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A közvetlen támogatások szerepe Hajdú-Bihar
megyében a szántóföldi növénytermesztés
optimalizálásánál
&ʕʋʒʍʰʕ0ʃʔʉʋʖ
.XOFVV]DYDNOLQHiULVSURJUDPR]iVM|YHGHOHPYDULiQVYHWpVV]HUNH]HW
-(/NyG4
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$ V]iQWyI|OGL Q|YpQ\WHUPHV]WpV YHWpVV]HUNH]HWpQHN pV M|YHGHOPpQHN HJ\LGH
MĦRSWLPDOL]iOiViUDDOLQHiULVSURJUDPR]iVWFpOV]HUĦDONDOPD]QL$PyGV]HUVHJtW
VpJpYHOPHJKDWiUR]KDWyHJ\RO\DQRSWLPiOLVYHWpVV]HUNH]HWDPHO\PHJIHOHOD]|OGt
WpVIHOWpWHOHLQHNWRYiEEiPD[LPiOLVDQNLKDV]QiOMDDWiPRJDWiVLOHKHWĘVpJHNHWtJ\
D OHKHWĘ OHJQDJ\REE M|YHGHOPHW EL]WRVtWMD D JD]GiONRGy V]iPiUD ÈOWDOiQRV FpORP
D]DGRWW]HPPpUHWPHOOHWWDOHKHWVpJHVM|YHGHOHPPD[LPDOL]iOiVD(OVĘVSHFL¿NXV
FpONLWĦ]pVNpQWD]|OGERUVyYHUVHQ\NpSHVVpJpWNtYiQRPYL]VJiOQLDW|EELV]iQWyI|O
GLQ|YpQQ\HOV]HPEHQDWHUPHOpVKH]N|W|WWLSDUL]|OGVpJQ|YpQ\WHUPHV]WpVHWiPR
JDWiViQDN¿J\HOHPEHYpWHOHPHOOHWWLOOHWYHDQQDNFV|NNHQWHWWPpUWpNpYHO0iVRGLN
VSHFL¿NXV FpORP D I|OGEpUOpV JD]GDViJRVViJiQDN PHJKDWiUR]iVD PHJKDWiUR]RWW
UHQGHONH]pVUHiOOyWĘNHpVI|OGEpUOHWLGtMPHOOHWW+DUPDGLNVSHFL¿NXVFpODWiPR
JDWiVRN M|YHGHOHPUH J\DNRUROW KDWiViQDN PHJKDWiUR]iVD YROW 0LQGKiURP FpO HO
pUpVpKH] OLQHiULV SURJUDPR]iVL PRGHOOH]pVW KDV]QiOWDP IHO $ V]iPtWiVDLP DODS
MiQDN|YHWNH]ĘHUHGPpQ\HNUHMXWRWWDP$]|OGERUVyWHUPHV]WpVHIHOHWWLWHUOHWL
UpV]DUiQQ\DOFVDNDEEDQD]HVHWEHQMDYDVROWKDDWHUPHOpVKH]N|W|WWLSDUL]|OGVpJ
Q|YpQ\WHUPHV]WpVpQHNWiPRJDWiVD )WKD QHPFV|NNHQGUDV]WLNXVDQPDMG
QHPQXOOiUDKHNWiURQNpQWWRYiEEiWiPRJDWiVQpONOD]iJD]DWQDJ\YDOyV]tQĦVpJJHO
HOYHV]WKHWLYHUVHQ\NpSHVVpJpW5HQGHONH]pVUHiOOyWĘNHpVEL]WRVWiPRJDWiVRNHVHWpQ
PHJpULI|OGEpUOpVEHIHNWHWQLSpQ]QNHWKLV]HQPLOOLy)WRVEpUOHWLGtMNL¿]HWpVp
YHOPDMGQHPPLOOLyIRULQWW|EEOHWM|YHGHOHPUHDOL]iOKDWyDQDJ\REEYHWpVWHUOHWpV
DWiPRJDWiVRNiOWDO.|]YHWOHQWiPRJDWiVRNQpONODV]iQWyI|OGLQ|YpQ\WHUPHV]WpV
M|YHGHOPH]ĘVpJHN|]HONDOHVLNYLVV]DtJ\DIHOWpWHOHNQHNW|UWpQĘPHJIHOHOpVHO
HQJHGKHWHWOHQDQDJ\REEM|YHGHOHPHOpUpVHpUGHNpEHQ)RQWRVOHV]|JH]QLKRJ\DWi
PRJDWiVRNDJD]GDViJRNIHMOHV]WpVpUHLUiQ\XOQiQDNtJ\FVDND]RNOHKHWQHNYHUVHQ\
NpSHVHNDNLNWiPRJDWiVQpONOLVNpSHVHNpOHWEHQPDUDGQLDM|YĘEHQ

BEVEZETÉS
.XWDWiVRP WpPiMiQDN D NO|QE|]Ę
szántóföldi kultúrák termesztésének vetésszerkezet- és jövedelemoptimalizálását választottam egy adott üzemméretre
vonatkozóan. Magyarország 4,3 millió
hektár szántóterületének mintegy 50%-

iQĘV]LE~]DpVNXNRULFDWHUPHOpVHIRO\LN
WRYiEELMHOHQWĘVV]HUHSSHOEtUQDND]LSDri növények is (napraforgó és zöldborsó),
tJ\PXQNiPEDQD]HOĘ]ĘHNEHQIHOVRUROW
kultúrák vizsgálatát végeztem el. Az optimális vetésszerkezet meghatározásának
MHOHQWĘVpJHD.|]|V$JUiUSROLWLNDDV
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GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±

UHIRUPMiWN|YHWĘHQWRYiEEIRNR]yGRWWKLszen a közvetlen támogatások keretében bevezetésre került a zöldítés. A támogatások
maximális igénybevételéhez több feltételnek is meg kell felelni, így a vetésszerkezet
pVM|YHGHOHPWXGRPiQ\RVDODSRQW|UWpQĘ
optimalizálása nagyobb gazdaságok esetén
elengedhetetlen.
A közvetlen támogatások új rendszeréYHOKD]iQNEDQLVN|WHOH]ĘHQIRJODONR]QL
kell, azaz a zöldítési jogcím feltételeit a táPRJDWiVLJpQ\EHYpWHOpKH]¿J\HOHPEHNHOO
venni. Ennek keretében a gazdaságoknak
WHUOHWPpUHWWĘOIJJĘHQEHNHOOWDUWDQLXND
GLYHU]L¿NiFLyUDD]|NROyJLDLFpOWHUOHWHNUHpVDJ\HSPHJĘU]pVUHYRQDWNR]yV]DEilyozásokat is, így azok a nagygazdaságok
KHNWiUIHOHWWLWHUOHWWHOUHQGHONH]ĘN 
DPHO\HNNRUiEEDQNL]iUyODJĘV]LE~]iWpV
kukoricát termesztettek a teljes területükön, már nem felelnének meg a zöldítés
IHOWpWHOHLQHNH]iOWDOMHOHQWĘVWiPRJDWiVL
|VV]HJWĘOHVQpQHNHO
A szántóföldi növénytermesztés vetésV]HUNH]HWpQHNpVM|YHGHOPpQHNHJ\LGHMĦ
optimalizálására a lineáris programozást
FpOV]HUĦDONDOPD]QL$PyGV]HUVHJtWVpgével meghatározható az az optimális
vetésszerkezet, amely megfelel a zöldítés
GLYHU]L¿NiFLy |NROyJLDL FpOWHUOHW pV
J\HSPHJĘU]pV  IHOWpWHOHLQHN WRYiEEi
maximálisan kihasználja a támogatási
OHKHWĘVpJHNHW tJ\ D OHKHWĘ OHJQDJ\REE
jövedelmet biztosítja a gazdálkodó számára. A lineáris programozás használaWiYDOQHPFVDND]|OGtWpVIHOWpWHOHLYHKHWĘN
¿J\HOHPEHKDQHPDN|]YHWOHQWiPRJDWiV
keretében nyújtott további támogatások
is, mint a területalapú támogatás vagy a
termeléshez kötött ipari zöldségnövény
termesztésének támogatása is.
Általános célnak az adott üzemméret tekintetében lehetséges jövedelem maximali]iOiViWWĦ]WHPNLDPHO\KH]W|EEVSHFL¿NXV
célt is rendeltem (a zöldborsó versenyképességének vizsgálata a termeléshez kötött
ipari zöldségnövény termesztése támogatá-

ViQDN¿J\HOHPEHYpWHOHPHOOHWWDI|OGEpUOpV
gazdaságosságának meghatározása adott
UHQGHONH]pVUHiOOyWĘNHpVI|OGEpUOHWLGtM
mellett; a támogatások jövedelemre gyakorolt hatásának meghatározása).
.g=9(7/(17È02*$7È62.
5(1'6=(5(
Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája
(KAP) a gyakorlati tapasztalatok alapján
több célt is szolgál, melyek közül a legIRQWRVDEEKRJ\VHJtWLDWHUPHOĘNHWKRJ\
PHJIHOHOĘPHQQ\LVpJĦpOHOPLV]HUUHOOiWhassák el az Európai Unió tagországainak
IRJ\DV]WyLW .LHPHOW MHOHQWĘVpJĦHN H]HQ
kívül azon törekvései is, hogy garantálja
az élelmiszer-biztonságot, megóvja a terPHOĘNHWDW~O]RWWiULQJDGR]iVRNpVDSLDFL
válságok hatásaitól, segíti a gazdaságok
NRUV]HUĦVtWpVLEHUXKi]iVDLWWiPRJDWMDD]
pOHWNpSHVW|EEUpWĦJD]GDViJLWHYpNHQ\Vpget folytató vidéki közösségeket, valamint
védi a környezetet és gondoskodik az állatok
MyOpWpUĘO OECD, 2011).
Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának három területe van, amelyek szervesen
NDSFVROyGQDNHJ\PiVKR]pVH]HNEĘOWHYĘdik össze a KAP két pillére is. Az I. pillért a
piacszervezés és közvetlen támogatás, míg
a II. pillért a vidékfejlesztés alkotja. A KAP
összköltségvetésén és a tagállamok költségvetésén belül is a legnagyobb pénzügyi
kerettel a közvetlen támogatások vannak
jelen. A 2014–2020-as új költségvetési periódusban Magyarország számára rendelkezésre álló KAP-forráskeret 12,3 milliárd
HXUyWWHV]NLDPHO\EĘODN|]YHWOHQWiPRgatásokra fordítható 8,85 milliárd euró
(~72%), a vidékfejlesztésre pedig 3,45 milliárd euró (~28%) (Palakovics et al., 2016).
Ezen információkat támasztja alá az Európai Unió egyik tanulmánya is (EU, 2018),
PLV]HULQWDLJWHUMHGĘLGĘV]DNEDQD]
új KAP több mint 12 milliárd eurót fordít
a magyar gazdaságra és a vidéki területek
IHMOHV]WpVpUH(OĘQ\QHNV]iPtWD]LVKRJ\
Magyarország rugalmasságot biztosít a köz-
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YHWOHQNL¿]HWpVHNUHpVDYLGpNIHMOHV]WpVL
alkalmazásokra is.
A Közös Agrárpolitika 2015. évi reformja
több új feltételt és jogcímet is bevezetett
a közvetlen támogatások körébe. Ennek
NHUHWpEHQ0DJ\DURUV]iJDN|WHOH]ĘHOHPHN
közül a területalapú támogatást (SAPS), a
]|OGNRPSRQHQVWpVD¿DWDOJD]GiONRGyNnak juttatott támogatást, míg nemzetileg
önkéntes elemként a termeléshez kötött
támogatást vezette be. Ezeken kívül további
önkéntes elemként jelent meg a kisgazdaViJRNV]iPiUDHJ\V]HUĦVtWHWWWiPRJDWiVL
UHQGV]HUPtJDGHJUHVV]LYLWiVN|WHOH]ĘHQ
alkalmazandó. A továbbiakban azok a támogatási elemek kerülnek bemutatásra,
amelyek az általam készített lineáris programozási modell részét képezik.
A területalapú támogatás
$]LJpQ\EHYHKHWĘWHUOHWDODS~WiPRJDWiV
legalább 1 hektár terület megléte esetén
lehetséges, de a minimálisan támogatható
parcellaméret 0,25 hektár. A SAPS kereWpEHQNL¿]HWKHWĘ|VV]HJPpUWpNHKHNWironként 143 euró. Minden egyéb közvetlen
támogatás (zöldítés, termeléshez kötött
zöldség-gyümölcs és fehérjenövény támogatása) csak SAPS-jogosult területek után
jár (Palakovics et al., 2016).
$]|OGNRPSRQHQV
A KAP-reform lényeges eleme a „zöldítés”
(hivatalosan „a környezet szempontjából
HOĘQ\|VPH]ĘJD]GDViJLJ\DNRUODWRNUDQ\~M-

WRWWWiPRJDWiV´ DPHO\DN|]MDYDNHOĘiOOttását célozza. A zöldítés révén javulhat a
N|UQ\H]HWYpGHOHPpVXQLyVV]LQWHQHOĘVHJtWL
az éghajlat és a környezet szempontjából
NHGYH]ĘPH]ĘJD]GDViJLJ\DNRUODWHOWHUjedését. A zöldítés az alaptámogatással
szerves egységet képez, zöldítés csak az
alaptámogatás igénylése esetén kérelmezKHWĘVĘWD]DODSWiPRJDWiVLJpQ\OpVpQHN
IHOWpWHOH±EL]RQ\RVNLYpWHOHNWĘOHOWHNLQWYH
±D]|OGtWpVHOĘtUiVDLQDNWHOMHVtWpVH Popp et
al., 2016a). A zöldítési támogatásra jogosult
területnagyság meghatározásakor az egységes területalapú támogatáshoz megállapított területet kell alapul venni. A zöldítés
támogatásának összege 81 euró hektáronNpQWDPHO\pYHVNL¿]HWpVĦYLVV]DQHPWpUtWHQGĘWiPRJDWiV$]|OGtWpVDODSYHWĘHQ
KiURPNO|QE|]ĘJ\DNRUODW|VV]HVVpJH$]
HOVĘUpV]HDWHUPpQ\GLYHU]L¿NiFLyD]D]D
Q|YpQ\WHUPHV]WpVGLYHU]L¿NiOiVD(QQHN
keretében 10 hektár feletti szántóterületen
legalább két növénykultúrát kell termeszteni, míg a 30 hektár feletti szántóterületen legalább három növénykultúrát. Két
kultúra esetében a legnagyobb területen
termesztett növénykultúra a szántóterület legfeljebb 75%-át foglalhatja el (MVH,
2015). Három növénykultúra esetében a
szántóterület legfeljebb 75%-át foglalhatja
el a két legnagyobb területen termesztett
növénykultúra, amelyek együttesen nem
haladhatják meg a szántóterület 95%-át
(MVH, 2016). A zöldítés második része az
|NROyJLDLMHOHQWĘVpJĦWHUOHWHNNLMHO|OpVH
1. táblázat

$]|OGtWpVIHOWpWHOHL
6]iQWyWHUOHW
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Szántóterület
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OHJDOiEEiQDN
PHJIHOHOĒ|NROyJLDL
FpOWHUOHWNLMHO|OpVH
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Ennek keretében a 15 hektár feletti szántóWHUOHWHQOHJDOiEEQDNPHJIHOHOĘ|NRlógiai célterületet kell kijelölni. A zöldítés
harmadik része az állandó gyepterületek
PHJĘU]pVHDPHO\VRUiQD]iOODQGyJ\HSWHUOHWQHNPLQĘVOĘWHUOHWHNPpUWpNpWPHJ
NHOOĘUL]QL$]|OGtWpVIHOWpWHOHLD]1. táblázatban láthatók.
$WHUPHOpVKH]N|W|WWWiPRJDWiV
A termeléshez kötött ipari zöldségnövény
támogatására való jogosultság feltétele, hogy
minimum 0,3 hektáron folyjon a növény
termesztése. A támogatás igénybevételéhez meghatározott kultúrák termesztése az
irányadó, mint zöldborsó, csemegekukorica,
zöldbab, szárazbab, spenót vagy sóska. Ezen
kívül meghatározott a hektáronkénti miniPiOLVYHWĘPDJPHQQ\LVpJLOOHWYHDYHWĘPDJ
EHV]HU]pVpQHNV]iPOiYDOW|UWpQĘLJD]ROiVD
H]HNN|WHOH]ĘN $WiPRJDWiVPpUWpNHD
benyújtott vetésterületek és az adott évben
rendelkezésre álló forráskeret alapján kerül
meghatározásra, amely hektáronként 2015ben 164 euró volt (Fodor, 2015).
$1<$*e60Ï'6=(5
9L]VJiODWRPVRUiQQpJ\NO|QE|]ĘNXOtúra vetésszerkezetének és jövedelmének
optimalizálását végeztem el. Az ezekhez
szükséges adatok felhasználása szekunder
DGDWJ\ĦMWpVHNHQDODSXO
$PRGHOOIHOpStWpVpKH]DN|YHWNH]ĘDGDWRN
NHUOWHNEHJ\ĦMWpVUH

NO|QE|]ĘNXOW~UiNWHFKQROyJLDLWHUYH
UiIRUGtWiVRNN|OWVpJHL
IDMODJRVKR]DPRN
pUWpNHVtWpVLiUDNLOOHWYHDWiPRJDWiVRN
összege.
A szántóföldi kultúrák technológiai terve
és az inputanyagok beszerzési ára, továbbá
a gépköltségek Apáti (2016) adatai alapján
kerültek összeállításra, amelyre maga a
modell is épül.
A fajlagos hozamok meghatározásánál az
Agrárgazdasági Kutató Intézet által közölt
Hajdú-Bihar megyei éves termésátlagok ötéves átlaghozamait használtam fel, amelyek
a 2. táblázatban láthatók.
Az értékesítési árakra elkészített kalkulációk adatbázisát a Budapesti ÉrtékWĘ]VGH az Eurostat és a Központi Statisztikai Hivatal adatai adták. A kalkulációim
alapján megállapítható, hogy a 2013–2017.
évek között a búza értékesítési átlagára
45,7 ezer forint, a kukorica 42,2 ezer forint, a napraforgó 102,6 ezer forint, míg
a borsó 106,0 ezer forint volt (1. ábra).
Mivel egy értékkel nem szabad jellemezni egy változó értéket, így az értékesítési
árakra vonatkozóan 5%-os hibát feltételezve kultúránként meghatároztam egy
~J\QHYH]HWWNRQ¿GHQFLDLQWHUYDOOXPRW
$ NRQ¿GHQFLDLQWHUYDOOXP VHJtWVpJpYHO
lehet megadni, hogy a vizsgált adatok egy
PHJKDWiUR]RWWYDOyV]tQĦVpJHWIHOWpWHOH]YH
az átlagtól milyen határok között mozogKDWQDN9DJ\LVDNRQ¿GHQFLDLQWHUYDOOXPD
2. táblázat

A négy vizsgált kultúra termésátlaga Hajdú-Bihar megyében
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$YL]VJiOWQpJ\V]iQWyI|OGLQ|YpQ\pUWpNHVtWpVLiUiQDNDODNXOiVD²

1. ábra

Forrás: VDMiWV]HUNHV]WpV%e7  DGDWDLDODSMiQ

N|YHWNH]ĘNpSOHWVHJtWVpJpYHOKDWiUR]KDWy
meg:
ahol D]iWODJRWMHOHQWL¨SHGLJDLUiQ\~
elmozdulás nagyságát.
Az elmúlt 5 év adatai alapján tehát 5%-os
hibát feltételezve (magas biztonsággal) a
búza értékesítési ára 40,98–50,38 ezer forint között, a kukoricáé 39,18–45,18 ezer forint között, a napraforgóé 94,5–110,74 ezer
forint között, míg a zöldborsóé 98,56–113,4
ezer forint között változott. Mivel az adatEi]LVDODSMiQDYDULiFLyVNRHɤFLHQVpUWpNH
(relatív szórás, szórás , %) minden növényi
átlag
kultúránál 10% alatt volt, így az átlaggal
jól lehet jellemezni az adott sokaságokat.
Természetesen a kalkulációk elkészítése
során törekedtem arra, hogy a Hajdú-Bihar
PHJ\pEHQiWODJRVQDNWHNLQWKHWĘDUDQ\NRrona-értékkel, illetve átlagos talajadottságú
területekkel számoljak. A számításokhoz
használt bemeneti adatok mindegyike természetesen a gyakorlati életben használWDNQDNPHJIHOHOĘ$WHUPHOpVLV]HUNH]HW
HONpV]tWpVpQpOPLQGHQHVHWEHQ¿J\HOWHP
arra, hogy az adott növénytermesztési ágazat csak olyan területre kerüljön, amely

V]iPiUDPHJIHOHOĘ(]MHOHQWHWWHDPRGHOOV]iPtWiVRNDWN|YHWĘXWyNDONXOiFLyVWHYpkenységeket.
Az egyes kultúrák versenyeztetéséhez,
illetve a jövedelem optimalizálásához az
operációkutatás egyik módszerét, a lineáris
programozást használtam (Excel program
segítségével). A lineáris programozás segítségével adott tevékenységek halmazán
belül meghatározható a célfüggvény maximuma vagy minimuma az egyes tevéNHQ\VpJHNKH]UHQGHOWHUĘIRUUiVRNpVD]RN
korlátozása mellett, amelynek alapsémája
a 3. táblázatban látható.
A szakirodalmi feldolgozás során a lineáris programozás nagyon sok speciális
területével találkoztam. Jelen cikkemben
DOHJIRQWRVDEEPH]ĘJD]GDViJLH]HQEHlül pedig a növénytermesztési ágazatokhoz tartozó munkákat kívánom felsorolni,
melyek nagy elismerést szereztek a lineáris programozással: Alford et al. (2004);
Audsley (2001); Csáki – Mészáros (1981);
Csáki – Varga (1976); Csáki (1969); Csipkés (2011); Dantzig (1963), (1973); Dinya
(1978); Ertsey – Kárpáti (1981); Ertsey –
Tóth (1985); Ertsey (1974); Ertsey (1986);
Hardaker et al. (2004a); Hardaker et al.
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3. táblázat
A lineáris programozási modell alapsémája
x1

x2

x3

u1
u2

7(&+12/Ð*,$,0É75,;

u3
CF

Célfüggvényértékek
(versenyeztetés alapja)

Megoldás

x

Felhasználás

5HOiFLy

*x

<=

*x

<=

*x

<=

p*x

0$;

.DSDFLWiV
Értékek

Forrás:VDMiWV]HUNHV]WpV

(2004b); Hazell – Norton (1986); Király et
al. (1978); Nagy (2009); Tóth (1973, 1978,
1981) és 9LQF]Hɣ\  
Ezek a kutatók a takarmányfelhasználás,
a takarmánytermelés, a komplex vállalati
tervek, illetve a növénytermesztési technológiák optimalizálásában, valamint a vállalati
tervkészítés automatizálásában végeztek kiHPHONHGĘWHYpNHQ\VpJHW$]iOWDOXNHONpV]ttett modellek alapgondolatát felhasználva
készítettem el a saját lineáris programozási
modellemet is. Fontos azonban megemlíteni,
hogy az operációkutatás (ezen belül a lineáULVSURJUDPR]iV FVDNDG|QWpVHOĘNpV]tWpVW
segíti, azaz a döntéshozatali folyamathoz
nyújt támogatást, de nem feladata magának
a döntésnek a meghozatala.
A lineáris programozási modell felépítéVpKH]HOVĘOpSpVNpQWD]RQRVtWDQLV]NVpJHV
az egyes tevékenységeket, más néven változókat (x1, x2, x3 stb.), amelyek alapján optimalizálni kívánjuk a célfüggvényt. Az általam alkalmazott modellben a négy kultúra
(búza, kukorica, napraforgó, zöldborsó), a
SDUODJROWDWiVWRYiEEiD]LJpQ\EHYHKHWĘ
támogatási jogcímek kerültek meghatározásra változókként.
Második lépésben az egyes tevékenységekhez meg kell határozni a szükséges
HUĘIRUUiVRNDW X1, u2, u3 stb.), illetve azok
mennyiségét (anm), amelyeket a technológiai
mátrixban szükséges elhelyezni.
A modell célfüggvény sora az egyes változók azon értékeit (p1, p2, p3 stb.) tartalmazhatja, amelyek alapján optimalizálni

kívánjuk a modellt is. Ez a legtöbb esetben
valamilyen költség- vagy jövedelemkategória, jelen modellben az egyes kultúrák
hektáronként realizálható fedezeti összege,
valamint az egy hektárra jutó támogatások
összege.
A kapacitás oszlopba (b1, b2, b3 stb.) az
HJ\HVHUĘIRUUiVRNEyOUHQGHONH]pVUHiOOy
mennyiséget szükséges meghatározni,
DKRYDQHPFVDNIHOVĘpUWpNHWKDQHPDNiU
minimálisan felhasználandó értéket is meg
lehet határozni. A vetésterület kialakításánál a kapacitásértékek a rendelkezésre álló,
illetve felhasználandó vagy felhasználható
területek nagyságát jelölik.
Azt, hogy a rendelkezésre álló kapacitásból mekkora mennyiség kerül felhasználásra, a „felhasználás oszlop” értékei
mutatják meg. Ennek meghatározásához
a SZORZATÖSSZEG függvényt kell igénybe
venni, ahol a „Tömb1” cellákba az egyes
HUĘIRUUiVRNpVDFpOIJJYpQ\YiOWR]yNVRrát, a „Tömb2” cellába pedig a megoldás
VRUWV]NVpJHV¿[iOYDPHJDGQL$PRGHOO
optimalizálása az Excel program Solver
EĘYtWPpQ\pYHOOHKHWVpJHV,WWNHOOEHiOOtWDQL
a célértéket, a modell célját (esetemben ma[LPiOLV DEĘYtWPpQ\HNHWpVDIHOKDV]QiOiV
reláció kapacitáskapcsolatát. $6ROYHUEĘvítményen belül további beállítást igényel
a „Nem korlátozott változók nemnegatívvá
tételének” kijelölése, amely biztosítja, hogy
maga a megoldás sor negatív értéket ne
vehessen fel, továbbá megoldási módszerként a Szimplex LP kiválasztása történik.
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$V]iQWyI|OGLNXOW~UiNiWODJRVpUWpNHVtWpVLiUD

4. táblázat
(M. e.: ezer Ft/tonna)

Búza

.XNRULFD

Napraforgómag

2013

47,75



99,23



2014





95,92

103,40

2015



41,79



112,01











2017





99,79



Átlag









Év

Zöldborsó

Forrás:VDMiWV]HUNHV]WpV%e7  pV)$267$7  DGDWDLDODSMiQ

Annak érdekében, hogy az egyes modellek
eredményeit értékelni lehessen, Érzékenységjelentést hívtam le, amelynek jelentéseit
a konkrét eredmények alapján kívánom
bemutatni.
(5('0e1<(.
$Q\DJRPEDQQpJ\NO|QE|]ĘV]iQWyI|OGL
kultúra ± búza (B), kukorica (K), napraforgó (N) és zöldborsó (Z) ±vetésszerkezetés jövedelemoptimalizálását végeztem el,
ezek mellett a parlagoltatás is megjelent
lehetséges zöldítési feltételként. Számításaimban meghatároztam az egyes kultúrák
egy hektárra jutó ráfordításszükségleteit
LQSXWDQ\DJRN JpSL pV V]HPpO\L MHOOHJĦ
ráfordítások), azok mértékegységét és az
egységnyi ráfordítás költségeit.
Az egyes kultúrák várható hozamainál
Hajdú-Bihar megye 2013–2017 közötti
termésátlagainak az átlagát vettem számításom alapjául, amely kiküszöböli az
LGĘMiUiVYiOWR]iVPLDWWEHN|YHWNH]HWWV]pOVĘVpJHVpUWpNHNHW$E~]DHVHWpQNJ
KDNXNRULFiQiONJKDQDSUDIRUJyQiO
NJKDPtJD]|OGERUVyQiONJKD
a termésátlag, amelyek a 2. táblázat átlag
sorában is megtalálhatók. Parlagoltatás
esetén nem keletkezik érdemi hozam és
bevétel, így az a táblázatban nem került
feltüntetésre.
Az egyes kultúrák értékesítési árának
meghatározásánál szintén az elmúlt 5 év
DGDWDLWYHWWHP¿J\HOHPEH 4. táblázat).

A négy kultúra termesztésére 150 hektár
szántóterület áll rendelkezésre, melyet teljes mértékben fel szeretnék használni. Az
HJ\HVNXOW~UiNpUWpNHVtWpVpEĘOV]iUPD]y
bevételeken túl a közvetlen támogatások
keretében lehívható összegeket az 5. táblázat tartalmazza. A területalapú támogatás
WHUPHOpVLIHOWpWHOQpONOLJpQ\HOKHWĘWHKiW
nem kívánja meghatározott növénykultúra
termesztését, egy hektárra jutó összege így
)W )WHXUyiUIRO\DPRWDONDOmazva a támogatások esetén).
$]|OGtWpVNHUHWpEHQNO|QE|]ĘIHOWpWHleknek szükséges megfelelni mind a diYHU]L¿NiFLyPLQGD]|NROyJLDLFpOWHUOHW
kialakításának tekintetében. Az általam
alkalmazott modell ezen elvárásokat teljesíti, ezáltal hektáronként 25 110 Ft támogatással lehet számolni, hiszen a parlagon
hagyott terület alkalmazásával a minimális
területmérték egyszeres szorzófaktorral
rendelkezik.
=|OGERUVy WHUPHOpVH HVHWpQ OHKHWĘVpJ
van a termeléshez kötött ipari zöldségnövény termesztéséhez kapcsolódó támogatás igénybevételére, amelynek mértéke a
rendelkezésre álló forráskeret és az ipari
zöldségnövények országos vetésterületének
hányadosával egyezik meg. A 2017. évben
ennek mértéke 41 603 Ft volt hektáronként,
így a modellemben is ezen értéket vettem
számításom alapjául.
Ahhoz, hogy a közvetlen támogatások
összegét a SAPS-támogatásra jogosult terü-
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5. táblázat
A közvetlen támogatások mértéke 2017. évben
7iPRJDWiVLMRJFtP

0H)WKD

Támogatási összeg

(J\VpJHVWHUOHWDODS~WiPRJDWiV

32 110

=|OGtWpVSDUODJROWDWiVVDO V]HUHVV]RU]yIDNWRU

25 110

7HUPHOpVKH]N|W|WWLSDUL]|OGVpJQ|YpQ\WHUPHV]WpVH



Forrás: 3DODNRYLFVHWDO 

letek teljes egészére igénybe lehessen venni,
szükséges a zöldítés feltételeinek betartása,
amelyek az 1. táblázatban láthatók.
Természetesen tisztában vagyok a támoJDWiVRN¿J\HOHPEHYpWHOHNRUD]]DOKRJ\D
NpUHOHPEHQ\~MWiVWiUJ\pYpEHQDWHUPHOĘ
FVDNDWiPRJDWiViWNDSMDPHJHOĘOHJEHQVDYpJNL¿]HWpVUHOHJW|EEHVHWEHQFVDN
DWiUJ\pYHWN|YHWĘpYEHQNHUOVRU$]RQEDQ
ha ezeket az információkat be szeretném
építeni a modellbe, akkor egy évre vonatkozó
modellfuttatást nem lehet elkészíteni úgy,
KRJ\PHJIHOHOĘHUHGPpQ\DGyGMRQ(KKH]
egy többperiódusú lineáris programozási
modellt kellene felépíteni, azonban ezen modelltípusnak több output és input részére
lenne szükség, mely elkészítése a kockázati
faktorok miatt nehézkes és nem adna biztos
LQIRUPiFLyNDWDM|YĘUHYRQDWNR]yDQ
Mivel a szántóterület (150 hektár) a jelenlegi modellben meghaladja a 30 hektárt, így
PLQGDGLYHU]L¿NiFLyQDNPLQGD]|NROyJLDL
célterület kialakításának meg kell felelni.
Jelen esetben nem áll rendelkezésre állandó
gyepterület, így ennek befolyásoló hatásával nem foglalkoztam a modellezés során.
'LYHU]L¿NiFLyWHNLQWHWpEHQOHJDOiEEKiURP
NO|QE|]ĘQ|YpQ\NXOW~UDWHUPHV]WpVHN|WHOH]Ę~J\KRJ\DOHJQDJ\REEWHUOHWHQ
termesztett növény a szántó legfeljebb 75%iQOHKHWPtJD]HOVĘpVPiVRGLNNXOW~UD
a szántó legfeljebb 95%-át foglalhatja el.
$]|NROyJLDLMHOHQWĘVpJĦFpOWHUOHWNLalakítása a szántóterület legalább 5%-án
N|WHOH]ĘDPHO\HVHWEHQSDUODJROWDWiVWDOkalmaztam, így a SAPS-támogatásra jogosult területekre egyszeres szorzófaktorral
UHQGHONH]Ę]|OGtWpVLWiPRJDWiVKtYKDWyOH

Fontos megjegyezni, hogy az ökológiai célterületnél alkalmazott kultúra vagy
HJ\pEPĦYHOpVHJ\V]HUUHHOpJtWLNLD]|NROyJLDLFpOWHUOHWpVGLYHU]L¿NiFLyIHOWpWHOHLW
így a parlagoltatás is megfelel mint ökolóJLDLFpOWHUOHWpVDGLYHU]L¿NiFLyKDUPDGLN
eleme.
A modell elkészítésével célom az volt,
hogy meghatározzam azt az optimális veWpVV]HUNH]HWHWDPHO\DOHKHWĘOHJQDJ\REE
jövedelmet eredményezi 150 hektáron, a
támogatások igénybevétele és a feltételek
teljesülése mellett.
A lineáris programozási modell elkészíWpVHHOĘWWPHJKDWiUR]WDPD]HJ\HVNXOW~rák és a parlagoltatás közvetlen költségeit
(szorzatösszeg függvény alkalmazásával),
majd pedig a fedezeti összegüket hektárra
vetítve, továbbá az egyes támogatási öszszegeket (6. táblázat). A lineáris programozási modellem célfüggvény-együttható
pUWpNHLWDEHYpWHOHNEĘONpSH]HWWNDWHJyULD
DGWD7HKiWDE~]iQiO)WKHNWiU
NXNRULFiQiO)WKHNWiUQDSUDIRUJyQiO)WKHNWiUD]|OGERUVyQiO
)WKHNWiUPtJDSDUODJROWDWiVQiO
)WKHNWiUpUWpNNHONDONXOiOWDPD]
alapmodellben.
Az 1. modellvariánsban az alapmodell
érzékenységjelentése alapján csökkentem
majd a célfüggvény együttható értékét a
zöldborsó esetén.
Az alapmodell
$PRGHOOHONpV]tWpVpQpOQ\ROFNO|QE|]Ę
változó (oszlop) került bevezetésre, úgymint
búza, kukorica, napraforgó, zöldborsó, parlagoltatás és az egyes támogatások, mint
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6. táblázat
A fedezeti és támogatási összegek meghatározása 2017. évre
Megnevezés
Összes közvetlen költség, Ft/ha
+R]DPWKD

Búza

.XNRULFD

Napraforgó

Zöldborsó

Parlagoltatás

184 893

233 041

236 734

450 875

30 975



7,37

3,17

5,54

0

Értékesítési ár, Ft/t









0

%HYpWHO)WKD

241 190

310 973

325 094



0
–30 975

Fedezeti összeg, Ft/ha

56 297

77 932

88 360

135 820

7iPRJDWiV7HUOHWDODS~)WKD

32 110

32 110

32 110

32 110

32 110

7iPRJDWiV=|OGtWpV
SDUODJROWDWiVVDO)WKD

25 110

25 110

25 110

25 110

25 110

0

0

0



0

57 220

57 220

57 220

98 823

57 220

7iPRJDWiV7HUPHOpVKH]
N|W|WW)WKD
Támogatási összeg, Ft/ha
Forrás: saját számítás, 2017

SAPS, termeléshez kötött támogatás, valamint a zöldítés.
A sorok az egyes változókhoz felhasználKDWyWHUOHWLHUĘIRUUiVRNDWDGMiNYDODPLQW
azok kapacitásait.
Az összes terület 150 hektárban került
meghatározásra, amelyet teljes egészében
felhasználtam. A területeken búza, kukorica, napraforgó, zöldborsó termesztésére
pVSDUODJROWDWiVUDYDQOHKHWĘVpJ
$N|YHWNH]ĘHUĘIRUUiVNpQWDWHUOHWDODpú támogatás került bevezetésre, amelynek területi mérete megegyezik az összes
területtel, továbbá a támogatás igénylése
IJJHWOHQDWHUPHOpVWĘO
Ahhoz, hogy a zöldítési támogatás feltételeinek megfeleljen a modell, ökológiai
célterület került kialakításra (parlagoltatás
kialakításával), amelynek legalább 5%-nak
kell lennie az összes területre vonatkozóan,
továbbá a parlagterület elfogadható a diver]L¿NiFLyVRUiQHOĘtUWKDUPDGLNNXOW~UiQDN
0LYHODGLYHU]L¿NiFLyWpVD]|NROyJLDL
FpOWHUOHWHWLVWHOMHVtWLDPRGHOOtJ\D]HUĘforrásként bevezetett zöldítési támogatást
is igénybe lehet venni az összes terület után.
A termeléshez kötött ipari zöldség támogatását kizárólag azokra a területekre
lehet igénybe venni, amelyeken zöldborsó

termelése folyik, így annak területi korlátja
D]|OGERUVyWHUOHWLHUĘIRUUiVDDODSMiQNHrült áthivatkozásra.
$GLYHU]L¿NiFLyHOĘtUMDKRJ\DOHJQDgyobb területen termesztett növény a teUOHWOHJIHOMHEEiQWHUPHV]WKHWĘOHgyen, ezáltal az összes terület maximum
iEDQYDQOHKHWĘVpJE~]DNXNRULFD
napraforgó (Popp et al., 2016b) és zöldborsó
termesztésére. További feltételként került
bevezetésre, hogy a két legnagyobb területen termesztett kultúra együttes aránya
nem haladhatja meg a 95%-ot.
A relációk ezen feltételek mentén kerültek
meghatározásra, továbbá a területkapacitások az összes területre vonatkozóan
dinamikusan lettek felvezetve a modellbe.
Célfüggvényként a négy kultúra és a parlagterület esetében a hektáronkénti fedezeti
összegük, míg az egyes támogatások tekintetében azok hektáronkénti összege került
meghatározásra.
$PRGHOOHONpV]tWpVpWN|YHWĘHQDSURJram megoldását az Excel program Solver
EĘYtWPpQ\pYHO NDSWDP PHJ PHO\HW D
7. táblázatban foglaltam össze. Az optimális vetésszerkezet a modell futtatását
N|YHWĘHQKHNWiU]|OGERUVyKHNtár napraforgó és 7,5 hektár parlagterü-

0%

Területmegoszlás

0%

0,0
20%

30,0
75%

112,5



1

1

1

1

1

Z

5%

7,5



1

1

Parla

–

150,0

32 110

1

Ter.alb
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–

112,5



1

Term.
N|Wc

Megjegyzés: Parl a = Parlagoltatás; Ter.alb 7HUOHWDODS~WiPRJDWiV7HUPN|W c 7HUPHOpVKH]N|W|WWWiPRJDWiV=|OGWiPd =|OGtWpVWiPRJDWiV

0,0

Megoldás



135 152

)HGH]HWL|VV]HJWiPRJDWiV)WKD
113 517

1

1

.XNRULFDpV]|OGERUVy PD[

1

1

1

1

N

1DSUDIRUJypV]|OGERUVy PD[

1

1
1

%~]DpVQDSUDIRUJy PD[

%~]DpV]|OGERUVy PD[

1

1

1

K

Kukorica pVQDSUDIRUJy PD[

1

1

1

B

%~]DpVNXNRULFD PD[

=|OGERUVy PD[

1DSUDIRUJy PD[

.XNRULFD PD[

%~]D PD[

7HUPHOpVKH]N|W|WWWiPRJDWiV

=|OGtWpVWiPRJDWiV

=|OGtWpV
3DUODJROWDWiV PLQ

7HUOHWDODS~WiPRJDWiV

Összes terület

Megnevezés

$]DODSPRGHOOIHOpStWpVHpVHUHGPpQ\HL

–

150,0

25 110

1

=|OG
támd

100%

150,0



142,5

112,5

30,0

112,5

30,0

0,0

112,5

30,0

0,0

0,0

112,5

150,0

7,5

150,0

150,0

)HOKDV]nálás

<=

<=

<=

<=

<=

<=

<=

<=

<=

<=

=

=

>=

=

=

Reláció

142,5

142,5

142,5

142,5

142,5

142,5

112,5

112,5

112,5

112,5

112,5

150,0

7,5

150,0

150,0

Területkapacitás

7. táblázat
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let. A program futtatásával kapott bevétel
44,2 millió Ft.
A területalapú és zöldítés támogatására jogosult területek mérete 150 ha, míg a
termeléshez kötött támogatásra jogosult
terület 112,5 ha, amely a zöldborsó vetésWHUOHWHDODSMiQLJpQ\HOKHWĘ
(OOHQĘU]ĘFHOODNHUOWEHYH]HWpVUHDPHJoldás sor végére, ahol látható, hogy a négy
kultúra és a parlagterületek összege pontosan 150 hektár. A vetésterület 75%-án
zöldborsó, 20%-án napraforgó, míg 5%-án
parlagon hagyott területek lesznek.
Érzékenységjelentés 1.
A lineáris program megoldásával egyLGHMĦOHJeU]pNHQ\VpJMHOHQWpVNHUOWOHNpUdezésre, amely NpWUpV]EĘOiOODPyGRVXOy
cellák és a korlátozó feltételek táblázatából. A módosuló cellák táblázata az egyes
változókról ad információkat, amelyek a
8. táblázatban láthatók.
$WiEOi]DWEDQDYpJVĘYpJpUWpNDPRGHOO
megoldás sorával, míg a célérték együttható
a célfüggvény sorral egyezik meg. Azok a
YiOWR]yNDPHO\HNQHPUHQGHONH]QHNYpJVĘ
végértékkel, nem kerültek be a modellbe, így
redukált költséggel rendelkeznek. Esetemben a búza nem került be a termelési szerke-

zetbe, redukált költségértékkel rendelkezik,
ami 32 063 Ft (a 113 517 Ft-os célfüggvényhez
képest túl magas). Kalkulációm alapján több
mint 145 ezer Ft-ra kellene a jelenlegi búza
célfüggvény értékét növelni, hogy a termelési szerkezetbe bekerülhessen (változatlan
maximális célfüggvényérték mellett).
A kukorica szintén nem versenyképes a
jelenlegi adatokkal, nem rendelkezik végVĘYpJpUWpNNHO,WWDUHGXNiOWN|OWVpJpUWpN
már jóval alacsonyabb, ami azt jelenti, hogy
10 428 Ft-tal növelve az egy hektárra vonatkozó célfüggvényt, máris bekerülne a
termelési szerkezetbe (azaz versenyképes
lehetne).
Mivel a napraforgó, a zöldborsó és a parODJRQ KDJ\RWW WHUOHW YpJVĘ YpJpUWpNNHO
rendelkeznek, így azok benne vannak az
RSWLPiOLVPHJROGiVEDQ$PHJHQJHGKHWĘ
növekedés- és csökkenésértékük arról árulkodik, mennyivel lehet növelni vagy csökkenteni a célfüggvényértéküket, hogy az
optimális megoldásban benne maradjanak.
A területalapú támogatás és a zöldítés
HVHWpEHQ D PHJHQJHGKHWĘ Q|YHNHGpV pV
csökkenés is végtelen értéket vett fel, hiszen
ezen változók célfüggvényértékének módosulása nincs hatással az egyéb változókra és
azok modellben betöltött szerepére.
A termeléshez kötött támogatásnál a

$]DODSPRGHOOpU]pNHQ\VpJMHOHQWpVpQHNPyGRVXOyFHOOiL
Név

9pJVđ
végérték

%~]D

Redukált
költség

0,0

²

2EMHNWtY
0HJHQJHGKHWđ
FpOHJ\WWKDWy
növekedés
113 517



8. táblázat
0HJHQJHGKHWđ
FV|NNHQpV
1E+30

0,0

²

135 152



1E+30

Napraforgó

30,0

0







=|OGERUVy

112,5

0



1E+30



Kukorica

Parlagoltatás

7,5

0



119 335

1E+30

7HUOHWDODS~
támogatás

150,0

0

32 110

1E+30

1E+30

7HUPHOpVKH]N|W|WWWiPRJDWiV

112,5

0



1E+30



=|OGtWpV
támogatás

150,0

0

25 110

1E+30

1E+30
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PHJHQJHGKHWĘ Q|YHNHGpV pV FV|NNHQpV
pUWpNHD]|OGERUVyYDOPHJHJ\H]ĘKLV]HQ
D]RNPHJROGiVpUWpNpQHNLVPHJHJ\H]ĘQHN
kell lennie. Ennek alapján ha a zöldborsó
célfüggvényértékét hektáronként 130 666
Ft-tal csökkentjük, akkor azok modellben
betöltött szerepe is módosulni fog.
A „Korlátozó feltételek” táblázat (9. táblázat D]HUĘIRUUiVRNUyODGLQIRUPiFLyW$WiEOi]DWEDQV]HUHSOĘYpJVĘYpJpUWpNDPRGHOO
felhasználás oszlopával, míg a korlátozó
feltételek a területkorlátok oszloppal fog
PHJHJ\H]QL$PHJHQJHGKHWĘQ|YHNHGpV
és csökkenés értéke megmutatja, hogy az
HJ\HVHUĘIRUUiVRNWHUOHWNRUOiWMDPHQQ\LYHO
változtatható anélkül, hogy azok modellben
betöltött szerepe ne változzon.
$EEDQD]HVHWEHQKDD]HUĘIRUUiVYpJ-

VĘ pUWpNH pV D NRUOiWR]y IHOWpWHO pUWpNH
PHJHJ\H]LN IHOVĘ NRUOiWQiO DNNRU V]ĦN
keresztmetszet alakul ki, így árnyékárral
UHQGHONH]LNPDMGD]HUĘIRUUiV$]iUQ\pNiU
PHJPXWDWMDKRJ\D]DGRWWHUĘIRUUiVNDSDcitásértékének egy egységnyi változtatásával mennyivel változik a célfüggvény értéke.
Látható, hogy a búza, a kukorica, a napraforgó esetén nem került teljes kihasználásra
a terület, így ezeknek a növényeknek a területkapacitását bármennyivel is növelnénk,
a célfüggvényértékük nem változna.
A zöldborsónál a 112,5 ha teljes mértékben kihasználásra került, így ha a zöldborsó
kultúra területkapacitás értékét 30,0 és
142,5 hektár között ingadoztatnánk, akkor
a kapacitás egy egységgel való változtatásával a modell célértéke ±130 666 forinttal
9. táblázat

Az alapmodell érzékenységjelentésének korlátozó feltételei
Név
%~]DpVNXNRULFD
%~]DpV
napraforgó
%~]DpV]|OGERUVy

9pJVđ
végérték

Árnyékár

Feltétel
jobb oldala

0HJHQJHGKHWđ
növekedés

0HJHQJHGKHWđ
FV|NNHQpV

0,0

0,0

142,5

1E+30

142,5

30,0

0,0

142,5

1E+30

112,5

112,5

0,0

142,5

1E+30

30,0

Kukorica és
napraforgó

30,0

0,0

142,5

1E+30

112,5

Kukorica és
]|OGERUVy

112,5

0,0

142,5

1E+30

30,0

Napraforgó és
]|OGERUVy

142,5

0,0

142,5

1E+30

0,0

Összes terület

150,0

145 579,9

150,0

0

30,0

7HUOHWDODS~
támogatás

150,0

32 110,0

150,0

1E+30

150,0

=|OGtWpV
parlagoltatás

7,5

–119 334,9

7,5

30,0

0,0

=|OGtWpV
támogatás

150,0

25 110,0

150,0

1E+30

150,0

7HUPHOpVKH]N|W|WWWiPRJDWiV

112,5



0,0

1E+30

112,5

%~]D

0,0

0,0

112,5

1E+30

112,5

Kukorica

0,0

0,0

112,5

1E+30

112,5

Napraforgó

30,0

0,0

112,5

1E+30



=|OGERUVy

112,5



112,5

30
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módosulhatna anélkül, hogy a zöldborsó
modellben betöltött szerepe módosulna.
Azokban az esetekben, ahol két növénykultúra területkapacitása került korlátozásra (búza-kukorica, búza-napraforgó,
búza-zöldborsó, kukorica-napraforgó és
kukorica-zöldborsó) látható, hogy a meghatározott területkapacitás nem került
teljes mértékben felhasználásra, így azok
kapacitásértékét bármennyivel is növelve
a célfüggvény értéke nem változik.
A napraforgó és zöldborsó esetében teljes
mértékben felhasználásra került a területkapacitás, így árnyékárral kellene rendelkeznie. Azonban ebben az esetben nem
találunk árnyékárat, ami azt jelenti, hogy
nem érdemes további területnövekedést
bevezetni a gazdaságban.
$]|VV]HVWHUOHWHUĘIRUUiVNpQWLVWHOMHV
PpUWpNEHQIHOKDV]QiOiVUDNHUOW,WWOHKHWĘségként a program csak a területcsökkenést
adta meg, mivel további területnöveléssel a
MHOHQOHJLHUĘIRUUiVRNPHOOHWWQHPFpOV]HUĦ
növelést bevezetni. Ha a területkapacitás
értékét egy hektárral csökkentenénk, akkor
a maximális célfüggvényértékünk 145 578
Ft-tal csökkenne (maximálisan 30 hektár
csökkenés engedélyezett anélkül, hogy a
termelési szerkezet ne változzon meg).
Az egyes támogatási jogcímek területe
is teljes mértékben felhasználásra került,
KLV]HQD]HOVĘNHWWĘWFVDND]|VV]HVWHUOHW
míg az utolsót a zöldborsó terület felhasználása alapján lehet igényelni.

A parlagoltatás minimum 5%-os területe
is teljes mértékben kihasználásra került, így
H]HQHUĘIRUUiVLViUQ\pNiUUDOUHQGHONH]LN
eUGHNHVQHNWHNLQWKHWĘKRJ\DPRGHOOIXWWDWiVQiOH]D]HJ\HGOLRO\DQHUĘIRUUiVDKRO
QHJDWtYHOĘMHOĦD]iUQ\pNiUDPLD]WMHOHQWL
hogy minden egyes hektár csökkentésével
a modellhez tartozó maximális fedezeti
|VV]HJ)WWDOQĘQH
0RGHOOYDULiQV
$]HOVĘPRGHOOYDULiQVRPDWDWHUPHOpVKH]
kötött támogatás összegével kapcsolatban
YpJH]WHPHODPHO\DPiVRGLNVSHFL¿NXV
FpONLWĦ]pVHPKH]NDSFVROyGLN(QQHNNHretében megvizsgáltam a termeléshez kötött ipari zöldségnövény termesztésének
támogatása és a zöldborsó termelése közti kapcsolatot, utóbbi versenyképességét
csökkentett támogatási összeg mellett. Az
DODSPRGHOOpU]pNHQ\VpJMHOHQWpVpEĘOOiWKDtó, hogy amennyiben 130 666 Ft-tal csökkentésre kerül a hektáronkénti támogatás
mértéke, az optimális modell is megváltozik. Mivel a termeléshez kötött támogatás
csak a zöldborsó vetésterülete után jár,
így a célfüggvényérték két helyen változott: zöldborsónál és termeléshez kötött
támogatásnál. Mivel a termeléshez kötött
támogatás országos vetésterület alapján
NHUOV]pWRV]WiVUDDGRWWNHUHW|VV]HJEĘO
így akár a valóságban is megvalósulhat a
támogatási összeg hasonló csökkentése.
10. táblázat

$]PRGHOOYDULiQVIHOpStWpVHpVHUHGPpQ\HL
Megnevezés

B

)HGH]HWL|V]szeg, támogaWiV)WKD

113 517

K

N

Z

135 152  103 977

Parla

Ter.
alb

Term.
kötF

Zöld.
támd

Felhasználás



32 110

0

25 110

29 212 129

Megoldás

0,0

30,0

112,5

0,0

7,5

150,0

0,0

150,0

150,0

Területmegoszlás











–

–

–



Megjegyzés: Parl a = Parlagoltatás; Ter.alb 7HUOHWDODS~WiPRJDWiV7HUPN|W c 7HUPHOpVKH]N|W|WWWiPRJDWiV=|OGWiPd =|OGtWpV
támogatás.
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Az 1. modellvariáns termeléshez kötött
támogatásának célfüggvény-együtthatójába hivatkozva a csökkentett támogatási
|VV]HJHWpVOHIXWWDWYDD6ROYHUEĘYtWPpQ\W
(változatlan beállítások mellett) látható
(10. táblázat), miként változik az optimális
vetésszerkezet és a jövedelem.
Az 1. modellvariáns alapján elmondható,
hogy hektáronkénti termeléshez kötött támogatás nélkül a zöldborsó termelésének
versenyképessége megváltozik, mivel be
sem kerülne a termelésbe. A napraforgó
átvette a zöldborsó alapmodellben kapott
területméretét (vagyis a 112,5 ha-t). Ekkor
már a kukorica is versenyképessé vált a
többi növényi kultúrával szemben, a termelési szerkezetbe 30 hektárral be is került,
továbbá megmaradt a parlagon hagyott
terület mértéke is 7,5 ha-ral.
A maximális célfüggvényérték a zöldborsó nagy területkiesése miatt 15 millió
forinttal csökkent, ami a 150 hektáros mintagazdaságban hektáronként 100 ezer forintos csökkenést jelent az alapmodellhez
képest. Vagyis az új termelési szerkezetben
a 150 hektár 75%-án napraforgó, 20%-án
kukorica termelése ajánlott, míg a fennmaradó 5%-on parlagon hagyott terület lenne.
Érzékenységjelentés 2.
Az 1. modellvariáns megoldásával egyLGHMĦOHJV]LQWpQeU]pNHQ\VpJMHOHQWpVNHUOW
OHNpUGH]pVUH(EEĘOOiWKDWyKRJ\DE~]DpVD
zöldborsó nem került be az optimális megolGiVEDDPHJHQJHGKHWĘQ|YHOpVpVUHGXNiOW
költségértékük nagyon magasnak tekintheWĘ$E~]DMHOHQOHJLiUiWKHNWiURQNpQW
Ft-tal, míg a kukoricáét 31 175 Ft-tal kellene
növelni, hogy versenyképes lehessen a többi
szántóföldi kultúrával szemben.
A két termelésbe jutott célfüggvény vizsgálatakor megállapítottam, hogy a kukorica
célfüggvénye 113 517–145 586 Ft között
változhat anélkül, hogy a termelésben betöltött szerepe megváltozna. A napraforgó
célfüggvényértéke a számítások alapján

135 152 Ft-tól bármekkora értéket felvehet, s mégsem fog változni a termelésben
betöltött szerepe.
$SDUODJRQKDJ\RWWWHUOHWPHJHQJHGKHWĘ
növelésértéke 108 906 Ft hektáronként,
vagyis még ezen értékkel növelve a célfüggvény-együtthatót biztos, hogy versenyképes
marad az egyes kultúrákkal szemben.
A területalapú támogatás és zöldítés eseWpEHQDPHJHQJHGKHWĘQ|YHNHGpVpVFV|Nkenés is végtelen értéket vett fel, hiszen
ezen változók célfüggvényértékének módosulása nincs hatással az egyéb változókra és
azok modellben betöltött szerepére.
A modellfuttatás során a búza, a kukorica
és a zöldborsó nem használta ki a 112,5
hektáros területet, így ezen növények kapacitásértékét növelve a célfüggvény nem
fog változni.
A napraforgó esetében a 112,5 ha teljes
mértékben kihasználásra került, így ezen
kultúra területkapacitás értékét a megHQJHGKHWĘQ|YHNHGpVpVFV|NNHQpVLQWHUvallumán belül változtatva egy egységnyi
változtatásával a modell célértéke 10 428
Ft-tal változna.
Azokban az esetekben, ahol két növénykultúra területkapacitása 95%-ban került
korlátozásra látható, hogy a meghatározott
területkapacitás csak a kukorica és napraforgó esetében került teljes mértékben
felhasználásra, azonban ezek így nem renGHONH]QHNiUQ\pNiUUDO D]D]QHPFpOV]HUĦ
a növelés vagy csökkentés a két kultúra
összetett feltétele esetén). Ez azt jelenti,
hogy azok kapacitásértékét bármennyivel is
növelve a célfüggvény értéke nem változna.
Az egyes támogatási jogcímek területe is
a termeléshez kötött támogatás kivételével
teljes mértékben felhasználásra került.
A parlagoltatás minimum 5%-os területe
is teljes mértékben kihasználásra került, így
H]HQHUĘIRUUiVLViUQ\pNiUUDOUHQGHONH]LN
$NDSDFLWiVpUWpNpWDPHJHQJHGKHWĘQ|YHNHdés és csökkenés értékén belül változtatva
a modell célfüggvényértéke 108 907 Ft-tal
csökken.
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Területmegoszlás

Megjegyzés: Parl a = Parlagoltatás; Ter.alb 7HUOHWDODS~WiPRJDWiV7HUPN|W c 7HUPHOpVKH]N|W|WWWiPRJDWiV=|OGWiPd =|OGtWpVWiPRJDWiV




17,0
157,0
125,2


125,2
33,4
0,0
0,0
Megoldás

Felhasználás
Földb.

²
25 110

32 110



113 517

135 152

Zöld.támd
Term.kötF
Ter.alb
Parla
Z
N
K

)HGH]HWL|VV]HJWiPRJDWiV)WKD

Az alapmodellhez hasonlóan itt sem
került be a búza a termelési szerkezetbe.
Kalkulációm alapján hektáronként legalább

B

Érzékenységjelentés 3.

Megnevezés

A második modellvariáns elkészítésénél
megvizsgáltam, miként hat az optimális
vetésszerkezetre és a termelés jövedelme]ĘVpJpUHKDPLOOLy)WUHQGHONH]pVUHiOOy
WĘNpEĘOI|OGEpUOpVYDOyVXOPHJ$I|OGEpUOHWL
díj meghatározásánál a KSH által közölt
2017. évi Hajdú-Bihar megyei átlagos díjat
vettem alapul, amelynek mértéke hektáronként 58 900 Ft volt (KSH, 2017).
(]DODSMiQHJ\~MDEEHUĘIRUUiVNHUOWEHvezetésre a modellben mint rendelkezésre
iOOyWĘNHDPHO\QHNIHOVĘNRUOiWMDPLOOLy
Ft, továbbá új változóként a „Bérelt föld”
került meghatározásra. A modell megoldáViWN|YHWĘHQD11. táblázatban összefoglalt
eredményeket kaptam.
Az eredmények alapján elmondható,
hogy az 58 900 Ft-os hektáronkénti földbérlési díj esetén 17 hektár bérlésére van
OHKHWĘVpJPLOOLy)WEyODPHO\OHKHWĘYp
teszi a vetésterület és jövedelem növelését,
hiszen a 167 hektáros szántóterületen ma[LPiOLVDQHOpUKHWĘM|YHGHOHPPLOOLy)W
abban az esetben, ha a földbérlési díj mint
költség már elszámolásra kerül.
Az egyes kultúrák között a zöldborsó
pVQDSUDIRUJyWRYiEEUDLVYH]HWĘV]HUHSHW
tölt be 125,2 és 33,4 hektár vetésterülettel,
emellett a parlagterület mértéke a zöldítésnek való megfelelés miatt 8,3 hektárra
növekedett. Megoszlás alapján a zöldborsó
a vetésterület 75%-át, a napraforgó a 20%át, míg a parlagon hagyott terület az 5%-át
képviseli, amely így kielégíti a zöldítés feltételeit. A 17 hektárnyi szántóterület bérOpVpQHNKDWiViUDD]HOpUKHWĘM|YHGHOHPD]
alapmodellhez képest hektáronként majdnem 24 ezer Ft-tal növekedett (összesen
majdnem 4 millió forinttal a 167 hektáron).

$PRGHOOYDULiQVIHOpStWpVHpVHUHGPpQ\HL

0RGHOOYDULiQV

11. táblázat
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el kellene érnie a 145 580 forintos bevételt
ahhoz, hogy versenyképes lehessen a többi
szántóföldi kultúrával szemben.
A kukorica szintén nem rendelkezik itt
VHPYpJVĘYpJpUWpNNHOV]iPtWiVRNDODSMiQ
a kukoricának is közel 145 ezer forintos
értéket kellene hektáronként elérni ahhoz,
hogy versenyképes legyen.
A napraforgó, a zöldborsó, illetve a
WHUPHOpVKH]N|W|WWWiPRJDWiVRNLVYpJVĘ
végértékkel rendelkeznek a modellfuttatás
után, így az optimális termelési szerkezetEHQEHQQHOHV]QHNeUGHNHVQHNWHNLQWKHWĘ
hogy ha a napraforgó célfüggvény-együttható értéke 135 151 és 276 244 Ft között
változik, akkor is benne marad a termelési
szerkezetben.
A modellfuttatás alapján a parlagon hagyott terület itt is elérte a közel 8 hektáros
területi nagyságot, így ezzel is lehet a földhasználat kialakításakor számolni.
Mindhárom támogatásnál a megengedKHWĘQ|YHNHGpVpUWpNHYpJWHOHQYDJ\LVEiUmennyivel növelve azok célfüggvényértékét,
a termelés során igénybe lesznek véve.
$ EpUHOW I|OG LV UHQGHONH]LN YpJVĘ pUtékkel, így az optimális modell alapján
elmondható, hogy megéri földet bérelni.
$PHJHQJHGKHWĘQ|YHNHGpVYpJWHOHQpUWpNH
arra utal, hogy célfüggvény-együtthatóját bármennyivel is növelve (bérleti díjat
csökkentve) az optimális megoldásban
szerepelni fog. A hektáronkénti 235 932
IRULQWRV PHJHQJHGKHWĘ FV|NNHQpVpUWpN
PHJPXWDWMDKRJ\DMHOHQOHJ)W
KDFpOIJJYpQ\pUWpNHW)WKDUD
növelve a bérelt föld már nem lenne benne
az optimális megoldásban (ekkor már nem
éri meg földet bérelni).
További számítások alapján látható, hogy
a zöldborsó eddigi 112 hektáros területe
megnövekedett 125,2 hektárra, s így kiDODNXOWHJ\V]ĦNNHUHV]WPHWV]HWLVD]D]D
zöldborsó területét egy hektárral növelve
130 666 Ft-os bevételnövekedés lenne indukálható. A maximális területnövekedéVLOHKHWĘVpJDNDONXOiFLyLPDODSMiQ

hektár, amikor még meg lehet mondani a
növekedés pontos nagyságát.
$]|VV]HVWHUOHWPLQWHUĘIRUUiVLVWHOMHV
mértékben felhasználásra került, így egy újabb
hektár termelésbe való bevonásával a modell
FpOIJJYpQ\pUWpNH)WWDOQĘQH
Az egyes támogatási jogcímek területe
is teljes mértékben felhasználásra került,
KLV]HQD]HOVĘNHWWĘWFVDND]|VV]HVWHUOHW
míg az utolsót a zöldborsó terület felhasználása alapján lehet igényelni. A parlagoltatás
minimum 5%-os területe is teljes mértékEHQNLKDV]QiOyGRWWtJ\H]HQHUĘIRUUiVLViUnyékárral rendelkezik. A kapacitás értékét
FV|NNHQWHQLQHPOHKHWPHUWDNNRUD]HOĘírások nem teljesülnének. Növelni azonban
33,4 hektárral lehet, s ekkor hektáronként
)WWDOQ|YHOKHWĘD]DODSPRGHOOPDximális célfüggvényértéke.
0RGHOOYDULiQV
A 3. modellvariáns esetében a közvetlen
támogatások jövedelemre gyakorolt hatását
kívánom megvizsgálni, vagyis hogy mennyire befolyásolja a vetésszerkezetet a közvetlen
WiPRJDWiVRNQDNW|UWpQĘPHJIHOHOWHWpVWRYiEEiPHQQ\LUHM|YHGHOPH]ĘDV]iQWyI|OGL
növénytermesztés támogatások nélkül.
A modellvariánsban (12. táblázat) az
egyes támogatási jogcímek célfüggvényegyütthatóját nullára redukáltam, továbbá az ökológiai célterület kialakítására
vonatkozó minimumkorlátot is kivontam
DPRGHOOEĘO(J\HGODGLYHU]L¿NiFLyNHrült megtartásra annak érdekében, hogy
meghatározható legyen az egyes kultúrák
versenyképessége.
Érzékenységjelentés 4.
Az Érzékenységjelentés alapján elmondKDWyKRJ\DE~]DQHPUHQGHONH]LNYpJVĘ
értékkel, vagyis a közvetlen támogatások
nélkül sem kerül be az optimális megoldásba. A magas redukált költségértéke miatt termelésbe való bevonása is nehézkes.
A legnagyobb vetésterülettel a modellbe
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12. táblázat

$PRGHOOYDULiQVIHOpStWpVHpVHUHGPpQ\HL
Megnevezés

B

)HGH]HWL|V]szeg, támogaWiV)WKD



K

N

77 932 

Z

Parla

Ter.
alb

Term.
kötF

Zöld.
támd

Felhasználás



–30 975

0

0

0



Megoldás

0,0

7,5

30,0

112,5

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

Területmegoszlás











–

–

–



Megjegyzés: Parl a = Parlagoltatás; Ter.alb 7HUOHWDODS~WiPRJDWiV7HUPN|W c 7HUPHOpVKH]N|W|WWWiPRJDWiV=|OGWiPd =|OGtWpV
támogatás.
Forrás: saját szerkesztés, 2017

a zöldborsó került (112,5 ha), amelynek
célfüggvényértékét a számításaim alapján
még 47 460 Ft-tal lehetne csökkenteni anélNOKRJ\DWHUPHOpVEĘONLNHUOM|Q
A napraforgó a második legjövedelme]ĘEEDPRGHOODODSMiQKHNWiUUDOEHQQH
van a termelésben. Helye stabilnak tekintKHWĘPHUWNLVHEEM|YHGHOHPLQJDGR]iVRN
esetén is benne marad a szerkezetben, mivel
értéke több mint 10 ezer forinttal csökkentKHWĘVPDMGQHPH]HUIRULQWWDOQ|YHOKHWĘ
anélkül, hogy a termelésben betöltött szerepe változna.
A kukorica itt már bekerült a termelésbe 7,5 hektárral. A közvetlen támogaWiVRN QpONO WHKiW D E~]iW PHJHOĘ]YH D
 OHJM|YHGHOPH]ĘEE iJD]DW $ MHOHQOHJL
célfüggvényértékét hektáronként 21 635
Ft-tal csökkentve vagy 10 428 Ft-tal növelve
is benne marad ugyanezzel a mennyiséggel
a termelési szerkezetben.
A parlagon hagyott terület a zöldítés támogatásának igénybevétele és a megfeleltetése nélkül nem került be az optimális
megoldásba, hiszen veszteséget termelne.
Az összes terület felhasználásra került
a modell futtatásával, s a kapott megoldás
DODSMiQDUHQGHONH]pVUHiOOyHUĘIRUUiVRN
további felhasználása mellett 22,5 hektárUDOOHQQHFpOV]HUĦDWHUOHWHWQ|YHOQL(]HQ
növeléssel a maximális célfüggvényérték
majdnem 78 ezer forinttal növekedne.
Az egyes kultúráknál 75%-ban maximalizált területkapacitás esetén csak

a zöldborsó került teljes felhasználásra.
A zöldborsó területének további növelésével
(+22,5 ha) a maximális célfüggvény 47 460
Ft-tal növekszik hektáronként.
.g9(7.(=7(7e6(.
Tanulmányomban a közvetlen támogatások szerepét és hatását vizsgáltam négy
szántóföldi kultúra vetésszerkezet- és jövedelemoptimalizálásának tekintetében.
Az alapmodellben 150 hektár területkapacitáson négy kultúra vetésterülete került
optimalizálásra fajlagos bevételük alapján,
DPHO\HJ\LGHMĦOHJPHJIHOHOD]|OGtWpViOWDO
HOĘtUWGLYHU]L¿NiFLypV|NROyJLDLFpOWHUOHW
NLDODNtWiViYDONDSFVRODWRVHOĘtUiVRNQDN
WRYiEEiDNpVĘEELHNEHQEHpStWpVUHNHUOW
a területalapú támogatás és a termeléshez
kötött ipari zöldségnövény termesztésének
támogatása. Az alapmodell és az egyes modellvariánsok vetésterületeinek megoszlását, valamint a realizálható jövedelmet a
13. táblázat tartalmazza.
Az alapmodellnél az optimális megoldásba 112,5 hektárral (75%) a zöldborsó,
30 hektárral (20%) a napraforgó került
termesztésbe, illetve 7,5 hektáron (5%)
FpOV]HUĦ SDUODJROWDWiVVDO IRJODONR]QL
A búza és a kukorica alacsony bevételi leKHWĘVpJHLPLDWWLOOHWYHDWHUPHOpVKH]N|W|WW
támogatás hiányában nem kerültek be az
optimális megoldásba. Ezen vetésszerkezettel és a támogatások igénybevételével a
célfüggvény értéke 44,2 millió Ft.
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13. táblázat
$YHWpVWHUOHWLPHJRV]OiVRNpVM|YHGHOPHND]HJ\HVPRGHOOHNQpO
(M. e.: százalék)
Megnevezés

Alapmodell

Modellvariáns
1.

2.

3.

0,0

0,0

0,0

0,0

Kukorica

0,0

20,0

0,0

5,0

Napraforgó

20,0

75,0

20,0

20,0

=|OGERUVy

75,0

0,0

75,0

75,0

Parlagoltatás

5,0

5,0

5,0

0,0

Célfüggvény,
ezer Ft

44 225

29 212





%~]D

Forrás: saját szerkesztés, 2017

$]HOVĘPRGHOOYDULiQVEDQPHJYL]VJiOtam, miként hat a jövedelemre és a vetésszerkezetre a hektáronkénti termeléshez
kötött támogatás mértékének csökkentése.
Az alapmodell érzékenységjelentése alapján
hektáronként 130 666 Ft-tal csökkentve a
zöldborsó támogatottságát, változni fog a
termelési szerkezetben betöltött szerepe.
Kalkulációk alapján megállapítottam, hogy
a zöldborsó versenyképessége csökkentett
WiPRJDWiVHVHWpQMHOHQWĘVHQFV|NNHQQH$]
optimális vetésszerkezet alapján a napraforgó átvenné a 112,5 ha-os területméretet
  PLQW IĘQ|YpQ\ PDMG D]W N|YHWQp
a kukorica 30 hektáros területtel (20%),
a parlagon hagyott terület mértéke (5%)
pedig változatlan maradna. A búza és a
zöldborsó nem kerülne be az optimális vetésszerkezetbe. Ezek csak akkor juttathatók
be, ha a zöldborsó bevételi kategóriájának
és támogatásának mértéke meghaladja
azok hektáronkénti bevételösszegét. Ezen
vetésszerkezet és a csökkentett támogatás
mellett a célfüggvény értéke 29,2 millió Ft
lenne, amely majdnem fele az alapmodellnél kapott értéknek.
A második modellvariáns esetén a földEpUOpVEHQ UHMOĘ OHKHWĘVpJHW YL]VJiOWDP
PLOOLy)WUHQGHONH]pVUHiOOyWĘNHpV
)WKD+DMG~%LKDUPHJ\HLiWODJRVEpUOHWL
díj mellett. Az optimális modell alapján
megéri a jelenlegi bevételek és támogatások

mellett földet bérelni, hiszen a bérleti díjjal
csökkentett célfüggvény értéke magasabb
lett, mint az alapmodellnek (4 millió forintWDOPDJDVDEE $UHQGHONH]pVUHiOOyWĘNpEĘO
KHNWiURVWHUOHWEĘYtWpVYiOLNOHKHWĘYp$]
egyes kultúrák között a zöldborsó továbbra
is dominál 125,2 hektáron, míg a napraforgó vetésterülete 33,4 hektárra növekedett. A parlagon hagyott terület mértéke a
zöldítés teljesítése érdekében 8,3 hektárra
módosult.
A harmadik modellben a közvetlen támogatások nélküli optimális vetésszerkezet
és jövedelem maximalizálását vizsgáltam
DGLYHU]L¿NiFLyDONDOPD]iViYDOKLV]HQD
gyakorlati életben 150 hektáros területen
már legalább 2-3 kultúra termesztésére
kerül sor az áringadozásból fakadó kockázatok mérséklése érdekében. Elmondható,
hogy a támogatások nélkül a vetésszerke]HWMHOHQWĘVHQiWDODNXOKLV]HQD]|OGERUVy
KHNWiURVWHUOHWHPHOOĘODSDUODJRVtWiV
elmarad, s helyére a kukorica kerül be 7,5
hektárral. A termelésbe itt sem került be a
búza, kalkulációim alapján a bevételét megN|]HOtWĘOHJH]HUIRULQWWDONHOOHQHQ|YHOQL
hektáronként, hogy versenyképes lehessen
a többi kultúrával szemben. Jelen vetésszerkezettel és a támogatások megvonása
esetén a modellvariáns célfüggvényértéke
alig haladja meg a 18 millió forintot. Ez az
érték az alapmodellhez képest nagyjából
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1,5-ször kisebb. Az egyes modellvariánsok
és érzékenységjelentések alapján három
MDYDVODWRWIRJDOPD]WDPPHJDWHUPHOĘN
számára:
$]|OGERUVyWHUPHV]WpVHIHOHWWL
területi részaránnyal csak abban az esetben javasolt, ha a termeléshez kötött ipari
zöldségnövény termesztésének támogatása
)WKD QHPFV|NNHQGUDV]WLNXVDQ
majdnem nullára hektáronként, emellett
támogatás nélkül az ágazat nagy valószíQĦVpJJHOHOYHV]WKHWLYHUVHQ\NpSHVVpJpW
5HQGHONH]pVUHiOOyWĘNHpVEL]WRVWiPRgatások esetén megéri földbérlésbe fektetni,

KLV]HQPLOOLy)WRVEpUOHWLGtMNL¿]HWpVpYHO
majdnem 4 millió forint többletjövedelem
realizálható a nagyobb vetésterület és a
támogatások által.
.|]YHWOHQWiPRJDWiVRNQpONODV]iQWyI|OGLQ|YpQ\WHUPHV]WpVM|YHGHOPH]ĘVpge közel 60%-kal esik vissza, így a feltéteOHNQHNW|UWpQĘPHJIHOHOpVHOHQJHGKHWHWOHQ
a nagyobb jövedelem elérése érdekében.
Fontos leszögezni, hogy a támogatások a
gazdaságok fejlesztésére irányulnának,
így csak az lehet versenyképes, aki támogatás nélkül is képes életben maradni
DM|YĘEHQ
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VXQÀRZHURLOVHHGUDSH DQGLQPDQ\FDVHVLWKDGFRVWEHQH¿WVFRPSDUHGWRWKHWUDGLtional cultivation. As a result of the more precise technology and the reduced overlapping
cultivation, it would be generally expected that the technological change would reduce
WKHLQSXWXVDJH2XUH[DPLQDWLRQVKDYHMXVWFRQ¿UPHGWKHRSSRVLWHDVIRU\LHOGVWKHUH
was a surplus in the level of input usage for farms that had changed to precision techQRORJ\+RZHYHULQPRVWFDVHVWKHLQFUHDVHLQ\LHOGVZDVVLJQL¿FDQWO\KLJKHUWKDQWKH
LQFUHDVHLQH[SHQGLWXUHVZKLFKUHVXOWHGDVLJQL¿FDQWLQFUHDVHLQSUR¿WV7KHSXUFKDVHRI
machines with precision capabilities and the use of the right input is not enough for the
HɣHFWLYHDSSOLFDWLRQRISUHFLVLRQWHFKQRORJ\,WLVQRWDKRPRJHQHRXVWHFKQRORJ\ZKLFK
brings the same results under any circumstances if applied the same application way. It
is important to emphasise that individual technology operations need to be adapted to
the local natural conditions. Serious professional skills are needed to achieve the desired
results, so introducing the technology with the help of an agricultural consultant is adYLVDEOH([SHFWHGEHQH¿WVFDQEHUHDFKHGRQO\E\WKHDSSURSULDWHXVHRIWKHWHFKQRORJ\
',5(&7683325752/()257+(237,0,6$7,212)$5$%/(&523
352'8&7,21
%\&VLSNpV0DUJLW
.H\ZRUGVOLQHDUSURJUDPPLQJLQFRPHYDULDQWWKHVWUXFWXUH
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

Linear programming can be used to determine an optimal sowing facility that meets
WKHUHTXLUHPHQWVIRUJUHHQLQJDQGPD[LPLVHVWKHXVHRIVXSSRUWRSWLRQVWRSURYLGHWKH
largest income for the farmer. My overall goal is to maximise the potential income besides
WKHIDUPVL]H7KH¿UVWVSHFL¿FREMHFWLYHLVWRORRNDWWKHFRPSHWLWLYHQHVVRIJUHHQSHDV
with the support of the production of industrial vegetable crops linked to production,
DQGLWVUHGXFHGVFDOH7KHVHFRQGVSHFL¿FREMHFWLYHLVWKHGH¿QLWLRQRIWKHODQGOHDVH
HFRQRP\ZLWKGHWHUPLQHGDYDLODEOHFDSLWDODQGUHQWRQODQG0\WKLUGVSHFL¿FJRDOZDV
to determine the impact of subsidies on income.
-(/ -2851$/2)(&2120,&/,7(5$785( &/$66,),&$7,212)6&,(17,),&
$57,&/(638%/,6+(',1µ*$='È/.2'È6¶%(7:((1$1'
%\+HJ\L-XGLW±9LQF]H-XGLW±7URMiQ6]DEROFV
.H\ZRUGV*D]GiONRGiVVFLHQWL¿FMRXUQDORQDJULFXOWXUDOHFRQRPLFVVFLHQWL¿F
DUWLFOH-(/FODVVL¿FDWLRQV\VWHPFDWHJRU\JURXS
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

&RQWHQWVRIDOOVFLHQWL¿FDUWLFOHVSXEOLVKHGLQWKHDJULFXOWXUDOHFRQRPLFMRXUQDOFDOOHG
*D]GiONRGiVEHWZHHQWKH\HDUVDQGZHUHH[DPLQHG7KHVFLHQWL¿FSXEOLFDWLRQVZHUHFODVVL¿HGLQWRJURXSVEDVHGRQWKHFDWHJRULHVRIWKH-(/ -RXUQDORI(FRQRPLF
/LWHUDWXUH FODVVL¿FDWLRQV\VWHP7KHV\VWHPLVVXLWDEOHIRUFODVVL¿FDWLRQDQGFDWHJRULVDWLRQRIVFLHQWL¿FDUWLFOHVZKLFKZHUHZULWWHQLQWKH¿HOGRIHFRQRPLFV7KHUHFDWHJRU\
JURXSVLQWKH-(/V\VWHP)LYHFDWHJRU\JURXSVZHUHXVHGIRUFODVVL¿FDWLRQRIDUWLFOHV
published in Gazdálkodás during the period under review, which were the following: J
(Labour and Demographic Economics), N (Economics History), O (Economic Develop-

