockázat fogalmát eltérő módon, különböző megközelítésben tárgyalják. Chikán (1998) 

szerint a kockázat az a lehetőség, hogy egy gazdasági szubjektum az általa kitűzött célt nem, 

vagy csak részben éri el. A kockázatra Williams és Heins (1981) szerint pontos definíció nem 

is adható.  

A bizonytalanság és a kockázat közti összefüggés is többféleképpen értelmezhető. A két 

fogalom egymásnak nem szinonimája, bár a gyakorlatban sokszor így használják.  

A kockázat alapvető oka a bizonytalanság, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk mi fog történni a 

jövőben. A bizonytalanság a döntésekre jellemző kategória, a kockázat pedig a döntéssel járó 

bizonytalanság következménye, ami ha realizálódik, kockázati veszteség formáját ölti  

(Barta, 1979). 
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A kockázatelemzés, a kockázat nagyságának meghatározása az a tevékenység, amely 

számszerűen, illetve egyéb módon kifejezi a gazdaságossági számításokban figyelembe vett 

értékektől való eltérést, amelyet a különböző tényezők idéznek elő. Számos szerző Csáki 

(1976), Barta (1979), Meszéna (1984), Ulbert (1992), Mott (1993), Asquith és Bethel (1995), 

Busby (1998) olyan módszereket ismertet, amelyek azt feltételezik, hogy a beruházó a 

döntéshozatal időpontjában még nem rendelkezik teljes körű, biztos információkkal a 

jövőbeli állapotokról. 

 

A beruházási kockázat számbavételére a következő eljárások alkalmazhatók: 

• Megtérülési idő: Könnyen értelmezhető, de csak utal a beruházás kockázatára, ha ugyanis 

a befektetett tőke rövidebb idő alatt térül meg, akkor a kockázat kisebb (Domján, 1993). 

• Korrektúra eljárás: Az alternatív várakozások pesszimista értékeivel számol, azaz 

csökkentett hozamokat, növelt üzemeltetési költségeket és rövidebb használati időt vesz 

figyelembe (Ulbert, 1992). 

• Párhuzamos számítások módszere: A korrektúra eljárásra hasonlít. A legvalószínűbb 

értéket egyszer az optimista másszor a pesszimista értékkel veszi figyelembe, a döntés e 

két szélsőérték figyelembe vételével történik. 

• Kockázattal módosított diszkontráta: A módszer lényege, hogy a kockázatosabbnak 

vélt beruházási változatnál a nettó jelenérték kiszámításához magasabb leszámítolási 

kamatláb kerül alkalmazásra, illetve a belső kamatláb küszöbrátája is magasabbra kerül. 

• Döntési fák módszere: Alkalmazásakor az összetettebb döntések időben egymásután 

következő részdöntésekre tagolódnak. Az adott időpontban hozható döntési lehetőségek 

grafikusan feltüntetett elágazásokhoz kapcsolódnak az eredményt befolyásoló környezeti 

állapotok (diszkrét eloszlás alapján) szóba jöhető értékei és azok bekövetkezési 

valószínűségei. A módszer segíti a döntéshozót a döntéshez szükséges információk 

rendezett megszerzésében és a döntési helyzet teljes képének fölvázolásában. 

• Érzékenységvizsgálat: Az eredményváltozó (pl: belső megtérülési ráta) alkotóelemekre 

bontásán alapul. Kiszámításra kerül ezen komponenseknek a végeredményre gyakorolt 

hatása - a változókat külön-külön változtatva a többi változó állandó szinten tartásával 

(Schall és Haley, 1983). 
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• Sztohasztikus szimuláció: Általában a Monte Carlo technikán alapul, amelynek lényege, 

hogy az egyes bizonytalan tényezőkhöz rendelt valószínűség-eloszlás alapján 

véletlenszerűen választunk ki értékeket, amelyeket a szimulációs vizsgálat egy-egy 

kísérletében használunk fel (Russel és Taylor, 1998). 

• Számítógéppel sok változó, valamint valószínűségi eloszlásuk számításba vehető, ez nagy 

mennyiségű információt biztosít a beruházási döntések megalapozásához (Belton és 

Stewart, 2002). 

 

A szakirodalmi áttekintésben, dolgozatom témájának és célkitűzéseinek megfelelően a 

hangsúlyt a tárgyi eszköz-gazdálkodás vállalkozói feladataira, a beruházás-gazdaságossági 

kalkulációkra és a különböző mutatókra fektettem. A beruházás-gazdaságossági vizsgálatok 

megbízhatóságáról, azaz a befektetések kockázati tényezőiről röviden írtam.  
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3. A KUTATÁS MÓDSZERE 
 

Vizsgálataim középpontjában a mezőgazdasági beruházásokkal kapcsolatos döntés-

előkészítési folyamat áll. 

Kutatómunkám első lépéseként a hazai mezőgazdasági vállalkozások műszaki fejlesztésével 

kapcsolatos beruházás- és döntés-előkészítési tevékenységet kívántam jobban megismerni. 

Munkatársaim segítségével összeállított, tizenhat zárt- és nyitott kérdést tartalmazó kérdőívet 

személyes megkérdezés útján véletlenszerű, önkényes mintavételezéssel töltöttünk ki. 

 

A vizsgálatba vont 102 vállalkozás 73%-a egyéni, míg 27%-a társas vállalkozás keretei 

között végzi mezőgazdasági termelő, illetve szolgáltató tevékenységét. 

 A vizsgált vállalkozások 43%-a 200 ha fölötti területen, 12%-a 101-200 ha, 10%-a  

51-100 ha, 15%-a 21-50 ha közötti területen, míg 20%-a kevesebb mint 20 ha területen  

gazdálkodik (9. ábra). 

9. ábra: A művelt földterület nagysága és eloszlása a vállalkozások között 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kérdőív segítségével elsősorban arra kerestem a választ, hogy a megkérdezett egyéni- és 

társas mezőgazdasági vállalkozások (1. melléklet): 

• mi alapján döntenek adott fejlesztés szükségességéről (konkrét terv,�ráérzés); 

• alkalmaznak-e valamilyen elemzést a beruházási döntés meghozatala előtt; 

• vizsgálják-e, hogy az adott fejlesztés hogyan illeszkedik a jövőbeni elgondolásaikhoz; 

• rendelkeznek-e a jövőre vonatkozó tervvel (stratégiai,�üzleti); 

• van-e kapcsolatuk fejlesztési kérdésekben szaktanácsadóval, falugazdásszal; 
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• szükségét érzik-e annak, hogy termelésüket gépesítsék; 

• mi alapján döntenek konkrét eszköz kiválasztásakor (saját benyomás,�egyéb); 

• mennyire befolyásolják gépvásárlási döntéseiket az aktuális támogatási lehetőségek; 

• használnak-e valamilyen módszert, elemzést a gépesítés-fejlesztéshez és végül 

• kik készítik a fejlesztéshez kapcsolódó pályázatokat, hitelkérelmeket, üzleti terveket? 

 

A kérdések egy része a gépesítésfejlesztésre koncentrál, mivel a mezőgazdasági 

beruházások jelentős hányada ezzel az eszközcsoporttal kapcsolatos. A kérdőívek az  

�SPSS 7.0.� statisztikai programcsomag felhasználásával került feldolgozásra. 

 

Értekezésem második célkitűzésének megfelelően, a vállalkozói stratégiából kiinduló 

projekt kialakítási módszerek alkalmazási lehetőségeit vizsgálom a mezőgazdasági 

beruházások esetére. 

A projektmenedzsment gyakorlatában már elterjedten alkalmazott �struktúratervek� 

módszerével (Görög, 1996) és az ipari gyakorlatban használt �gyengepont-kutatás 

tagolással � (Susánszky, 1982), mint menedzsment módszerek kombinált felhasználásával, a 

többfunkciós mezőgazdasági vállalkozások projektkialakítási folyamatát vizsgálom. Ezen 

belül adott műszaki fejlesztési feladattal összefüggő beruházás terjedelmének, a fontosabb 

mennyiségi, minőségi paramétereinek, az idő- és költség jellemzők egyszerűbb 

meghatározásának lehetőségeit. 

 

Kutató munkám fő célkitűzése egy olyan módszertan, illetve elméleti modell kialakítása, 

amely sikeresen alkalmazható beruházási döntések előkészítésére. A kialakítandó dinamikus, 

szimbolikus modell alkalmas lehet adott vállalkozás vagy egy-egy üzletág fejlesztési 

döntéseinek támogatására.  

A modellalkotás során a döntés-előkészítés összetett folyamatának főbb lépéseire 

koncentráltam, ami megfelelt e következő célkitűzéseknek: 

 

• A vállalkozás tárgyi eszköz ellátottságának meghatározása 

A tárgyi eszköz ellátottság meghatározásához az előzőekben bemutatott �struktúratervek� 

és �gyengepont� elemzés mellett a szakirodalomból szintén ismert �mérlegegyenletet� 

(Husti, 2001), illetve egyenlőtlenség módszerét alkalmaztam, amelyhez a kiindulási alapot a 

termelési szerkezet, illetve az alkalmazott termelési technológiák szolgáltatják. 
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 Ez utóbbiak alapos kidolgozása esetén kiderül, hogy milyen eszközökkel, mikor, mekkora 

mennyiségű és milyen minőségű munkát kell, illetve lehet elvégezni.  

 

• A tárgyi eszköz igény kielégítés alternatív lehetőségeinek meghatározása 

Az egyszerűsített �ÁKFN struktúra� elvén működő modell, amely a kihasználás 

függvényében számszerűsíti és szemléletesen meg is jeleníti az egyes eszközbiztosítási 

konstrukciókhoz (saját v.s. bérelt eszköz) tapadó költség-, árbevétel- és nyereség adatokat. 

Ezek alapján jelölhető ki az az éves teljesítmény tartomány, amely alatt vagy fölött az egyik, 

illetve a másik megoldás kedvezőbb a vizsgált vállalkozás számára. 
 

• A konkrét tárgyi eszköz kiválasztása különféle szempontok alapján 

A beszerzésre kerülő konkrét eszköz kiválasztását, a műszaki, technológiai, ökonómiai, 

ergonómiai, környezetvédelmi és egyéb szempontok egyidejű mérlegelését segíti a modell 

ezen eleme, amely a komplex összemérés módszerét alkalmazza (Temesi, 2002). 
 

• A finanszírozási lehetőségek versenyeztetése 

A kínálati piacon, a számos finanszírozási lehetőség közül � saját erős vagy hitelből 

finanszírozott beruházás, esetleg lízing, vagy tartós bérlet � csak a konkrét adatok 

ismeretében, körültekintően elvégzett számítások után lehet választani. Az egyes 

finanszírozási konstrukciókhoz tapadó, az adott időhorizonton jól számszerűsíthető költségek 

dinamikus összesítése a helyes döntés alapja. A kialakított modell ezen eleme olyan 

összefüggés-rendszert mutat be, amellyel valamennyi konstrukció egymással 

összehasonlíthatóvá válik, lehetőséget teremtve a versenyeztetéshez és a döntéshez. 
 

• A beruházás-gazdaságossági kalkulációk elvégzése 

Minden hosszú időre beszerzett eszköz beruházása előtt szükséges elvégezni az alapvető 

beruházás-gazdaságossági számításokat. A modell ezen eleme a dinamikus mutatók  

(NPV, BCR1, BCR2, IRR, Tdin,  N/K) kiszámításához használható.  
 

• A kockázatelemzés és a kockázatkezelés elkészítése 

A beruházásokkal természetesen együtt járó rendkívül nagyszámú bizonytalan tényező miatt 

a beruházás-gazdaságossági számításokat kockázatelemzéssel is célszerű kiegészíteni. Az 

adott beruházással összefüggő egyszeri- és folyamatos költségeknek, illetve a keletkező 

bevételeknek a vállalkozás készpénzforgalmára gyakorolt hatásai ebben a modell elemben 

kerülnek kidolgozásra. 
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A felsorolt elemeken alapuló modellt később, az �Eredmény� című fejezetben ismertetem. 

 

A működő modell olyan szoftver (MICROSOFT EXCEL) környezetben fut, amely könnyen 

hozzáférhető és kezelése sem igényel komolyabb számítástechnikai fölkészültséget. 
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4. EREDMÉNYEK 
 
Kutatómunkám eredményei a dolgozat bevezetésében megfogalmazott célkitűzéseknek 

megfelelően a magyarországi mezőgazdasági vállalkozások beruházás- és döntés-előkészítési 

gyakorlatának jobb megismerését, a projektkialakítási módszerek mezőgazdasági alkalmazási 

lehetőségeinek föltárását szolgálják. A döntés-előkészítést támogató módszertan és elméleti 

modell, illetve annak számítógépes változata is elkészült, amelynek használhatóságát 

modellszámítások igazolják. 

 

4.1. A magyarországi mezőgazdasági vállalkozások beruházás- és döntés-előkészítési 

gyakorlata 

 

A versenyképes mezőgazdaság egyik kulcstényezője a termelést szolgáló korszerű műszaki 

háttér biztosítása. A modern technikai feltételek megteremtése rendkívül költséges, a 

mezőgazdasági vállalkozások fejlesztési forrásai szűkösek, ezért mindent meg kell tenni a 

pénzügyi források előteremtése és azok minél hatékonyabb fölhasználása érdekében. Ezt a 

célt szolgálja a beruházási döntések kellő megalapozottsága is. 

Kutatómunkám során összeállított és kitöltött kérdőívek arra keresik a választ, hogy a 

magyarországi mezőgazdasági vállalkozások gyakorlatában a beruházási döntések mennyire 

megalapozottak, készülnek-e tervek, elemzések, igénybe veszik-e a vállalkozások külső 

szakemberek segítségét, mi alapján döntenek a végleges beruházási változat kiválasztásakor 

és mennyire befolyásolja döntéseiket az állami támogatások elérhetősége. Az összegyűjtött 

és feldolgozott adatok önmagukban is érdekesek, de a döntés-előkészítési modell 

összeállításához is célszerű figyelembe venni azokat. 

 

A feldolgozott kérdőívekből nyert eredmények 

 

• Adott fejlesztés szükségességéről a vállalkozások 62%-a konkrét terv alapján, 38%-a 

kényszer, 16%-a ráérzés, 11%-a pedig mások tanácsa alapján dönt (10. ábra).  

A későbbi eredményekből kiderül, hogy a konkrét terv, inkább konkrét elképzeléseket 

jelent, mint sem írásban valóban meglévő különböző típusú terveket.  
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10. ábra: A vállalkozói döntés alapja adott fejlesztés szükségességéről 

Forrás: saját szerkesztés 

 

• A fejlesztési, beruházási döntések meghozatala előtt a megkérdezett vállalkozások 68%-a 

alkalmaz valamilyen elemzést. Ez önmagában nem alacsony szám. A probléma az, hogy 

az elemzések csak a várható kiadások (hiteltörlesztés) és bevételek alakulására 

vonatkoznak, esetleg a megtérülési időre és csak néhány esetben a beruházás-

gazdaságossági mutatókra, mondván a gyakorlat úgy sem igazolja az elméletet. 

 

• A megkérdezett vállalkozások 80%-a vizsgálja, hogy az adott fejlesztés, beruházás 

miként illeszkedik jövőbeni elgondolásaihoz. Ez ismét örvendetes érték, bár mint azt a 

későbbi eredmények szemléltetik a vállalkozásoknak csak mintegy 17%-a rendelkezik 

stratégai tervvel. 

 

• A vizsgálatba vont vállalkozásoknak csak 32%-a rendelkezik a jövőre vonatkozó 

tervvel. A tervvel nem rendelkezők között az egyéni vállalkozások száma nagyobb.  

Ha azt vizsgáljuk, hogy milyen tervekkel rendelkeznek a megkérdezettek, akkor kiderül, 

hogy 36%-uk rendelkezik üzleti tervvel, 17%-uk stratégiai tervvel és 11%-uk 

marketing tervvel (11. ábra). Ezen nem megnyugtatóan magas értékekből kiderül, hogy a 

mezőgazdasági vállalkozások nem tartják fontosnak a leírt formában meglévő terveket. 

Nem hisznek azok teljesülésében elsősorban a gyorsan változó gazdálkodási feltételekre és 

a környezeti változásokra hivatkozva. A különböző tervek hiányában a projektek 

kialakítása, illetve a beruházások megalapozottsága is megkérdőjelezhető. 
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11. ábra: A jövőre vonatkozó tervekkel rendelkező vállalkozások 

Forrás: saját szerkesztés 

 

• A vállalkozások 79%-a szükségesnek érzi termelésének gépesítését. Ez komoly 

részarányt képvisel és egyértelműen mutatja, hogy a gépesítés fejlesztése kiemelt 

szerepkörrel bír a műszaki fejlesztési feladatok sorában. A gépesítés szükségességét az 

élőmunka kiváltásával, a minőség és a hatékonyság javításával indokolták legtöbben. 

• Gép- és eszköz vásárlása, illetve kiválasztása esetén a megkérdezettek 77%-a dönt saját 

benyomás alapján, 31%-a a kereskedő (forgalmazó) javaslatát veszi figyelembe, 28%-a 

mások tanácsa alapján dönt és 9%-a vesz figyelembe egyéb szempontokat, például: 

szakcikk (12. ábra). 

 

12. ábra: Adott gép, eszköz kiválasztásának alapja  

Forrás: saját szerkesztés 
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• Az aktuális állami támogatási lehetőségek a vizsgált vállalkozások 78%-át döntően, 

16%-át mérsékelten és 8%-át egyáltalán nem befolyásolja (13. ábra). A számok 

magukért beszélnek, egyértelműen jelzik, hogy a beruházásokat milyen jelentősen 

serkentik a támogatási lehetőségek. 

 

13. ábra: A támogatási lehetőségek hatása a gépvásárlási döntésre 

Forrás: saját szerkesztés 

 

• A gépesítés fejlesztéséhez a vizsgálatba vont vállalkozások 50%-a használ valamilyen 

módszert, elemzést. Ez önmagában nem túlságosan alacsony hányad, de ha 

megvizsgáljuk az alkalmazott módszereket, illetve az elkészített elemzéseket, akkor 

kiderül, hogy azok jelentős része az eszközhasználattal összefüggő költségekre, illetve a 

gépkihasználás alakulására vonatkoznak. Az eszköz kiválasztásához komolyabb 

menedzsment módszert, esetleg komplex összemérési technikát csak igen elvétve 

használnak. 

 

• A vizsgálatba vont vállalkozások 71%-ának kapcsolata van fejlesztési kérdésekben 

szaktanácsadóval vagy falugazdásszal. A pontos megoszlás ugyan nem ismert, de az 

egyéni vállalkozók, illetve a kisebb területen gazdálkodók komoly hányada a 

falugazdásszal van kapcsolatban a különböző pályázati lehetőségek miatt. E magas érték is 

jelzi, hogy igénylik a vállalkozók a szakmai támogatást, még akkor is, ha ezért nem 

szívesen hoznak áldozatokat. A fejlesztéshez szükséges pályázatokat, hitelkérelmeket és 

üzleti terveket a vállalkozások 66%-a saját maga készíti, 33%-a tanácsadóval, 21%-a 

könyvelővel és 5%-a falugazdásszal készítteti el (14. ábra). 
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14. ábra: A fejlesztéshez kapcsolódó dokumentumok elkészítése 

Forrás: saját szerkesztés 

 

4.2. A vállalkozás stratégiájától a konkrét fejlesztési tervekig 

 

A különböző mezőgazdasági ágazatokban előállított alapvető termékek és szolgáltatások 

mennyiségi növelése az iparilag fejlett országokban és hazánkban már semmilyen technikai 

jellegű gondot nem jelent. A további mennyiségi növekedésnek sem az alkalmazott 

technológia vagy technika szabnak korlátot, hanem a természeti környezet ésszerű védelme, 

a korlátozott mennyiségben jelenlévő erőforrások és a piac. E három tényező közül a hazai 

mezőgazdasági vállalkozások számára leggyakrabban a piac jelent komoly kihívást. A piacon 

értékesíthető termékek mennyisége elsősorban attól függ, hogy sikerül-e az egyre szigorodó 

előírásoknak és szabványoknak, a folyamatosan változó piaci igényeknek, azaz a fogyasztók 

növekvő elvárásainak maximálisan megfelelő, kifogástalan minőségű termékkel megjelenni 

adott helyen és adott időben. Ennek egyik feltétele a termelés műszaki hátterének folyamatos 

fejlesztése. 

 

A kérdés azonban az, hogy miként lehet a mindennapi gondok, az operatív teendők fölé 

emelkedni, illetve hogyan lehet egy már meglévő eszközállományt, vagy technológiát 

fejleszteni, esetleg lecserélni. Miként lehet a fejlesztés konkrét területeit és feladatait kijelölni. 

Mindehhez ismerni kell a vállalkozás pontos eszközigényét, illetve tárgyieszköz-

ellátottságát. 
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A vállalkozások vezetésének egyik legnehezebb feladata a konkrét fejlesztési változatok 

kialakítása és a megvalósítással kapcsolatos döntések meghozatala. 

 

A műszaki projektek, beruházások fő küldetése, hogy a vállalkozás hosszú távú, stratégiai 

elképzeléseit lehetőleg minél hatékonyabban szolgálják. A projektek kialakítása a stratégiai 

tervek konkretizálását jelentik, hidat képezve a stratégiai menedzsment és az operatív 

menedzsment tevékenységei között. E nem könnyű feladathoz sajátos szemléletmód, egy sor 

menedzsment módszer ismerete és nem kevés gyakorlat szükséges. 

 

Jelen fejezet azt ismerteti, hogy a jellemzően többfunkciós mezőgazdasági vállalkozások 

esetében miként jelentkeznek a projektek kialakításával kapcsolatos problémák, milyen 

szempontokat célszerű figyelembe venni és milyen módszereket lehet alkalmazni ezek 

megoldása során. 

 

A különböző projektek kialakításakor minden esetben a vállalkozás stratégiai célkitűzéseiből 

kell kiindulni. A konkrét célok ismeretében a stratégiai programok és akciók megvalósítása a 

projekteken keresztül realizálódik. 

 

Adott projekt esetén a projekteredmény tartalmi és terjedelmi behatárolása, azaz a 

projekteredmény képességeinek megfogalmazása, arra a kérdésre adott válasz, hogy mire 

legyen képes a létrehozandó projekteredmény mind mennyiségi, mind pedig minőségi 

szempontból. Ennek meghatározása a műszaki projektek esetében egyértelműbb feladat, 

például a szellemi projektekhez képest, de éppen a mezőgazdasági sajátosságok és a 

tevékenységek többfunkciós jellege miatt komoly körültekintést igényel és rendkívül fontos a 

projekt végső sikere, illetve a stratégiai cél elérése szempontjából. A struktúra tervek 

kialakítása, mint menedzsment technika, és mint szemléletmód is segíti a projekteredmény 

tartalmi és terjedelmi behatárolását. 

 

A fejlesztési projektek jelentős része nem zöldmezős beruházásként valósul meg, hanem 

kimondottan a meglévő eszközök korszerűsítésére, esetleg a már rendelkezésre álló funkciók 

bővítésére, vagy újabb funkciók kialakítására irányul. Ezért a tervezett fejlesztéseket a 

meglévő technikai háttérhez kell illeszteni, illetve annak funkcióteljesítési képességét 

körültekintően kell megvizsgálni.  
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Ezt segíti a következőkben bemutatásra kerülő gyengepont elemzés, mely a menedzsment 

technikák tagoló módszerei közé tartozik, és sok egyéb, például ipari területen széles körben 

alkalmazzák. 

 

4.2.1. A struktúratervek kialakítása és alkalmazása 

 

A megvalósítandó fejlesztési projektek kialakítása, a projekteredmény tartalmi és terjedelmi 

behatárolása a funkció-cél struktúra elkészítésével történhet, amely a projekteredményben 

megtestesülő célok hierarchikusan felépített rendszere. 

A csúcson a megfogalmazott stratégiai cél található, ezt követően helyezkednek el a fő 

funkció- és célcsoportok, amelyek tovább bonthatók egészen elemi szintig. Példaként 

szolgálhat a biotermékek előállításának, mint stratégiai célnak a funkció-cél struktúrája, 

illetve annak egy részlete (15. ábra). 

 

A funkció-cél struktúrát olyan mélységig célszerű felbontani, amíg az egyes képességek 

kapcsán egyértelművé nem válnak a kapacitás- és méretjellemzők, a minőségi 

követelmények és a projekteredmény realizálásához szükséges környezeti feltételek.  

 

 
15. ábra: �Biotermékek előállítása� - funkció-cél struktúra 

Forrás: saját szerkesztés 
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A funkciók pontos meghatározása után a funkcióhordozók struktúrájának elkészítése a 

következő lépés. A funkcióhordozó maga az eszköz, a fizikailag létrehozandó 

projekteredmény, aminek segítségével egy funkció működésbe hozható, illetve működésben 

tartható. A projekteredményben megtestesülő célok a funkcióhordozóknak köszönhetően 

realizálhatóak.  

A kellő mélységig kidolgozott funkcióhordozó struktúra alkalmas a projekteredmény 

pontosítására, azaz a vállalkozás tárgyieszköz-igényének meghatározására (16. ábra). 

 

A projekt kialakításának következő fázisában a gyengepont elemzés segítségével vizsgálható 

meg a már rendelkezésre álló eszközállomány. Valamennyi eszközt megvizsgálva meg kell 

állapítani, hogy melyek azok az eszközök, amelyek alkalmasak a kívánt funkciók teljesítésére, 

melyek azok, amelyeket cserélni vagy átalakítani kell. 

 

 
16. ábra: �Biotermék előállítása� - funkcióhordozó struktúra 

Forrás: saját szerkesztés 

 

4.2.2. A gyengepont elemzés alkalmazása 

 

A menedzsment technikák közül a tagoló módszerek körébe sorolható a �gyengepont 

elemzés�. A különböző mezőgazdasági ágazatok és kiegészítő tevékenységek vizsgálata a 

�gyengepontok felkutatásának módszerével� jól segíti egy adott ágazat/üzletág jelenlegi 

helyzetének és az ágazatfejlesztés biológiai-, technológiai-, technikai-, ökonómiai- és 

humán feladatainak meghatározását.  
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A módszer lényege, és egyben előnye, hogy az elemzés kiterjedhet a teljes innovációs láncra, 

illetve annak csak egy részére is. Összetett, bonyolult tevékenységek kellő mélységű 

megfigyelése eredményesebb, ha kisebb részletekre bontva végezzük el a vizsgálatot. Többek 

között ezt szolgálják a kidolgozott struktúratervek.  

Fontos azonban, hogy az elemzés közben értsük és jól átlássuk a folyamatot mint egészet, 

annak célját és jelentőségét, hiszen csak ezek ismeretében ítélhető meg az egyes részletek 

jelentősége és minősége. Az egyes elemek vagy részfolyamatok beható és részletes 

vizsgálatával elérhető:  

• a szűk keresztmetszetek, veszteségek, minőségi problémák, hibák felismerése; 

• azok helyeinek és keletkezési okainak biztos és pontos feltárása; 

• a jelenségek vagy folyamatok eltéréseinek és azonosságainak megállapítása; 

• a kívánatos vagy mértékadó elemekhez vagy értékekhez való viszonyíthatósága; 

• valamely folyamat globális minősítéséből eredő hibás következtetések elkerülése; végül 

pedig,  

• a probléma általános megoldása, azaz keletkezési okainak megszüntetése. 

 

A �gyenge pont� elemzés végrehajtásakor, illetve a struktúratervek elkészítésekor komoly 

elméleti felkészültséget és gyakorlati tapasztalatot igényel a kívánatos tagolási mélység 

megállapítása. Erre vonatkozóan általános érvényű szabály nem létezik, mindig az adott cél és 

a körülmények határozzák meg azt (2. táblázat). A mátrix sorai a fejlesztés műszaki, 

ergonómiai és környezetvédelmi okait, indítékait, az oszlopok pedig a jelenlegi helyzetből 

eredő, elsősorban ökonómiai következményeket tartalmazzák. 

 

Az elemzés akkor eredményes, ha az a vállalkozás teljes eszközállományára elkészül, 

beleértve valamennyi ágazatot és üzletágat az összes termesztési technológiát, az elvégzendő 

tevékenységeket és műveleteket (3. és 4. táblázat). 
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2. táblázat: A �gyenge pont� elemzés, mint tagoló módszer alkalmazása 
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...             

      Forrás: saját szerkesztés                         Ahol: G1 � Gn gépek, É1 - Ém épület 

 

 

3. táblázat: A �gyenge pont� elemzés, mint tagoló módszer alkalmazása, különböző 

ágazatokra, üzletágakra 
 

Növénytermesztés Állattenyésztés Kiegészítő 
tevékenység 

A fejlesztés 
anyagi-műszaki 
összetétele N1 N2 ... Ni Á1 Á2 ... Ái K1 K2 ... Ki 

Épület, építmény É1 É2       É3       Ém     

Gép, berendezés G1       Gn       G3 G2     
Telkesítés                         

Ültetvény                      
Forrás: saját szerkesztés              Ahol: G1 � Gn gépek, É1 - Ém épület 

 

A gyengepont elemzés módszerét alkalmazva a rendelkezésre álló eszközök, míg a 

körültekintően elkészített struktúratervek alapján a tárgyieszköz-igény pontos ismeretéhez 

jutunk. A két eredmény összevetése után egyértelműen megállapítható, hogy mely eszközöket 

(épületeket, gépeket, berendezéseket) kell kicserélni, átalakítani, felújítani, illetve beszerezni 

vagy felépíteni. 
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4. táblázat: A �gyenge pont� elemzés, mint tagoló módszer alkalmazása, különböző 

technológiákra és műveletekre 
 

Növénytermesztési technológiák Műveletek 
T1 T2 ...         Ti 

M1 G1            

M2  G2           

...  ...          Gn 

Mi   Ém          
Forrás: saját szerkesztés              Ahol: G1 � Gn gépek, É1 - Ém épület 

 

Ezután kezdődhet a konkrét projektek, illetve az egyes műszaki fejlesztési változatok 

kialakítása. A 17. ábra a vállalkozás stratégiájából kiindulva, a rendelkezésre álló saját és 

külső forrásokat figyelembe véve, azokat a feladatokat foglalja rendszerbe, amelyeket a 

fejlesztési változatok kialakítása során célszerű elvégezni. 

 

A struktúratervek és a gyengepont kutatás módszerével áttekintett tárgyi eszközök 

ismeretében, illetve a fejlesztéssel kapcsolatban megfogalmazott prioritások alapján 

meghatározhatók a beruházás fontosabb jellemzői, azaz a főbb műszaki paraméterek, a 

minőségi jellemzők, valamint az idő- és a költségkorlátok. A fejlesztés előzményeinek 

ismertetése, szükségességének és céljának világos megfogalmazása, a költségelőirányzatok 

elkészítése és végül a fejlesztési változatok versenyeztetése teszik teljessé a beruházási 

változat kialakításának és kiválasztásának folyamatát. 
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17. ábra: A fejlesztési változatok kialakításának és kiválasztásának folyamata 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A tárgyieszköz-ellátottság pontos meghatározása, illetve a fejlesztési változatok 

versenyeztetésének módszertana, maga a modell, a következő fejezetben kerül bemutatásra. 

Dolgozatom célkitűzésének megfelelően arra törekedtem, hogy a modell legyen képes 

valamennyi lényeges döntés-előkészítési alapfeladat végrehajtására. A döntés-előkészítés 

folyamatát a vállalkozás stratégiája és a külső környezete fogja közre (18. ábra). 

 

 

 

A
tárgyieszköz-ellátottság

áttekintése a
gyengepont elemzés"

módszerével

Beruházási hitelek,
saját forrás, állami

támogatás

A
fejlesztés

szükségessé-
gének és
céljának

megfogalmazása

A
változatok

versenyeztetése

Az
előzmények
ismertetése

A változatok
költségelőirányzata

A
fejlesztési változatok

kialakítása/kiválasztása

Prioritások
meghatározása

A vállalkozás stratégiája

"
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18. ábra: A döntés-előkészítési folyamat alapfeladatai 

Forrás: saját szerkesztés 
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4.3. A beruházási döntés-előkészítést támogató modell 

 

A dolgozat bevezetésében megfogalmazott célkitűzések között az egyik legfontosabb a 

beruházási döntés-előkészítést támogató módszertan és modell. A következőkben részletesen 

ismertetem a kialakított modell egyes elemeit. 

Az elméleti modell mellett egy �MS EXCEL� környezetben futó, gyakorlás után rutinszerűen 

kezelhető program is elkészült, amelynek segítségével a beruházási döntés-előkészítés 

kalkulációi és az érzékenységi vizsgálatok a hagyományos módszerekhez képest sokkal 

gyorsabban elkészíthetők. 

A témakörben már több szerző (pl.: Barta I.; Kovács G.; Kovács Á.; Keszthelyi Sz.) készített 

hasonló modellt és hozzá kapcsolódó programot. A kutató munkám során kidolgozott változat 

nagy előnye, hogy komplex módon, a mezőgazdasági beruházások döntés-előkészítésének 

valamennyi fontosabb kérdésére keresi a választ. A későbbiekben a program támogatásával 

készült modellszámítások egyszerűsített menetét és eredményeit is ismertetem. 

A feladat elvégzésekor a kérdőívekből szerzett tapasztalatok eredményeit is figyelembe véve, 

arra törekedtem, hogy a modell: 

• átlagos szakmai felkészültséggel és informatikai eszközháttérrel; 

• a legkülönbözőbb termelési szerkezet és üzemméret esetén is; 

• jól használható segédeszköz legyen a vállalkozás vezetésének kezében; 

• támogassa a komplex döntés-előkészítési folyamatokat; 

• szolgálja a fejlesztési források hatékony fölhasználását. 

A modell kialakításánál, felépítésénél a műszaki fejlesztési feladatok főbb lépéseit és azok 

általános sorrendjét vettem alapul (18. ábra). 

 

4.3.1. A vállalkozás tárgyieszköz-ellátottságának meghatározása 

 

A vállalkozás tárgyieszköz-ellátottságának ismerete a fejlesztési döntések meghozatalának 

egyik alappillére. Meghatározásához a következő feladatokat kell elvégezni, illetve 

szempontokat figyelembe venni. 
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• Az előállított termékek szerkezete 

A mezőgazdasági vállalkozások tárgyieszköz-igényének mennyiségi és minőségi 

összetételét, elsősorban a természeti és közgazdasági környezet, a termelési szerkezet, a termő 

alapok, illetve a termékeknek a mennyiségi és minőségi összetétele határozzák meg  

(5. táblázat). 

 

5. táblázat: A termelési szerkezet alakulása 

 

N: növénytermesztés A: állattenyésztés K: kiegészítő tevékenység 
 

Sorszám A tábla megnevezése Területe (ha) A növény megnevezése Területe 
(ha) 

1 T1 � N1 �
2 T2 � N2 �
� � � � �
i TI � NI �

Össz.: - � - �
Forrás: saját szerkesztés 

 

• Az alkalmazott termelési technológia 

Ugyan az a termék/szolgáltatás különböző termelési technológiával állítható elő, a 

termőhelyi adottságok, az időjárási körülmények, a megrendelő/fogyasztó kívánsága, a 

termelő szakmai meggyőződése és még sok egyéb tényező miatt (6. táblázat) 

 

6. táblázat: Adott növény termesztés technológiai terve 

 

Növény:  N1     
Tábla: T1 T2 Össz.  
Terület (ha): � � �  

     
Ssz. Művelet 

megnevezés 
Mennyiség  Teljesítmény Ideje Ideje Erőgép Munkagép

   (műó)  (ha/műó) (hónap) (dekád)   
1/N1 M1 � � � � E1 M1 
2/N1 M2 � � � � E2 M2 
� � � � � � � � 

i/N1 Mi ... � � � Ei Mi 
Forrás: saját szerkesztés 
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• A kidolgozott technológiai tervek alapján az összes műveleti igény meghatározása 

A pontosan hónapokra, dekádokra, esetleg napokra lebontott technológiai tervek ismeretében 

alakul ki a pontos műveleti igény mind mennyiségi, mind pedig minőségi szempontból. 

Azaz: kiderül, hogy az év mely napjain hány üzemórán át, mekkora munkamennyiséget kell, 

illetve lehet elvégezni egy adott műveletből. Az alaposan elkészített technológiai tervből az 

anyag- és munkaerő szükséglet is kiderül (7. táblázat). 

 

7. táblázat: Adott erő-/ munkagép típusra, épületre vonatkozó műveleti igény 

 

Eszköz: E1 / G1 / É1    
      

Ssz. Művelet 
megnevezés 

Mennyiség Teljesítmény Ideje Ideje 

  (műó) (ha/műó) (hónap) (dekád) 
i/N1 M1 � � � ... 
i/N2 M2 � � � � 
� � � � � � 

I/Nn Mi ... � � � 
       Forrás: saját szerkesztés 

 

A tervezett műveleti igény dekádonkénti bontásban történő megjelenítése árnyaltabban 

mutatja be egy-egy eszközcsoport egész éves kihasználását, illetve a jelentkező 

munkacsúcsokat is (8. táblázat). 

 

8. táblázat: Adott erő-/ munkagép típusra, vagy épületre vonatkozó összes igénybevétel adott 

évre, dekádonkénti bontásban 

 

Eszköz: E1 / G1 / É1    
     

Január � December Év  
Dekád Üó/hó 

Üó/hó 
Üó/hó Üó/év 

1. � � � � 
2. � � � � 
3. � � � � 
0.* � � � � 

Össz.: � � � � 
      Forrás: saját szerkesztés          * A hónapon belül bármikor elvégezhető  

 

 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 62

• Az eszközigény meghatározása 

A műveleti igény mennyiségi és minőségi összetételét pontosan ismerve már elvégezhető az 

eszközigény meghatározása a szakirodalomból ismert mérlegegyenlet, illetve egyenlőtlenség 

segítségével. 

m ≤ x * h * p    (18) 

ahol: 

m: az elvégzendő munkamennyiség [műó, nha] 

x: a gépek száma [db] 

h: a munkavégzésre rendelkezésre álló időtartam [műszaknap] 

p: az adott eszköz fajlagos teljesítménye [ha/műó]. 

 

Az egyenlőtlenségből x-et kifejezve minden egyes műveletre megállapítható, hogy az adott 

művelet, hány darab és milyen minőségű eszközzel végezhető el agrotechnikailag és 

biológiailag optimális időhatárok között. 

 

• A rendelkezésre álló eszközállomány értékelésese 

A pontos eszközigény ismeretében a rendelkezésre álló teljes eszközállományt kell 

megvizsgálni az elvégzendő feladatok tükrében, az előző fejezetben ismertetett �gyengepont 

elemzés� módszerével.  

 

• Az eszköz ellátottság meghatározása 

A meghatározott eszközigényt mennyiségi és minőségi szempontból össze kell vetni a már 

megvizsgált, rendelkezésre álló, használható épületek és üzemképes gépek állományával. Ez 

a �tárgyieszköz-ellátottsági viszonyszám� mutatja meg, hogy szükség van-e új eszközre 

(épületre, gépre, berendezésre) vagy a rendelkezésre állókkal esetleg azok felújításával, 

bővítésével, átalakításával elvégezhető a feladat a biológiailag és agrotechnikailag optimális 

időhatárok között. 

 

________Tárgyieszköz-igény_______ 
Rendelkezésre álló tárgyi eszközök 

















≥
=
≤

 

 
1 
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Azt kell megvizsgálni, hogy van-e olyan feladat vagy munkacsúcs, esetleg több is, amikor az 

adott eszköz nem áll rendelkezésre, illetve nem képes teljesíteni � a kívánt időhatárokon belül 

� az elvégzendő feladatokat. A naptári éves kihasználás mellett, a műszaknap kihasználás 

mértéke is érdekes lehet, különösen akkor, ha egy-egy munkacsúcs levezetése racionálisabb 

munkaszervezéssel is megoldható (8. táblázat).  

 

Érdemes fölmérni a holt időszakokat is, amikor egyáltalán nem, vagy csak keveset van 

használatban az adott eszköz, ha lehet ezeket az időszakokat minimálisra célszerű 

csökkenteni, a fajlagos költségek csökkentése érdekében. E vizsgálat több fölösleges, vagy 

csak kis mértékben kihasznált eszközre, berendezésre mutathat rá. 

 

Ha a tárgyieszköz-ellátottság nagyobb mint kb. 1,2, akkor kapacitás fölösleg van, ha ez a 

viszonyszám kisebb mint kb. 0,8, akkor további eszköz beszerzésére, vagy gépi munka 

szolgáltatás igénybevételére van szükség. A példaként említett tárgyieszköz-ellátottsági 

értékek vállalkozásonként eltérnek, több szempont és tényező is befolyásolja értéküket. 

 

A tárgyieszköz-ellátottság ismeretében (19. ábra) a megvalósítandó műszaki fejlesztési 

feladat tartalmi és terjedelmi szempontból már körvonalazódik, de a fejlesztési változatok 

végleges kidolgozásáig még egy sor feladatot szükséges elvégezni. 

 

 

 

 

 

 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 64

 

19. ábra: A tárgyieszköz-ellátottság meghatározása 

Forrás: saját szerkesztés 

Start

Alapadatok
rögzítése

Termesztési
technológiák
kidolgozása

Egyéb gépi munkák
összesítése

Az eszközigény
meghatározása

Az
eszközellátott-
ság megfelelő

0,8-1,2
között

Stop

 Termelési szerkezet
- Termőalapok szerkezete
  Ti: táblák (ha)
- Termékek szerkezete
   Ni: növények (ha)
   Ái: állatok (db)
   Ki: egyéb tevékenység

Mi: művelet
Ei: erőgép
Gi: munkagép
ti: műveleti idő

igen

nem

A meglévő eszközök
értékelése

Az eszközellátottság
meghatározása

Az
eszközellátott-

ság <1,2

További eszköz
biztosítása

Stop

Szabad kapacitások
értékesítése Stop

m < x·h·p

eszközigény
meglévő eszközök

< 1
= 1
> 1

igen

nem

-   gyengepont" elemzés
"- ütemezett selejtezés

- váratlan meghibásodás
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4.3.2. A tárgyieszköz-igény kielégítés lehetőségeinek föltárása 

 

Ha az eszközellátottság eredményei azt mutatják, hogy újabb (további) eszközre van 

szükség az adott vállalkozásban, akkor meg kell vizsgálni ezen igény kielégítés különböző 

lehetőségeit és azt a változatot kiválasztani, amely a vállalkozás szempontjából a leginkább 

kedvező. Tartós (állandó jellegű) eszközigény esetén ha gépről van szó, akkor a gép 

beszerzése, a gépkör, illetve a gépszövetkezet jöhet szóba.  Átmeneti eszközigény esetén 

pedig a gépbérlet, illetve a gépi munka szolgáltatás igénybevétele jelentheti a megfelelő 

megoldást. 

 

• Az újabb (további) eszköz időkihasználása 

Időkihasználáson ez esetben elsősorban a naptári éves időkihasználást értjük. Arra vagyunk 

kíváncsiak, hogy az éven belül mikor és mennyi időn keresztül - hány műszakórán át - 

tervezzük az újabb - beszerzésre kerülő - gép használatát. Kérdés, hogy eseti, egy-egy 

dekádban jelentkező munkacsúcs levezetéséről, vagy folyamatos, tartós eszközigényről van-e 

szó. Erre az előzőekben bemutatott 8. táblázat adataiból következtethetünk. A naptári éves 

kihasználás mértéke jelentősen befolyásolja a fajlagos eszközhasználati költségek alakulását 

az állandó-, azon belül is az amortizációs költségek miatt. Szerény mértékű kihasználás 

például a mezőgazdasági gépek esetében erősen rontja a gépimunka hatékonyságát, amit 

Magó, (2003) is vizsgált, illetve bizonyított. 

 

• A beszerzésre kerülő eszköz folyamatos költségei 

Meg kell vizsgálni, hogy egy tartósan � egész éven át � rendelkezésre álló gép vagy eszköz, 

milyen állandó-, illetve változó költséggel terheli a vállalkozást. Ha esetleg új, a 

vállalkozásban eddig még nem ismert típusú eszközről van szó, akkor ezekre a költségekre a 

gépkatalógusokban, illetve a Mezőgazdasági Gépesítési Intézet kiadványaiban találunk 

adatokat. Mérlegelni szükséges továbbá az alternatív géphasználati formák (gépkör, 

gépszövetkezet) esetében keletkező költségeket is. 

 

• A gépbérlet vagy gépimunka-szolgáltatás költségei 

Ha nem szükséges az eszköz egész éven keresztüli rendelkezésre állása, akkor ismernünk kell 

a gépimunka-szolgáltatás vonatkozó árait is. Ezen szolgáltatási díjak az országban 

régiónként is erősen eltérnek, ezért célszerű ezekről tájékozódni. 

 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 66

• A költségek fajlagos � területegységre � vetített értékének meghatározás 

Az elvégzendő munkaterjedelem ismeretében, mind két korábban felsorolt megoldásra �

gépbeszerzés v.s. gépi munka szolgáltatás igénybevétele - meghatározhatóak a fajlagos 

(normálhektárra, műszakórára, hektárra vetített) költségek.  

Az erőgépek többsége több feladatra, műveletre is alkalmazhatók a mezőgazdaságban, ami 

azt eredményezi, hogy ugyanahhoz a géphez, állandó költséghez, más és más változó költség 

tartozhat, illetve hasonló megfontolások alapján, a bérleti díj is különböző lehet (9. táblázat). 

 

9. táblázat: Adott eszköz kihasználási és költség adatai 

 

Az eszköz megnevezése: E1 
 

Ssz. Művelet Kihasz-
nálás 

(üó/év) 

Állandó
költség 
(Ft/év) 

Változó
költség
(Ft/üó) 

Összes
változó
költség
(Ft/év)

Összes
költség
(Ft/év)

Összes 
költség 
(Ft/üó) 

Bérleti 
díj 

(Ft/üó) 

Összes
bérleti 

díj 
(Ft/év)

1. M1 � � � � � � � � 
2. M2 � � � � � � � � 
� � � � � � � � � � 
I Mi � � � � � � � � 

Ö.: -  - - � � - - � 
 Forrás: saját szerkesztés 

 

• Az egyes változatok összehasonlítása, döntés 

A vásárlás, gépbeszerzés vs. gépimunka-szolgáltatás igénybevételének eldöntésére, 

eredményesen alkalmazható az egyszerűsített ÁKFN struktúra, amely egyértelműen 

megmutatja, melyik az a munkaterjedelem sáv, amely alatt vagy fölött, az egyik, illetve a 

másik megoldás előnyösebb. 

 

A felmerülő állandó- és változó költségeken túl, a realizált megtakarítás is kiolvasható a 

modellből. 
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Bemeneti és számolt adatok: 

Bérleti díj: eá [E Ft/üó]: � 
Állandó költség: kÁ [E Ft/év]: � 
Változó költség: kV [E Ft/üó]: � 
Fedezeti pont: Fp [üó/év]: � 
Költség a fedezeti pontnál: kö [E Ft]: � 
Nyereség/megtakarítás: Ny [E Ft/év]: � 

 

A különböző értékű változó költségek, illetve bérleti díjak átlagos értékei, a teljesített 

üzemóráknak megfelelően, súlyozottan kerülnek figyelembe vételre a számításokban.  

 

Az ÁKFN struktúra azonban igény szerint, akár valamennyi gépre és műveletre külön-külön 

is elkészíthető, ekkor nem szükséges az átlagos adatokkal számolni. 

 

A 20. ábra a tárgyieszköz-igény kielégítés lehetőségeinek föltárási folyamatát foglalja 

össze. 
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20. ábra: A tárgyieszköz-igény kielégítés lehetőségeinek föltárása 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

Start

Alapadatok
rögzítése

A fajlagos
géphasználati

költség
meghatározása

A fajlagos
bérvállalkozói díj
meghatározása

Az ÁKFN struktúra
elkészítése

A bérleti
konstrukció
kedvezőbb

Gépbeszerzés
valamelyik változata

Gépi munka szolgáltatás
vagy gépbérlet Stop

Stop

- Időkihasználás: Q (üó/év)
- Állandó költség: kÁ (EFt)
- Változó költség: kV (EFt/üó)
- Bérleti díj: eÁ  (EFt/üó)
- Különböző gépbiztosítási
   változatokra

- Mi: különböző műveletekre
  és összegezve

- Nyereség/megtakarítás (EFt)
- Fedezeti pont (üó/év)
  kÁ + kV  = kÖ
  Q·eÁ  = kÁ  + kV

igen

nem
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4.3.3. A konkrét eszköz kiválasztása  

 

A fejlesztéssel kapcsolatos döntés-előkészítési folyamatban az eddig bemutatottak alapján 

már sikerült a tárgyieszköz-ellátottságot meghatározni és a felmerülő tárgyieszköz-igény 

kielégítés lehetőségeit feltárni. A modell ezen eleme arra keresi a választ, hogyan lehet a 

konkrét tárgyi eszközt, illetve fejlesztési változatot kiválasztani? 

 

A mai kínálati piacon, amikor ugyanarra a feladatra több tucat eszköz, berendezés és 

műszaki megoldás közül választhat a beruházó, a konkrét típus kiválasztása előtt műszaki, 

technológiai, ökonómiai, ergonómiai, környezetvédelmi és egyéb kiegészítő szempontok 

mérlegelése, illetve néhány további jellemző tisztázása szükséges. 

 
• A vállalkozó szempontjából fontosnak tartott jellemzők és tulajdonságok meghatározása 

A kiválasztási folyamatban túlságosan sok tényező egyidejű figyelembe vétele nehezíti a 

döntést, ezért a szakirodalmi ajánlásoknak is megfelelően öt- nyolc tetszőlegesen kiválasztott 

tulajdonság elegendő lehet. Ezen tulajdonságok alapján (X1 � Xn) kell kiválasztani azt, 

amelyik leginkább megfelel a vállalkozás igényeinek. 

 

A minőségi jellemzőt takaró, azaz kvalitatív tulajdonságokat kvantitatívvá  kell alakítani, 

amelyhez a  

! nagyon jó (5 pont); 

! jó (4 pont); 

! átlagos (3 pont); 

! alacsony (2 pont); 

! nagyon alacsony (1 pont), skálát lehet alkalmazni. 

 

• Az összemérésre kiválasztott eszközök főbb adatainak összegyűjtése 

A vizsgálatba vont eszközök (E1- En) főbb adatait az előzőekben fölsorolt tulajdonságoknak 

(X1 � Xn) megfelelően célszerű összesíteni (10. táblázat). 
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10. táblázat: A vizsgált eszközök adatai a fölsorolt tulajdonságok tekintetében 

 

 X1 X2 X� Xn 
T1 � � � � 
T2 � � � � 
T� � � � � 
Tn � � � � 

        Forrás: saját szerkesztés 

 

• Mértékegységtől független adatok létrehozása 

A komplex összemérés előfeltétele, hogy a különböző tulajdonságokat összehasonlíthatóvá, 

azaz mértékegységtől függetlenné és azonos irányúvá tegyük. Általában az ismérvek egyik 

fele (X1- Xn) akkor kedvező, ha maximális értéket vesz fel, a másik fele (Xn- Xm) pedig 

akkor, ha minimális az értéke, de olyan eset is előfordulhat, amikor nem a szélsőértékek a 

kedvezőek. Az eltérő tulajdonságokat azonos irányúvá kell tenni. A gyakorlatban több eljárás 

is ismert, Temesi,( 2002) szerint az ideális értékeket X*j- t a vizsgált értékekből az: 

X*j = Xj
max, illetve  (19) 

 

X*j = Xj
min   (20) 

Megfeleltetéssel nyerhetjük, attól függően, hogy a nagyobb, vagy a kisebb értéket tekintjük 

kedvezőbbnek. A mértékegységtől független értékek előállítása a : 

Rij = Xij / Xj
max  (21) 

ha a tulajdonság maximalizálandó és 

rij = Xj
min / Xij   (22) 

ha a tulajdonság minimalizálandó. 

 

• Sorrend kialakítása, az egyes döntési szempontok súlyozásával 

A gyakorlatban a lehetőségek sorrendbe állítására több eliminációs eljárás létezik: 

 

♦ kielégítésre törekvő ♦ diszjunktív 

♦ dominancia ♦ lexikografikus 

♦ maximin ♦ maximax módszerek. 
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Ha az egyes szempontokat nem csak fontossági sorrendbe tudjuk állítani, hanem azokat 

fontosságuknak megfelelően súlyokkal is el tudjuk látni, akkor a lehetőségek közötti sorrend 

a következők szerint alakul. 

Ha olyan súlyrendszert választunk, amelyben minden súlyszám pozitív és a súlyok összege 1, 

akkor az azonos mértékegységre hozott értékek alapján, azt a lehetőséget választjuk, 

amelynek súlyozott értékösszege a legnagyobb azaz, amelyre, a 

 

Si = Σj Wj Xij  (23) 

összefüggés maximális. 

 

A 21. ábra a fejlesztési változatok komplex értékelésének folyamatát szemlélteti. 

 

 

21. ábra: A fejlesztési változatok komplex értékelése, a sorrend fölállítása 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

Start

Adatbevitel

Fontos
tulajdonságok
meghatározása

Mértékegységtől
független adatok

kialakítása

Sorrend fölállítása a
súlyok alapján

Műszaki-, technológiai-,
ökonómiai-, ergonómiai-,
környezetvédelmi és egyéb
jellemzők

Max: Xij/Xjmax

Min:  Xjmin/Xij

Stop

Si = ΣjWj·Xij
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4.3.4. A finanszírozási lehetőségek versenyeztetése 

 

A modell ezen eleme azokkal a finanszírozási lehetőségekkel és azok versenyeztetésével 

foglalkozik, amelyek az eszközigényt az eszköz beszerzésével és nem a bérlet, vagy a 

szolgáltatás igénybevételével elégítik ki. 

 

• A beszerzés finanszírozási változati és azok főbb jellegzetességei 

A saját erős beszerzés vállalkozói előnyei: 

• a vállalkozó az adott eszköz tulajdonosa lesz, azzal szabadon rendelkezik és élvezi a 

tulajdonjog valamennyi előnyét; 

• a beszerzett tárgyi eszköz növeli a vállalkozás eszközvagyonát; 

• a beszerzést követően csak az eszköz meglétével és használatával kapcsolatos 

állandó-, illetve változó költségek merülnek fel. 

 

A saját erős beszerzés vállalkozói hátrányai: 

• a változat csak akkor valósítható meg, ha a szükséges saját forrás rendelkezésre áll; 

• a beruházás jelentős tőkét köt le, illetve von el más, esetleg fontosabb területekről; 

• a tulajdonjoggal kapcsolatos kötelezettségeket is vállalni kell; 

• a használt eszköz értékesítése külön gondot jelent. 

 

A hitelből történő beszerzés vállalkozói előnyei: 

• saját fejlesztési forrás hiányában is megoldást jelent; 

• a hitelből beszerzett tárgyi eszköz is saját tulajdonba kerül, bár az ebből eredő 

előnyök korlátozottak. 

 

A hitelből történő beszerzés vállalkozói hátrányai: 

• az eszközhöz tapadó állandó és változó költségeken túl, jelentős finanszírozási terhet 

jelent a tőke törlesztése és a kamatok megfizetése; 

• az eszköz nem értékesíthető szabadon a hitel teljes visszafizetéséig; 

• a hitel megszerzése általában körülményes és hosszadalmas folyamat. 
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A pénzügyi/operatív lízing és a tartós bérlet útján történő beszerzés vállalkozói előnyei: 

• a változat pótolja, vagy kíméli az egyszeri nagy összegű saját forrásokat (a saját erős 

beszerzéshez képest); 

• az ügylet általában rövid idő alatt megvalósítható; 

• a lízing-, bérleti díj rugalmasan ütemezhető és előre tervezhető; 

• a lízingdíj kamatrésze, illetve a bérleti díj költségként elszámolható; 

• bizonyos esetekben védelmet jelenthet az inflációval szemben; 

• nem feltétlenül jelent gondot a használt eszköz értékesítése; 

• a változat a tárgyi javak kapacitásának jobb kihasználására ösztönöz. 

 

A pénzügyi/operatív lízing és a tartós bérlet útján történő beszerzés vállalkozói hátrányai: 

• a lízing- és a bérleti díj általában magas; 

• a tulajdonjog nem minden előnye jelentkezik a bérbevevőnél (az egyes lízing 

konstrukciók e tekintetben eltérőek); 

• a változat megszüntetése, a szerződés módosítása, vagy felbontása komoly pénzügyi 

terhekkel jár. 

 

Fontos megjegyezni, hogy az egyes változatok közül választani, csak a konkrét körülmények 

és az objektív módon számszerűsíthető költségek ismeretében szabad. 

 

• Az egyes változatok számszerűsíthető költségei 

Ahhoz, hogy a szóba jöhető valamennyi változatot gazdaságilag rangsorolni tudjuk, 

mérlegelnünk kell a beszerzéshez tapadó �forintosított� előnyöket és hátrányokat az adott 

időhorizonton. A használat körülményeivel ebből a szempontból nem szükséges foglalkozni, 

mert feltételezhető, hogy a beszerzés módjától függetlenül alakulnak a különböző közvetlen 

költségek és bevételek (pl. egy adott erőgép üzemanyag költsége, vagy az elvégzett munka 

volumene, nem lesz kisebb vagy nagyobb annak függvényében, hogy saját erőből vagy hitel 

útján történt-e a beszerzés). A �bevételi oldal�-t tehát ez esetben nem vesszük figyelembe, 

bár megtehető és akkor az eredmény is számolható. A �kiadási oldal� pedig az adott 

változatra jellemzően alakul. 
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A tárgyi eszközhöz tapadó gazdasági előnyök és hátrányok �közös nevezőre-hozását� a 

diszkontálás segítségével végezzük el, azaz a jövőbeni bevételek és kiadások jelenértéken 

válnak összehasonlíthatóvá. 

• A finanszírozási konstrukciók összehasonlítása, gazdaságossági versenyeztetése 

A beruházási döntés előkészítése során több finanszírozási konstrukció vehető figyelembe 

(11. táblázat). 

 

11. táblázat: A fontosabb finanszírozási változatok felsorolása és jelölése 

 

A változat 
jelölése 

A változat megnevezése 

A Beruházás saját erőből 
B Beruházás hitelből 
C Beszerzés pénzügyi lízing útján 
D Beszerzés pénzügyi lízing útján a saját tőke befektetésével 
E Beruházás saját erőből, támogatás igénybevételével 
F Beruházás hitelből, támogatás igénybevételével 
G Beszerzés pénzügyi lízing útján, támogatás igénybevételével 
H Beszerzés pénzügyi lízing útján, támogatás igénybevételével és a saját tőke 

befektetésével 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A versenyeztetési folyamat könnyebb megértését segíti a következőkben bemutatásra kerülő 

modellszámítási séma (12. táblázat). 

 

12. táblázat: A számításokban használt kifejezések és alapadatok  

 

Bé: Bekerülési érték (Ft) Lht: Lízinghitel törlesztés (Ft) 

Se: Saját erő (Ft) Lhk: Lízinghitel-kamat (%) 

B0: Összes költség (Ft) Tn: Tőkenövekmény (Ft) 

B0*: Összes költség jelenértéke (Ft) Tnk: Kamat a befektetések után (%) 

Dt: Diszkontláb (%) T: Támogatás (%) 

Ht: Hitel tőketörlesztés (Ft) Hkt: Hitelkamat-támogatás (%)  

Hk: Hitel kamattörlesztés (Ft) Lhkt: Lízinghitel-kamattámogatás (%) 

Hkl: Hitel-kamatláb (%)   

Forrás: saját szerkesztés 

 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 75

A számításokban használt kalkulációs alapösszefüggéseket a 13. táblázat foglalja össze. 

 

13. táblázat: A számításokban használt kalkulációs alapösszefüggések 

 

Változat Összefüggés Változat Összefüggés 

A B0 = Se E B0 = Se + T 

B B0 = Se + Ht + Hk F B0 = Se + T + Ht + Hk � Hkt 

C B0 = Se + Lht + Lhk G B0 = Se + T + Lht + Lhk � Lhkt 

D B0 = Se + Lht + Lhk � Tn H B0 = Se + T + Lht + Lhk � Lhkt + Tn 

Forrás: saját szerkesztés 

 

• A fölsorolt finanszírozási formák további szubjektív előnyei és hátrányai 

A tulajdonjog, vagy a használati jog, a menet közbeni változtatás lehetősége, a szerződés 

rugalmassága, az ügylet gyorsasága, a kiszámíthatóság, a különböző garanciák és a 

konstrukcióhoz kapcsolódó egyéb, pl. vevőszolgálati tevékenység, mind befolyásolják a 

döntést. 

 

A vállalkozó számára tehát az a leginkább kedvező finanszírozási konstrukció, amely az adott 

körülmények között a legkisebb költséget, illetve a legnagyobb eredménynövekedést 

eredményezi és több a vállalkozás számára előnyös jellemzővel bír (22. ábra). 
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22. ábra: Az eszközbeszerzés finanszírozási formájának megállapítása  

Forrás: saját szerkesztés 

 

4.3.5. A beruházás-gazdaságossági kalkulációk elvégzése 

 

A modell ezen eleme segít az egyes fejlesztési lehetőségekhez és a kidolgozott változatokhoz 

kapcsolódó beruházás-gazdaságossági mutatók kiszámításában, az életképesség 

meghatározásában és a mutatók alapján megvalósuló rangsorolásban. 

 

 

Start

Alapadatok
rögzítése

A finanszírozási
változatok

összeállítása

A kalkulációk
elkészítése

Rangsor felállítása a
költségek alapján

Bé; Se; B0; B0*
Dt; Ht; Hk; Hkl
Lht; Lhk; Tn; Tnk
T; Hkt; Lhkt

A, B, C, D, E,
F, G, H

Döntés

Stop

B0: Se+Ht+Hk
B0: Se+Lht+Lhk-Tn
B0: Se+T+Ht+Hk-Hkt
B0: Se+T+Lht+Lhk-Lhkt+Tn

Szubjektív tényezők:
- tulajdon
- fedezet
- rugalmasság
- egyes szolgáltatások
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• A konkrét fejlesztési lehetőségek és változatok alapadatainak meghatározása 

Adott műszaki fejlesztési feladattal kapcsolatban meg kell vizsgálni valamennyi, az adott 

körülmények között reálisan szóba jöhető beruházási lehetőséget (Ln) és az ezek 

kombinációjából kialakítható és figyelembe vehető valamennyi fejlesztési változatot (Vm). 

 

A számításokhoz szükséges alapadatok összegyűjtése során a fajlagos teljesítményt, az 

egyszeri beruházási költséget, a lehetséges maradványértéket, a folyamatos  üzemeltetési 

költségeket (évenkénti állandó-és változó költség) és a várható bevételeket célszerű 

figyelembe venni, a fejlesztések jellegéhez igazodó időhorizonton. 

A gyakorlatban az adatok összegyűjtésére a Mezőgazdasági Gépesítési Intézet kiadványai, 

különböző katalógusok, saját üzleti tervek, megfigyelések és egyéb megbízható információ-

forrás is használható. Fontos szempont, hogy az adatoknak mértékegységük, vonatkoztatási 

alapjuk és időhorizontjuk alapján összehasonlíthatóaknak kell lenniük. 

 

• Az egyes lehetőségek és változatok önmagukban vizsgált életképessége 

A vizsgálatok első lépéseként statikus módszerrel adott időpontra vonatkozó keresztmetszet, 

illetve egyéb közelítő számítások végezhetők. Ezután dinamikus számítási módszert is 

szükséges alkalmazni, az egyes lehetőségeket és változatokat önmagukban elemezve, az 

életképességük megállapítása céljából. 

 

A különböző beruházás-gazdaságossági mutatók eltérő tulajdonságai, a mutatók közötti 

különbségek és a komplex gazdaságossági értékelés érdekében több, statikus és dinamikus 

mutató kerülhet kiszámításra. 

 
A következőkben példaként fölsorolt mutatók kiszámítási módja az értekezés szakirodalmi 

áttekintésében megtalálható, ezért itt külön nem ismertetem azokat.  
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Statikus mutatók: Dinamikus mutatók: 

Kapacitásegységre eső ráfordítás (K) Nettó jelenérték (NPV) 

Jövedelmezőségi ráta (J) Belső megtérülési ráta (IRR) 

Statikus megtérülési idő (Tstat) Dinamikus megtérülési idő (Tdin) 

Devizagazdaságosság (Dg) Hozam-költség arány mutató (BCR) 

stb. stb.  

 

• Az egyes változatok közötti, sorrend fölállítása a kiszámolt beruházás-gazdaságossági 

mutatók alapján 

 

A mutatók eredményeinek értékelése során, nem szabad figyelmen kívül hagyni a statikus 

mutatók korlátozott használhatóságát, mivel azokban az idő, mint tényező nem szerepel.  

További mérlegelések esetén azt kell elsősorban tisztázni, hogy az adott vállalkozás számára 

melyik mutatónak mekkora lehet a minimálisan elfogadható értéke, például a belső 

megtérülési ráta, vagy a megtérülési idő tekintetében. 

 

Amint azt a szakirodalmi áttekintésben - több hazai és nemzetközi szerzőre hivatkozva - már 

részletesen kifejtettem, mind a túl alacsony, mind pedig a túl magas küszöbérték 

megválasztása káros lehet a vállalkozás jövője szempontjából. 

 

Azt is célszerű megvizsgálni, hogy melyik mutató értéke fontosabb, illetve milyen egyéb 

tényezők és szempontok figyelembevétele szükséges. 

A nettó jelenérték, a belső megtérülési ráta és a haszon-költség arány mutatók rangsorolásra, 

az egyes beruházási változatok sorrendbe állítására nem igazán alkalmasak. Versenyeztetésre 

leginkább alkalmas a nettó haszon � beruházási költség arány (N/K) mutató, amikor is a 

pozitív évek nettó jelenértékét elosztjuk a beruházás után jelentkező negatív évek nettó 

jelenértékével. Az a változat a kedvezőbb a vállalkozás számára, amelyik magasabb N/K 

értéket eredményez.  

 
 Fontos kihangsúlyozni, hogy a bemutatott kalkulációk érzékenységi vizsgálatok készítésével, 

a kockázatok és a bizonytalanságok elemzésével tehetők teljessé. 

 

A számítások menete és a bemutatott versenyeztetési módszer a gyakorlatban, széles körben 

alkalmazható különböző beruházási változatok versenyeztetésére (23. ábra). 
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23. ábra: A fejlesztési változatok versenyeztetése a mutatók alapján 

Forrás: saját szerkesztés 

Start

Alapadatok
rögzítése

A fejlesztési
lehetőségek

életképessége

A fejlesztési
változatok
kialakítása

A fejlesztési
változatok

beruházás-gazdaság
ossági mutatóinak

számítása

- beruházási költség (I)
- folyamatos működési
  költség (C)
- folyamatos bevételek (R)
- várható maradványérték

- statikus mutatók
  (k, J, Tstat)
- dinamikus mutatók
  (NPV, IRR, Tdin, BCR)

Sorrend felállítása
N/K alapján

Stop

dinamikus mutatók
(NPV, IRR, Tdin, BCR)

ΣNPV (pozitív évek)
ΣNPV (negatív évek)
   értéke legnagyobb

Életképes
fejlesztési

lehetőségek
Stop

nem

igen

Életképes
fejlesztési
változatok

Stop
nem

igen
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4.3.6. Kockázatelemzés, kockázatkezelés 

 

A kidolgozott modell utolsó eleme a kiválasztott fejlesztési változatnak a vállalkozás 

gazdálkodásába történő végső beillesztésével foglalkozik. A végleges számok ismeretében 

ugyanis meg kell vizsgálni, hogy a beruházással kapcsolatos egyszeri és folyamatos kiadások 

és bevételek hogyan hatnak a vállalkozás, mint egész készpénzforgalmára, illetve 

likviditására. Fontos, de csak későbbi vizsgálatok tárgya az is, hogy a már megvalósult 

fejlesztés hogyan szolgálja a vállalkozás stratégiáját. 

 

• Az éves pénzáramok meghatározása 

A készpénzáram pontos megállapítása a mezőgazdasági beruházások esetén, éppen a 

mezőgazdasági termelés sajátosságai miatt nem egyszerű feladat. A szakirodalmi 

áttekintésben röviden ismertettem, hogy milyen konkrét szempontokat kell figyelembe venni 

adott beruházással kapcsolatos cash-flow összeállításakor. A leglényegesebb szempont ezek 

közül az, hogy a gazdálkodás árbevételeiben, költségeiben, adófizetésében bekövetkező, az 

adott beruházásnak köszönhető valamennyi változást figyelembe kell venni, még a közvetett 

hatásokat is. A korábban felmerült, a beruházástól független költségeket pedig nem szabad 

figyelembe venni. A készpénzforgalmi tervet célszerű havi bontásban elkészíteni. 

 

• A kockázatelemzési eljárások 

 

Az adott beruházással kapcsolatos kockázat nagyságának meghatározása azért fontos, mert a 

beruházó a döntéshozatal időpontjában még nem rendelkezik biztos információkkal a jövőben 

bekövetkező eseményekkel kapcsolatban. A kockázat számbavételére több féle eljárás is 

alkalmazható, a modell ezen eleme az érzékenységi vizsgálat módszerét használja melynek 

lényege, hogy az eredményváltozó (pl.: belső megtérülési ráta) alkotóelemekre bontásán 

alapul. Az egyes komponensek végeredményre gyakorolt hatását vizsgálja a változókat külön-

külön módosítva a többi változó állandó szinten tartásával. 

A 24. ábra a kockázatelemzés és kockázatkezelés folyamatát szemlélteti. 
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24. ábra: A kockázatelemzés és a kockázatkezelés folyamata 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A bemutatott modell egyes alapelemei a gyakorlatban tetszőleges sorrendben, esetenként 

egyedileg is használhatóak nem csak mezőgazdasági beruházások esetében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start

Alapadatok
rögzítése

A kiválasztott
fejlesztési változat

beruházás-gaz-
daságossági
mutatóinak
számítása

Az adatok további
kedvezőtlen irányú

változtatása

- beruházási költség (I)
- növelt beruházási költség (In)
- folyamatos működési költség (C)
- növelt folyamatos működési költség (Cn)
- folyamatos bevételek (R)
- csökkentett folyamatos bevételek (Rcs)
- várható maradványérték (M)
- csökkentett maradványérték (M cs)

- dinamikus mutatók
(NPV, IRR, N/K)
kritériumok

Életképes a
fejlesztési
változat

Stop
nem

igen
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4.4. Az ellenőrző számítások eredményei (esettanulmány) 

 

Az értekezés célkitűzéseinek megfelelően az elméleti modell mellett egy MS EXCEL 

környezetben futó gyakorlás után rutinszerűen kezelhető program is elkészült, amelynek 

segítségével a beruházási döntés-előkészítés kalkulációi és az esetleges érzékenységi 

vizsgálatok sokkal gyorsabban elkészíthetők. A következőkben a program támogatásával 

készült modellszámítások főbb eredményeit ismertetem. 

 

4.4.1. A program segítségével megoldott döntés-előkészítési feladat 

 

Az esettanulmányban szereplő vállalkozás összesen 1364 hektáron gazdálkodik 

(14. táblázat). 

 

14. táblázat: A termelési szerkezet alakulása a vizsgált vállalkozásban 
 

Sorszám A növény megnevezése Területe (ha) 

1 Őszi búza (I.) 422 

2 Takarmány kukorica (II.) 275 

3 Őszi árpa (III.) 267 

4 Vetőmag-kukorica (IV.) 200 

5 Borsó (V.) 200 

Össz.: - 1364 

 Forrás: saját szerkesztés 

 

A stratégiai célkitűzések, az adott évre vonatkozó fejlesztési elképzelések és a rendelkezésre 

álló pénzügyi források összevetése alapján a vizsgált vállalkozás vezetése úgy döntött, hogy a 

rendelkezésre álló traktorparkot korszerűsíti. Az előzetesen elvégzett gyengepont-

elemzések kiderítették, hogy a géprendszer leggyengébb elemét, a két darab MTZ típusú 

traktor képezi, melyek közül az egyiket cserélni szükséges. A konkrét beruházással 

kapcsolatban meghozott végleges döntés előtt a program segítségével a következők 

tisztázandók: 

• a két darab 60 KW-os traktor szükségessége a rendelkezésre álló traktorparkban; 

• a kiválasztásra kerülő konkrét típus; 

• a beruházás finanszírozási formája; 
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• a beruházás-gazdaságossági mutatók kalkulált értékei; 

• a várható kockázatok alakulása. 

 

4.4.2. A számítások eredményei 

 

A pontosan kidolgozott termelési technológiák alapján (2. melléklet) a program segítségével 

összesített termelési adatokból kiderül, hogy a vizsgálat tárgyát képező traktorkategóriával 

(60 kW) a felsorolt műveleteket kell adott évben elvégezni (15. táblázat). 

 

15. táblázat: A vizsgált erőgépre vonatkozó eszközigény 

 

Az eszköz megnevezése: Traktor   (60 kW)   
     
Sorszám Művelet megnevezése Mennyisége  Teljesítmény Ideje Ideje 

(kód)   (műó)  (ha/műó) (hónap) (dekád)
9/I felfagyás elleni hengerezés 60 7 2 3 

9/III felfagyás elleni hengerezés 28 7 2 3 
10/III műtrágya kiszórás 24 4 3 1 
10/III műtrágya kiszórás 24 4 3 2 
10/I műtrágya kiszórás 106 4 3 0 
7/II műtrágya kiszórás 69 4 4 2 
11/II sorközkultivátorozás 162 1.7 5 0 
10/IV sorközkultivátorozás 118 1.7 5 0 
12/II soközkultivátorozás 162 1.7 6 0 
11/IV sorközkultivátorozás 118 1.7 6 0 
15/I bálázás 281 1.5 7 0 

15/IV címerezés, utócímerezés 50 2 7 0 
16/I bálaszállítás 121 3.5 8 1 

15/IV címerezés, utócímerezés 50 2 8 0 
20/IV szárzúzás 80 2.5 9 0 
2/V műtrágya kiszórás 25 4 9 0 
16/II szárzúzás 55 2.5 10 1 
2/V műtrágya kiszórás 25 4 10 0 
4/II műtrágya kiszórás 69 4 10 0 
16/II szárzúzás 55 2.5 11 1 

 Összesen: 1680   
   Forrás: saját szerkesztés 
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4.4.2.1. A kettő darab 60-kW-os traktor szükségességének indoklása 
 

A számításokból kiderül, hogy 1 db 60 kW-os traktor esetén egész éven át összesen 338 

üzemóra kapacitáshiány és adott évre általában jellemző időjárási feltételeket alapul véve 

(márciustól-októberig) 669 üzemóra kapacitás többlet jelentkezik. Ha 2 db 60 kW-os traktor 

beszerzésére kerül sor, akkor egész éven át összesen 8 üzemóra kapacitáshiány és 3979 

üzemóra kapacitás többlet jelentkezik (márciustól-októberig).  A kalkuláció eredményei 

között a programban a kapacitás-többlet eloszlása is szerepel (16. táblázat). 

 

16. táblázat: Adott évi kapacitáshiány dekádonkénti eloszlása. 

 
Kapacitás hiány 

1 gép 2 gép Hónap Dekád

üó üó 

február 3. 48 8 

március 1. 4 0 

május 1. 20 0 

május 2. 20 0 

június 2. 30 0 

június 3. 60 0 

július 1. 20 0 

július 2. 30 0 

július 3. 41 0 

augusztus 1. 56 0 

október 1. 9 0 

Összesen:  338 8 

     Forrás: saját szerkesztés 

 

A kapott eredményekből kiderül, hogy egy darab erőgép beszerzése mindenképen indokolt, a 

második gép beszerzésének szükségességét célszerű tovább vizsgálni. 
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A vásárlás, gépbeszerzés vs. gépimunka-szolgáltatás igénybevételének eldöntésére, 

alkalmazott egyszerűsített ÁKFN struktúra segítségével kiszámolt eredményekből 

egyértelműen kiderül, hogy ezen termesztés technológiai feladatok elvégzésére, az adott 

körülmények mellett, kettő darab gépet indokolt beszerezni, mert ez kisebb költséggel jár, 

mint a bérvállalkozó igénybevétele, 1100-1200 (üó/év) éves kihasználás fölött  

(17. táblázat és 25.ábra). 

 

17. táblázat: A kalkulációkhoz használt adatok és az eredmények 

 

Megnevezés Mértékegység Érték 

Bérleti díj (gépi szolgáltatás) (Ft/üó) 6000 

Állandó költség (beszerzés) (E Ft/év) 3040 

Változó költség (beszerzés) (Ft/üó) 3370 

Fedezeti pont (üó/év) 1156 

Költség a fedezeti pontnál (Ft) 6935 

Nyereség (E Ft/év) 1456 

  Forrás: saját szerkesztés 

 

25. ábra: A megszerkesztett egyszerűsített ÁKFN struktúra 

Forrás: saját szerkesztés 
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4.4.2.2. A kiválasztásra kerülő konkrét típus meghatározása 
 

A modell-számításban hat kiválasztott műszaki, ökonómiai és egyéb tulajdonság, valamint a 

hozzájuk tartozó súlyszám szerepel (18. táblázat).  

 

18. táblázat: A modellszámításokban vizsgált tulajdonságok és súlyszámok 

 

Ssz. Tulajdonság Mértékegység Súlyszám 

1. Teljesítmény kW 0,1 

2. Hajtóanyag fölhasználás kg/üó 0,2 

3. Karbantartási és javítási költség E Ft/év 0,1 

4. Irányár E Ft 0,3 

5. Megbízhatóság 1-5 pont 0,2 

6. Vevőszolgálat 1-5 pont 0,1 

     Forrás: saját szerkesztés 

 

A Mezőgazdasági Gépesítési Intézet kínálati listájából (Gockler, 2003) kiválasztott négy 

erőgép típusa és helyezése a komplex összemérés alapján (19. táblázat). 

 

19. táblázat: A vizsgált típusok és a kapott eredmények 

 

Géptípus Súlyozott értékösszeg Helyezés 

ZETOR 7340.2 0,774 1 

NEW HOLLAND 8066 DTS 0,701 4 

JOHN DEERE 6200 2WD 0,724 3 

MTZ 952 0,763 2 

       Forrás: saját szerkesztés 

 

Az adott értékek mellett tehát, a ZETOR 7340.2 típusú erőgép kapta a legmagasabb súlyozott 

értékösszeget, azaz a fontossági sorrendet tekintve ez kerül az első helyre. 
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4.4.2.3. A beruházás finanszírozási formájának meghatározása 

 

A szükséges sajáterő hiányában a vizsgált beruházás finanszírozása hitel felvételével, illetve 

pénzügyi lízing útján lehetséges a következő alapadatok és kapott eredmények mellett  

(20. táblázat). 

 

20. táblázat: A modell-számításokban használt alapadatok és eredmények 

 

Megnevezés Hitel Pénzügyi lízing 

Saját erő (Ft, egység) 25 30 

Hitel összege (Ft, egység) 75 70 

Hitel-kamatláb (%) 15 10 

Diszkontláb (%) 12 12 

Futamidő (év) 5 5 

Beruházási költség (Ft, egység) 115 105 

   Forrás: saját szerkesztés 

 

A hitel konstrukcióhoz kapcsolódó öt éven át vizsgált költség dinamikusan számolva  

115 egység, a pénzügyi lízing esetén pedig 105 egység. Ezen alapadatok mellett a 

számszerűsíthető költségeget figyelembe véve a pénzügyi lízing a kedvezőbb megoldás a 

vizsgált vállalkozás számára. 

 

4.4.2.4.  A beruházás-gazdaságossági mutatók értékeinek meghatározása 

 

A kiválasztott eszköz és a finanszírozás típusának ismeretében fölvehetők a beruházás-

gazdaságossági számításokhoz szükséges alapadatok és elvégezhetők a modell-számítások 

(21. táblázat). 
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21. táblázat: A modell-számításokhoz használt alapadatok és az eredmények 

 

Év Beruházási Folyamatos Folyamatos  Eredmények* 
 költség költségek bevételek  NPV= 2420 
 (E Ft) (E Ft) (E Ft)    
 I         C  R  BCR1= 1,08 

1 3 193 3 620 4 789 BCR2= 1,40 
2 1 313 3 982 5 823   
3 1 198 4 380 5 795 IRR= 37% 
4 1 084 4 818 6 942   
5 0 5 703 6 885 N/K= 2,195 
6 0 5 619 7 935   
7 0 6 069 8 030 Tdin= 5. év 

 Forrás: saját szerkesztés                   *Diszkontláb: k=12% 

 

Valamennyi mutató eredménye a beruházás életképességéről árulkodik, a dinamikusan 

számolt első megtérülés a hatodik évben következik be. Érdemes megjegyezni, hogy az N/K 

arány, azaz a pozitív és a negatív nettó jelenértékű évek hányadosa, esetleg az NPV, vagy az 

IRR mutatók az életképességi vizsgálatokon túl az eszköz kiválasztásához kapcsolódó 

komplex összemérésnél is fegyelembe vehetők. 

 

4.4.2.5. A várható kockázatok elemzése 

 

A beruházás-gazdaságossági mutatók közül a nettó jelenértékre vonatkozó érzékenységi 

vizsgálatok a folyamatosan jelentkező bevételek 70%-ig történő csökkentésével, illetve a 

folyamatos kiadások 135%-ig történő növelésével készültek el. Az érzékenységi mátrixból az 

életképesség határa könnyen leolvasható (22. táblázat). 
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22. táblázat: A nettó jelenérték érzékenységi mátrixa 

 

 R  

C 100,00% 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 75,00% 70,00%
100,00% 2420 795 -830 -2455 -4080 -5704 -7329
105,00% 1220 -404 -2029 -3654 -5279 -6904 -8528
110,00% 21 -1604 -3228 -4853 -6478 -8103 -9727
115,00% -1178 -2803 -4428 -6052 -7677 -9302 -10927
120,00% -2377 -4002 -5627 -7252 -8876 -10501 -12126
125,00% -3576 -5201 -6826 -8451 -10076 -11700 -13325
130,00% -4776 -6400 -8025 -9650 -11275 -12899 -14524
135,00% -5975 -7600 -9224 -10849 -12474 -14099 -15723

Forrás: saját szerkesztés 

 

A beruházáshoz kapcsolódó egyszeri és folyamatos kiadások, valamint a folyamatos 

bevételek ismeretében elkészített készpénzforgalmi terv a vállalkozás likviditását 

bizonyította (2. melléklet).  
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4.5. Új és újszerű tudományos eredmények 

 

Az elvégzett kutatómunka és az elkészített értekezés alapján megszületett új és újszerű 

tudományos eredmények mindegyike a mezőgazdaság műszaki fejlesztésének aktuális 

feladataival, illetve a beruházási döntés-előkészítés komplex folyamatával kapcsolatos. 

 

Az új eredmények a következő három kérdéskör köré csoportosíthatók: 

• a műszaki fejlesztéshez kapcsolódó beruházás-előkészítési, illetve döntési gyakorlat 

vizsgálata a magyar mezőgazdasági vállalkozásokban; 

• a vállalkozói stratégiából kiinduló projekt kialakítási módszerek alkalmazási 

lehetőségeinek kidolgozása mezőgazdasági beruházásokra; 

• a mezőgazdasági beruházásokkal kapcsolatos komplex döntés-előkészítésre alkalmas 

elméleti modell, módszertan és számítógépes program összeállítása. 

 

A magyarországi mezőgazdasági vállalkozások beruházás- és döntés-előkészítési gyakorlata 

 

Kutatómunkám során összeállított és kitöltött kérdőívek arra keresik a választ, hogy a 

magyarországi mezőgazdasági vállalkozások gyakorlatában a beruházási döntések mennyire 

megalapozottak, készülnek-e tervek, elemzések, igénybe veszik-e a vállalkozások külső 

szakemberek segítségét, mi alapján döntenek a végleges beruházási változat kiválasztásakor 

és mennyire befolyásolja döntéseiket az állami támogatások elérhetősége. 

Az összegyűjtött és feldolgozott adatok önmagukban is értékesek, de a döntés-előkészítési 

modell összeállításánál is figyelembe vettem azokat. 

 

1. A beruházás-gazdaságossági kalkulációk készítésének módszerei a szakemberek 

között ismertek, a különböző szintű képzésekben a tananyag részét képezik. Mindezek 

ellenére az összegyűjtött adatok elemzése azt bizonyította, hogy a vállalkozások a 

beruházásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítési folyamat során nem végeznek olyan 

mélységű elemzést, illetve nem alkalmaznak olyan módszert, amely alkalmas lenne a 

fejlesztések műszaki és gazdaságossági megalapozására. 
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2. A vizsgált vállalkozások meghatározó hányadát döntően befolyásolják az aktuális 

állami támogatási lehetőségek, amelyek háttérbe szorítják a fejlesztésekkel 

kapcsolatos beruházás-gazdaságossági, megtérülési és hatékonysági szempontok 

érvényesülését.  

 

A vállalkozói stratégiából kiinduló projekt kialakítási módszerek alkalmazási lehetőségei 

mezőgazdasági beruházásokra 

 

A vállalkozások vezetésének egyik legnehezebb feladata a konkrét fejlesztési változatok 

kialakítása és a megvalósítással kapcsolatos döntések meghozatala. 

A projektek kialakítása a stratégiai tervek konkretizálását jelentik, hidat képezve a stratégiai 

menedzsment és az operatív menedzsment tevékenységei között. E nem könnyű feladathoz 

sajátos szemléletmód, egy sor menedzsment módszer ismerete és nem kevés gyakorlat 

szükséges. 

Kutatómunkám során azt vizsgáltam, hogy a jellemzően többfunkciós mezőgazdasági 

vállalkozások esetében miként jelentkeznek a projektek kialakításával kapcsolatos 

problémák, milyen szempontokat célszerű figyelembe venni és milyen módszereket lehet 

alkalmazni ezek megoldása során.  

 

3. A mezőgazdasági sajátosságok és a tevékenységek többfunkciós jellege miatt a 

projekteredmény tartalmi és terjedelmi behatárolása nem egyszerű feladat, de a 

körültekintően elkészített funkció-cél és a funkcióhordozó struktúra tervek 

kialakításával a vállalkozás tárgyieszköz-igényének pontos ismeretéhez jutunk. 

A fejlesztési projektek jelentős része nem zöldmezős beruházásként valósul meg, 

ezért a tervezett fejlesztéseket a meglévő technikai háttérhez kell illeszteni, illetve 

annak funkcióteljesítési képességét körültekintően kell megvizsgálni. Ezt segíti a 

gyengepont elemzés, amely segítségével megvizsgálható a már rendelkezésre álló 

eszközállomány. 

 

4. A két módszer együttes alkalmazása és az eredmények összevetése után 

egyértelműen megállapítható, hogy mely eszközöket (épületeket, gépeket, 

berendezéseket) kell cserélni, átalakítani, felújítani, illetve beszerezni vagy felépíteni.  
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Ezután kezdődhet a konkrét projektek, illetve az egyes műszaki fejlesztési változatok 

kialakítása és versenyeztetése, amelynek főbb lépéseit a vállalkozás stratégiájából 

kiindulva rendszerbe foglaltam. 

 

A mezőgazdasági beruházásokkal kapcsolatos komplex döntés-előkészítésre alkalmas 

elméleti modell, módszertan és számítógépes program összeállítása. 

 

A módszertan és számítógépes program kialakításakor arra törekedtem, hogy az lehetőleg 

átlagos szakmai ismerettel, minimális informatikai eszközháttérrel, különböző termelési 

szerkezet és üzemméret mellett is, támogassa a komplex döntés-előkészítési folyamatokat, 

szolgálja a fejlesztési források hatékony fölhasználását és jól használható segédeszköz 

legyen a vállalkozások vezetése kezében. 

 

5. Az elkészített modell a mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 

során fölmerülő hat alapkérdésre keresi a választ, segítve a különböző fejlesztési 

lehetőségek és változatok értékelését, illetve versenyeztetését. A modell egyes elemei 

az adott körülmények figyelembe vétele mellett rugalmasan változtathatók, 

tetszőleges sorrendben külön-külön, akár egyedileg is alkalmazhatók.  

 

6. Az elméleti modellt, egy Microsoft Excel környezetben futó program egészíti ki, 

amely segítségével a döntés-előkészítéshez kapcsolódó változatok, számítások, 

esetleges érzékenységi vizsgálatok sokkal gyorsabban elkészíthetők. A program 

segítségével készített és példaként bemutatott modellszámítások eredményei az 

értekezésben megtekinthetők. A program a mezőgazdasági beruházások előkészítésén 

túl, egyéb műszaki fejlesztési feladatok döntés-előkészítésére is használható. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 

A témához kapcsolódó hazai- és nemzetközi szakirodalom áttekintése és kritikai értékelése, 

valamint a kérdőíves vizsgálatok eredményei alapján állítható, hogy a mezőgazdaság 

műszaki fejlesztése, azon belül is a beruházási döntés-előkészítés folyamata, illetve a 

beruházások gazdaságossági megalapozása ma is aktuális probléma. Bár a funkcionális 

menedzsment területek kialakulása, a vállalkozás ökonómia és informatika fejlődése egy sor 

új eszközt, technikát és módszert kínál a vezetők számára, ezek széleskörű gyakorlati 

alkalmazása még meglehetősen hiányos, különösen a mezőgazdaságban. 

A szakirodalmi kutatásaim, az elméleti és gyakorlati szakemberekkel folytatott konzultációk 

és személyes megfigyeléseim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a magyarországi 

mezőgazdasági vállalkozások műszaki fejlesztéshez kapcsolódó beruházás-, illetve döntés-

előkészítési gyakorlatának jobb megismerése segít a jelenlegi valós helyzet értékelésében és 

a problémák föltárásában. A vállalkozói stratégiából kiinduló projekt kialakítási módszerek 

alkalmazási lehetőségeinek kidolgozása a többfunkciós mezőgazdasági üzemekre, segíti a 

műszaki fejlesztési projektek tartalmi és terjedelmi behatárolásának összetett 

menedzsment feladatát. A komplex döntés-előkészítést támogató modell, módszertan és 

számítógépes program összeállítása a konkrét beruházás kialakítását és az egyes változatok 

versenyeztetését, azaz a megvalósításra kerülő fejlesztési változat kiválasztását könnyíti meg. 

 

Kutatómunkám eredményei alapján levonható főbb következtetések és javaslatok a 

következő pontokban foglalhatók össze. 

 

1. Adott fejlesztés szükségességéről a vállalkozások 62%-a konkrét terv alapján dönt, 

ugyanakkor csak 36%-uk rendelkezik üzleti tervvel, 11%-uk pedig marketing tervvel. 

A megkérdezett vállalkozások 80%-a vizsgálja, hogy az adott fejlesztés, beruházás 

miként illeszkedik jövőbeni elgondolásaihoz, de csak 17-%-uk rendelkezik stratégiai 

tervvel. Az eredményekből kiderül, hogy a mezőgazdasági vállalkozások nem tartják 

fontosnak a leírt formában meglévő terveket. Nem hisznek azok teljesülésében elsősorban 

a gyorsan változó gazdálkodási feltételekre és a környezeti változásokra hivatkozva. 

A különböző tervek hiányában a projektek kialakítása, illetve a beruházások 

megalapozottsága is megkérdőjelezhető. 
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2. A fejlesztési, beruházási döntések meghozatala előtt a megkérdezett vállalkozások 68%-a 

alkalmaz valamilyen elemzést. Ez önmagában nem alacsony szám, a probléma az, hogy 

az elemzések csak a várható kiadások (hiteltörlesztés) és bevételek alakulására 

vonatkoznak, esetleg a megtérülési időre és csak néhány esetben a beruházás-

gazdaságossági mutatókra, mondván a gyakorlat úgy sem igazolja az elméletet. 

A gépesítés fejlesztéséhez a vállalkozások 50%-a használ valamilyen elemzést, 

módszert. Ez sem alacsony hányad, de ha megvizsgáljuk az alkalmazott módszereket, 

illetve az elkészített elemzéseket, akkor kiderül, hogy azok jelentős része az 

eszközhasználattal összefüggő költségekre, illetve a gépkihasználás alakulására 

vonatkoznak. Az eszköz kiválasztásához komolyabb menedzsment módszert, esetleg 

komplex összemérési technikát csak igen elvétve használnak. 

 

3. A vállalkozások 79%-a szükségesnek érzi termelésének gépesítését. Ez komoly 

részarányt képvisel és egyértelműen mutatja, hogy a gépesítés fejlesztése kiemelt 

szerepkörrel bír a műszaki fejlesztési feladatok sorában. A gépesítés szükségességét az 

élőmunka kiváltásával, a minőség és a hatékonyság javításával indokolják legtöbben.  

 

4. Gép- és eszköz vásárlása, illetve kiválasztása esetén a megkérdezettek 77%-a dönt saját 

benyomás alapján, 31%-a a kereskedő (forgalmazó) javaslatát veszi figyelembe, 28%-a 

mások tanácsa alapján dönt és 9%-a vesz figyelembe egyéb szempontokat 

(pl.: szakcikk). A saját benyomás egyértelműen meghatározó, az egyéb szempontok 

részarányának növelése hasznos lenne.  

 

5. Az aktuális állami támogatási lehetőségek a vizsgált vállalkozások 78%-át döntően, 

16%-át mérsékelten és 8%-át egyáltalán nem befolyásolja. A számok magukért 

beszélnek, egyértelműen jelzik, hogy a beruházásokat milyen jelentősen serkentik a 

támogatási lehetőségek, ugyanakkor félő, hogy a hatékonysági szempontokat is háttérbe 

szorítják, különösen a nem kellően megalapozott fejlesztések esetén. 

 

6. A vizsgálatba vont vállalkozások 71%-ának kapcsolata van fejlesztési kérdésekben 

szaktanácsadóval, vagy falugazdásszal. Az egyéni vállalkozók, illetve a kisebb területen 

gazdálkodók komoly hányada a falugazdásszal van kapcsolatban a különböző pályázati 

lehetőségek miatt. E magas érték is jelzi, hogy igénylik a vállalkozók a szakmai 

támogatást, még akkor is ha ezért nem szívesen hoznak anyagi áldozatokat. 
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7. A fejlesztéshez szükséges pályázatokat, hitelkérelmeket és üzleti terveket a vállalkozások 

66%-a saját maga készíti, 33%-a tanácsadóval, 21%-a könyvelővel és 5%-a 

falugazdásszal készítteti el. A saját készítésű fejlesztési tervek magas, kétharmados 

részaránya is arra utal, hogy a döntések műszaki és gazdaságossági megalapozásához 

csak az egyszerűbb eszközöket és módszereket alkalmazzák. 

 

8. A vállalkozói stratégiából kiinduló struktúratervek mint projekt kialakítási módszerek és 

a gyengepont elemzés együttes alkalmazása a többfunkciós mezőgazdasági vállalkozások 

beruházásainak terjedelmi és tartalmi behatárolására alkalmas. Segítségükkel a hosszú 

távú fejlesztési elképzelések az operatív menedzsment, azaz a konkrét beruházások 

szintjére konvertálhatók. A tárgyieszköz-igény és a tárgyieszköz-ellátottság adott 

vállalkozásra vonatkozó meghatározása, mint a beruházási döntés-előkészítés egyik 

fontos alapfeladata könnyebben elvégezhető. Egyértelműen megállapítható, hogy mely 

épületeket, gépeket, berendezéseket kell cserélni, átalakítani, felújítani, illetve beszerezni 

vagy megépíteni. 

 

9. Az elkészített modell és számítógépes program alkalmazása esetén a mezőgazdasági 

beruházások komplex döntés-előkészítése gyorsabban és körültekintőbben elvégezhető. 

A eszközigény kielégítés módjának meghatározása, a konkrét eszköz kiválasztása, a 

finanszírozási forma eldöntése, a beruházás-gazdaságossági mutatók kiszámítása és az 

érzékenységi vizsgálatok elkészítése egyszerűen megoldható a program segítségével. 

A modell és a program egyik nagy előnye, hogy átlagos szakmai és számítógépes 

ismeretek mellett is, rövid gyakorlás után a gyakorlatban is könnyen alkalmazható 

segédeszköz lehet a szaktanácsadók és a vállalkozók kezében. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A magyar mezőgazdaság versenyképességének egyik kulcseleme a sikeres műszaki 

fejlesztés, illetve a fejlesztési források minél hatékonyabb fölhasználása. 

Kutatómunkám fő célja, a mezőgazdaság beruházásaival kapcsolatos komplex döntés-

előkészítési folyamatok áttekintése és fejlesztése, különös tekintettel a beruházás-

gazdaságossági megfontolásokra. 

A kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintése és kritikai értékelése alapján 

megállapítható, hogy a beruházások döntés-előkészítésével és gazdaságosságával foglalkozó 

témakör elméletileg jól megalapozott, a különböző hagyományos és korszerű, azaz 

számítógéppel támogatott módszerek és kalkulációs eljárások rendelkezésre állnak. 

A gyakorlati szakemberekkel folytatott konzultációk és személyes megfigyeléseim alapján 

arra a következtetésre jutottam, hogy a magyarországi mezőgazdasági vállalkozások 

beruházási, illetve döntés-előkészítési gyakorlatukban nem alkalmazzák ezen elméleti 

módszerek széles körét. 

Az összeállított és feldolgozott kérdőívekből kiderül, hogy a vizsgált vállalkozások jelentős 

hányada nem rendelkezik a műszaki fejlesztési projektek kellő szintű megalapozásához 

szükséges stratégiai, marketing és üzleti tervekkel. A többnyire saját maguk által készített 

pályázatokban a szükséges elemzések a kiadások, illetve bevételek várható alakulására 

esetleg a megtérülési időre vonatkoznak és csak elvétve számolják a beruházás-gazdaságosság 

különböző mutatóit. Beruházási döntéseiket az állami támogatások elérhetősége döntően 

befolyásolja, ami a hatékonysági szempontok háttérbe szorítását eredményezheti különösen 

a nem kellően megalapozott fejlesztések esetén. 

Részben a kérdőívekből nyert tapasztalatok alapján, a vállalkozói stratégiából kiinduló 

projektkialakítási módszerek alkalmazási lehetőségeit vizsgálva megállapítható, hogy a 

többfunkciós mezőgazdasági üzemekben a beruházások tartalmi és terjedelmi kereteinek 

behatárolására a struktúratervek sikeresen alkalmazhatók. A funkció-cél és a 

funkcióhordozó struktúra kellő mélységű kidolgozása a vállalkozás tárgyieszköz-

igényének meghatározását segíti. A tárgyieszköz-ellátottság megállapítása a dolgozatomban 

részletesen bemutatott gyengepont-elemzés módszerével történhet. 

Dolgozatom központi része a mezőgazdasági beruházásokkal kapcsolatos komplex döntés-

előkészítésre alkalmas elméleti modell és számítógépes program összeállítása, amely segít 

az eszközigény kielégítés lehetőségeinek feltárásában, a konkrét eszköz kiválasztásában, a 
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beszerzés finanszírozási formájának meghatározásában, a gazdaságossági kalkulációk 

elkészítésében, valamint a kockázatok számbavételében. A Microsoft Excel környezetben futó 

program a mezőgazdasági gyakorlatban átlagos szak- és számítástechnikai ismeret mellett 

sikeresen alkalmazható. A döntés-előkészítés folyamatát jelentősen meggyorsítja, 

lehetőséget teremtve több változat kialakítására és versenyeztetésére. Az értekezésben 

elkészített esettanulmány mindezt alátámasztja. 

A kérdőívek eredményei alapján levont következtetések az állami támogatások rendszerének 

kidolgozásában, a szaktanácsadók, falugazdászok és nem utolsó sorban a gépforgalmazók 

munkájában jelent hasznos segítséget. Az ismertetett menedzsment módszerek és a 

program vagy egyes elemeinek használata jelentős mértékben hozzájárul a mezőgazdasági 

beruházások átgondoltabb megalapozásához és a fejlesztési források hatékonyabb 

fölhasználásához. 
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7. SUMMARY 
 

One of the most important aspects of the competitiveness of the Hungarian agriculture is the 

successful technological development and the effective invest of the financial sources for 

development. 

The main objective of my research was to review and develop the complex decision making 

processes in connection with agricultural investments, with special attention to the economy 

of investments. 

Based on the review and critical evaluation of the Hungarian and international literature,  

I found that the topic dealing with the decision making process and economy of the 

investments is theoretically well established, the traditional and modern, computer-aided 

methods and calculations are available. However, based on the consultations with practical 

experts and my personal experiences, I concluded that the Hungarian agricultural enterprises 

do not apply these theoretical methods in their investments and decision making practice. 

Based on the compiled and processed questionnaires, I found that the majority of the 

examined enterprises do not have strategic, marketing and business plans that are required 

to establish the technological development projects. In the applications, that are mainly 

prepared by the enterprises, the required analyses mostly focus on the probable expenses and 

income, or possibly the payback period, but they rarely calculate the different economy 

indexes of the investment. Their investment decisions are mainly influenced by the 

availability of state subsidies which can result in overshadowing the effectiveness especially 

in case of not well established developments. 

I found, partly based on the results of the questionnaires, by examining the applicability of the 

project development methods originated from the enterprise strategy that the breakdown 

structures can be successfully applied to define the content and size limitations of the 

investments in the multi-functional agricultural enterprises. Working out the �function� and 

the �function-performance� breakdown structures in a required depth can help to define 

the need of the fixed assets of the enterprise. To define the supplement of the fixed assets 

can be done by �weak-point analysis� that was carried out in my thesis in detail.  

The main part of my thesis is to compose a theoretical model and a computer program that 

are suitable for complex decision making in connection with agricultural investments. 
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The program can help to make the rent vs. buy decisions, to choose the concrete asset, to 

define the financing form of the purchase, to prepare the economy calculations, and to take 

the risks into considerations. The program, that runs under Microsoft Excel, can be 

successfully applied in agricultural practice with an average professional knowledge and 

computer skill. It significantly accelerates the decision-making process, thus it provides a 

possibility to establish and compete several versions. The case-study in the thesis supports all 

of the above.  

The conclusions, based on the results of the questionnaire, provide a useful help to work 

out the system of the state subsidies, and in the jobs of consultants, agronomists, and last but 

not least the machinery distributors. The described management methods and the program 

or its certain parts can significantly contribute to a carefully considered establishment of the 

agricultural investments and the effective usage of the financial sources for technical 

development. 

 

 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 102

 

8. AZ ÉRTEKEZÉSBEN HIVATKOZOTT IRODALOM 
 

1. ADELMAN, P. J., A. M. MARKS (1998): Entrepreneurial Finance - Finance for Small 

Business. 306 p., 175-267 p. Prentice-Hall, Inc. USA 

2. ASQUITH, D., J. E. BETHEL (1995): Using Heuristics to Evaluate Projects: The Case of 

Ranking Projects by IRR. The Engineering Economist Spring. 1995 Volume 40 Number 

3. 287-294 p.  

3. BARAKONYI K., P. LORANGE (1994): Stratégiai menedzsment. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest 

4. BARTA I. (1979): A beruházások gazdaságossága és kockázata. 234 p. Közgazdasági és 

Jogi Könyvkiadó. Budapest 

5. BARTA I. (1986): A beruházások döntés-előkészítése. 185 p., 59-185 p. Akadémia 

Kiadó. Budapest 

6. BELTON, V., STEWART, T.J. (2002): Multiple Criteria Decision Analysis. 

An Integrated Approach. Kluwer Academic Publishers. Massachusetts. 372 p. 

7. BELCOURT, M. P. C. WRIGHT, A. M. SAKS (2000): Managing Performance through 

Training & Development (Second Edition). 372 p., 297-322 p. Nelson, Thomson 

Learning,  Canada 

8. BERKOWITZ, E. N., F. G. CRANE, R. A. KERIN, S. W. HARTLEY, W. RUDELIUS 

(2000): Marketing (Fourth Canadian Edition). 697 p., 29-70 p., McGraw-Hill Ryerson 

Limited, USA 

9. BREALEY R. A., MYERS S.C. (1993): Modern vállalati pénzügyek I. 111-115 p. Panem 

Kft. Budapest 

10. BUSBY, J. S. (1998): Assesing Flexibility in Capital Investment. 64 p., A Guide to 

Applying Real Options Principles in Investment Appraisal. C G C Pitts, CIMA (Chartered 

Institute of Management Accountants), London  

11. BUZÁS GY. � NEMESSÁLYI ZS. � SZÉKELY CS. (Szerk.) (2000): Mezőgazdasági 

üzemtan. 459 p., 363-381 p. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 103

12. CHIKÁN A. (1998): Vállalatgazdaságtan. 453 p. Budapesti Közgazdaság-tudományi 

Egyetem. Aula Kiadó. Budapest  

13. CHUNG K-J., LIN S-D. (1995): Evaluating Investment in Inventory Policy Under a Net 

Present Value Framework. The Engineering Economist Summer. Volume 40 Number 4. 

377-383 p. 

14. COLLINS, J. M., R. A. COLLINS (1993): Pénzügyekről nemcsak pénzügyi 

szakembereknek. 135 p., 113-135 p. Tulsa Egyetem Tulsa, Oklahoma, USA Co-Nex 

Training Bt, Ernst & Young 

15. CZABÁN J., VARGHA J. (1997): Fejezetek a vállalatgazdaságtan témaköreiből III. rész 

� Beruházások gazdaságossági értékelése � 142 p. Miskoci Egyetemi Kiadó 

16. CSÁKI CS. (1976): Szimuláció alkalmazása a mezőgazdaságban. 170 p. Mezőgazdasági 

kiadó. Budapest 

17. DEGARMO, E. P., W. G. SULLIVAN, J. A. BONTADELLI, E. M. WICKS (1997): 

Engineering Economy (Tenth Edition). 647 p., 63-137 p. Prentice-Hall, Inc. USA 

18. DELINÉ PÁLINKÓ É. et al. (1995): Pénzügyi ismeretek mérnök menedzserek számára. 

Példatár. 128 p., 3-23 p. BME TTK Műegyetemi Kiadó. Budapest 

19. DIMÉNY I. (Szerk.) (1983): A kertgazdaság vállalati alapjai. 262 p., 235-245 p. 

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 

20. DOMJÁN K. (1993): A beruházáselemzés modern módszerei. Magyar Távközlés: 

A MATÁV szakmai folyóirata különszám 10-49 p. 

21. ESCHENBACH T. G. (1999): Suggestions for Teaching Engineering Economy at the 

Undergraduate Level. The Engineering Economist. Volume 44 Number 1. 126-131 p. 

22. FABRYCKY, W. J. � G. J. THUESEN � D. VERMA (1998): Economic Decision 

Analysis (Third Edition). 384 p., 66-97 p., 299-358 p. Prentice Hall, Inc., USA 

23. FINCH, J. H., T. H. PAYNE (1996): Discount Rate Choice and the Application of 

Duration for Capital Budgeting Decisions. The Engineering Economist Summer. 1996 

Volume 41 Number 4. 369-375 p.  

24. FLEISCHER, G. A. (1994): Introduction to Engineering Economy. 476 p., 68-195 p. 

PWS Publishing Company, Boston 

25. FRANCIS J.C. (1993): Management of Investments. 246-251 p. McGraw-Hill. New-York 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 104

26. GERGELY S. � GYURKOVICS I. � HORVÁTH L. � MÁRTON I. � RUTTKAI A. 

(Szerk.) (1986): Világbank-kézikönyv. 223 p., 35-71 p. Magyar Kereskedelmi Kamara., 

Budapest 

27. GITTINGER J. P. (1982): Economic Analysis of Agricultural Projects. 505 p., 299-411 p. 

The Johns Hopkins Universitz Press, Baltimore and London 

28. GOCKLER L. (2003): Mezőgazdasági gépek ára és üzemeltetési költsége 

2003-ban. 40p., FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllő 

29. GOLDRATT E. M. (1997): Critical Chain. 246 p. The North River Press, USA 

30. GÖRÖG M. (1996): Bevezetés a projektmenedzsmentbe. 326 p., 251-294 p. Budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetem. Aula Kiadó 

31. GYULAFFY B. � GYULAI L. � HEIMNÉ SZALAI E. � SZTANÓ I. (1998): Pénzügyi 

ismeretek II. Vállalati pénzügyek. 278 p. 193-223. p. Pénzügyi és Számviteli Főiskola, 

Budapest 

32. HAJDASINSKI M. M. (1995): Remarks in the Context of �The Case for a Generalized 

Net Present Value Formula�. The Engineering Economist Winter.  Volume 40 Number 2. 

201-210 p.  

33. HAJDASINSKI, M. M. (1996): Adjusting the Modified Internal Rates of Return. 

The Engineering Economist Winter. 1996 Volume 41 Number 2. 173-186 p.  

34. HAJDASINSKI, M. M. (1997a): NPV Compatibility, Project Ranking, and Related 

Issues. The Engineering Economist Summer. 1997 Volume 42 Number 4. 325-339 p. 

35. HAJDASINSKI, M. M. (1997b): Comments on �Using Heuristics to Evaluate Projects: 

The Case of Ranking Projects by IRR�. The Engineering Economist Winter. 1997 

Volume 42 Number 2. 163-166 p.  

36. HAJDÚ J. � GOCKLER L. � NAGY I. (2001): A magyar mezőgazdaság technikai 

ellátottsága az ezredfordulón. MTA-AMB XXV. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása. 

Gödöllő, 2001. január 23-24. 

37. HAJDÚ J. és NAGY I. (2000): A mezőgazdasági gépberuházások trendje és struktúrája. 

AMB XXIV. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása. Gödöllő, 2000. január 18-19. 

38. HAJDÚ J. (2003): A hazai mezőgéppiac fejlődési alternatívái. MTA-AMB XXVII. 

Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása. Gödöllő, 2003. január 21-22. 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 105

39. HARTMAN J. C. (1999): Suggestions for Teaching Engineering Economy at the 

Undergraduate Level. The Engineering Economist. Volume 44 Number 1. 110-125 p. 

40. HELMERS, F. - LESLIE C.H. (1979): Project Planning and Income Distribution. 

99-117p. Martinus Nijhoff. Boston 

41. HUNT, D. R. (1983): Farm Power and Machinery Management. The Iowa State 

University Press. Ames. 8. Kiadás.  

42. HURLEY, W. J., L. D. JOHNSON (1997): Net Present Value When the Firm is in a Loss 

Carryforward Position. The Engineering Economist Fall. 1997 Volume 43 Number 1.  

73-82 p. 

43. HUSTI I. (1986): A mezőgazdasági gépesítés ökonómiája. 221 p. Szakmérnöki jegyzet. 

Gödöllő 

44. HUSTI I. (1995): A termelő-berendezések kihasználásának alapkérdései a 

mezőgazdaságban . Akadémiai Kiadó. Budapest 

45. HUSTI I. (Szerk.) (1999a): A mezőgazdasági gépesítés ökonómiája és menedzsmentje. 

266 p., 177-206 p. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest  

46. HUSTI I. (Szerk.) (1999b): Beruházási kézikönyv vállalkozóknak, vállalatoknak. 466 p., 

366-380 p. Műszaki Könyvkiadó. Budapest 

47. HUSTI I. (2001): Mezőgazdasági vállalkozói kézikönyv. 316 p., 121-146 p. Dinasztia 

Kiadó, Budapest  

48. ILLÉS B. CS. (1997): A beruházás-gazdaságossági elemzés alapjai. 35 p., 5-21 p. 

Gazdasági Szaktanácsok 1. Szám. Gödöllő 

49. ILLÉS I-né (1998): Társaságok pénzügyei.  324 p. 164-213 p. Saldo Pénzügyi Tanácsadó 

és Informatikai Rt., Budapest  

50. ILLÉS M. (1997): Vezetői gazdaságtan. 438 p., 80-158 p. Kossuth Kiadó. Budapest 

51. JANIK J. (1979): A mezőgazdasági vállalatok gépfenntartásának rendszer-szemléletű 

irányítása. Akadémiai Kiadó. Budapest 

52. KESZTHELYI SZ. (2000): Mezőgazdasági beruházások gazdaságosságát befolyásoló 

tényezők vizsgálata, különös tekintettel a kockázat és a támogatások szerepére. 144 p. 

Doktori értekezés, Gödöllő 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 106

53. KINDLER J. és PAPP O. (1977): Komplex rendszerek vizsgálata � összemérési 

módszerek. Műszaki Könyvkiadó. Budapest 

54. KOCSIS J. (Szerk.) (1994): Menedzsment műszakiaknak. 184 p., 17-81 p. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest 

55. KOCSIS K. (1991): A műszaki fejlesztés főbb feladatai az átalakuló mezőgazdaságban. 

Mezőgazdasági Technika. XXXII. Évf. 12. sz. 1-3 p. 

56. KOPERNICZKY F. (1997): A beruházás-gazdaságossági mutatók rendszere. III. Ifjúsági 

Tudományos Fórum Kiadványa. 310-314 p. Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely 

57. KOVÁCS G. (1985): A mezőgazdasági vállalatok beruházási döntéseinek előkészítése; 

szimulációs modell a fejlesztési lehetőségek elemzésére. 146 p. Kandidátusi értekezés, 

Gödöllő 

58. LÁNG I., CSETE L., JOLÁNKAI M. (Szerk.) (1995): Az agrárgazdaság fenntartható 

fejlődésének tudományos megalapozása. �AGRO-21� Füzetek. Az agrárgazdaság 

jövőképe. 12. sz. 1-125 p. 

59. LIEBMANN L. (1999): Üzemtan. 88-89 p. Egyetemi jegyzet. Gyöngyös  

60. LIGETI S. és SULYOK-PAP M. (Szerk.) (1998): Banküzemtan. Tanszék Pénzügyi 

Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest. 348 p., 99-127 p., 133-148 p. 

61. MAGÓ L. (2003): A minimális használati költségű szántóföldi erőgéprendszer 

kialakításának elvi és módszertani összefüggései. 152 p. Doktori értekezés, Gödöllő 

62. MESZÉNA GY. (Szerk.) (1984): Sztochasztikus módszerek a döntés-előkészítésben 

(modellek, esettanulmányok). 81-96 p. Tankönyvkiadó, Budapest 

63. MOTT, G. (1993): Investment Appraisal (Second Edition). 215 p., Longman Group UK 

Ltd. 

64. NÁDASDI F. (Szerk.) (1999): Beruházási folyamatok értékelemzése. 74 p., Miskolci 

Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kar, Dunaújváros 

65. NÉMETI L. (1981): Magyarország élelmiszergazdasága a hetvenes években. 

215 p., 163-174 p. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest 

66. NICHOLSON, W. (1995): Microeconomic Theory � Basic Principles and Extensions � 

(Sixth Edition). 901 p., 760-798 p. The Dryden Press, USA 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 107

67. PAPP O. (1997): Projekt menedzsment (Projektek tervezése, szervezése, irányítása) 343 

p., 64-88 p. BME Mérnöktovábbképző Intézet. Budapest 

68. RUSSEL R. S., TAYLOR B. W. (1998): Operations Management, Focusing on Quality 

and Competitiveness. 610-613 p. Prentice Hall. New Jersey 

69. SCHALL L. D., HALEY C. W. (1983): Introduction to Financial Management. 

289-291 p. McGraw Hill. New York 

70. SIMON H. A. (1982): Korlátozott racionalitás. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest 

71. SUSÁNSZKY J. (1982): A racionalizálás módszertana. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 

72. SQUIRE L., VAN DER TAK H. G. (1975): Economic Analysis of Projects. 

19-24 p. The John Hopkins University Press. Baltimore 

73. SZAKÁL F. (1993): Vállalatgazdaságtan I., 224 p. 69-78 p. Egyetemi jegyzet. GATE 

GTK. Gödöllő 

74. SZIBRIK S. (1996): Lízing, beruházás, vagy hitelből finanszírozás. Energiagazdálkodás, 

XXXVII. évf. 1996. október 10. Szám., 465-468 p. 

75. TAKÁCS I. � CSITÁRI M. � TAKÁCSNÉ GYÖRGY K. (2000): A fejlesztés prioritásai 

és forrásai a fiatal agrárvállalkozók családi méretű gazdaságaiban. AMB XXIV. Kutatási 

és Fejlesztési Tanácskozása. Gödöllő, 2000. január 18-19. 

76. TAKÁCSNÉ GYÖRGY K. (2000): Vállalati eszközgazdálkodás. 101 p., 21-40 p. 

Egyetemi jegyzet. SZIE GTK. Gödöllő 

77. TAKÁCSNÉ GYÖRGY K. � SZÉKELY CS. � KOVÁCS A. (2000): Gépbeszerzési 

stratégiai döntések családi vállalkozásoknál. AMB XXIV. Kutatási és Fejlesztési 

Tanácskozása. Gödöllő, 2000. január 18-19. 

78. TAKÁCSNÉ GYÖRGY K. � TAKÁCS I. (2003): Az üzemméret és a tőkehatékonyság 

összefüggései, a hatékonyságnövelés néhány alternatívája. in: Birtokviszonyok és 

mérethatékonyság. Szerk. Szűcs I. 224 p., 99-169 p. 

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar. Gödöllő 

79. TAMÁS L. (1991): A lízingszerződés kézikönyve. 184 p., 123-135 p. Közgazdasági és 

Jogi Könyvkiadó. Budapest 

80. TAUER L.W. (2000): Investment Analysis in Agriculture. Roczniki Naukowe. 

Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom 2. Zeszyt 7. Poznan 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 108

81. TEMESI J. (2002): A döntéselmélet alapjai. 169 p., 22-120 p. AULA, Budapest 

82. TÉTÉNYI Z. és PARÓCZAI P-né (1993): Vállalkozásfinanszírozás. Tőkebefektetési 

döntések. A beruházások finanszírozása. 233 p., 22-98 p. Pénzügyi és Számviteli 

Főiskola. Budapest 

83. TIMMONS J. A. (1999): New Venture Creation - Entrepreneurship for the 21st Century � 

(Fifth Edition). 612 p., 437-463 p. Irwin McGraw-Hill. New York 

84. TÓTH J. (1998): A gazdasági törvényszerűségek absztrakt matematikai vizsgálata. 128 p., 

66-85 p. ETOT. Debrecen 

85. ULBERT J. (1992): A beruházások gazdaságtana. 270 p., 119-270 p. Janus Pannonius 

Egyetemi Kiadó, Pécs 

86. VARGA L. (Szerk.) (1985): Tervezés és fejlesztés a mezőgazdaságban. 246 p., 127-246 p. 

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem. Tankönyvkiadó, Budapest 

87. WACHTLER I., MAGYARY I. (1996): Eszközállomány és annak használhatósága a 

mezőgazdaságban. Mezőgazdasági technika. XXXVII. évf. 6. sz. 28-29 p.  

88. WEST, D. A. (1969): Readings in Investment Analysis. 294 p., 285-294 p. International 

Textbook Company, Scranton, Pennsylvania 

89. WESTON J. F., BRIGHAM E. F. (1993): Essentials of Managerial Finance. 81-83 p. 

Dryden 

90. WILLIAMS A. Jr., HEINS R. M. (1981): Risk Management and Insurance. 4-5 p. Fourth 

Edition. McGraw-Hill. New-York  

91. WITNEY B. (1988): Choosing & Using Farm Machines. 411 p., 349-388 p. Longman 

Scientific  Technical. Essex 

 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 109

 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 110

 

 

 

 

 

 

10. MELLÉKLETEK 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 111

 



Mezőgazdasági beruházások komplex döntés-előkészítése 
 

 112

1. melléklet 
KÉRDŐÍV 

 
1. A kitöltés dátuma:�������� 2. A kitöltést végezte:����������. 
 
3. A vállalkozó/vállalkozás megnevezése:�������������������� 
 
4. A vállalkozó/vállalkozás székhelye:���������������������. 
 
5. A jellemző tevékenységek aránya (pl.: az árbevételből) 

♦ növénytermesztés:����..% 
♦ kertészet:��������% 
♦ állattartás:�������.% 
♦ egyéb:���������% 

 
6. A művelt földterület: 

♦ mérete:���.ha,  ebből: saját:���.ha,  bérelt:���.ha 
♦ AK �értéke:���AK 

 
7. Mi alapján dönt egy fejlesztés szükségességéről? 

Konkrét terv Kényszer Mások tanácsa Ráérzés 
 
8. Alkalmaz-e valamilyen elemzést a fejlesztési/beruházási döntés meghozatala előtt? 

Igen Nem Ha igen, milyet? 
  
9. Vizsgálja-e, hogy az adott fejlesztés/beruházás miként illeszkedik jövőbeni elgondolásaihoz? 

Igen Nem 
 
10. Van-e a jövőre vonatkozó terve (pl.: stratégiai, marketing, üzleti�)?  

Igen Nem Ha igen, milyen? 
 
11. Van-e kapcsolata fejlesztési kérdésekben szaktanácsadóval, falugazdásszal? 

Igen Nem Ha igen, kivel, milyen? 
 
12. Szükségét érzi-e annak, hogy termelését gépesítse? 

Igen Nem Ha igen, miért? 
 
13. Mi alapján dönti el, hogy milyen gépet vásárol? 

Saját benyomás Mások ajánlása A forgalmazó javaslata Egyéb: 
 
14. Mennyire befolyásolják gépvásárlási döntéseit az aktuális támogatási lehetőségek? 

Döntően Mérsékelten (is-is) Egyáltalán nem 
 
15. Használ-e valamilyen módszert, elemzést a gépesítés-fejlesztéshez? 

Igen Nem Ha igen, milyet? 
 
16. Ki készíti? 

♦ a pályázatait: 
♦ a hitelkérelmét: 
♦ az üzleti tervét: 
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