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Hatékonyság és foglalkoztatás a magyar 
mez gazdaságban

Hozzászólás Mészáros Sándor és Szabó Gábor vitacikkéhez

BIRÓ SZABOLCS – RÁCZ KATALIN

Kulcsszavak: mez gazdasági foglalkoztatás, vidéki munkanélküliség, 

foglalkoztatásb vítés.

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A mez gazdaság foglalkoztatásban betöltött szerepének visszaesése a nemzetkö-
zi tendenciákhoz hasonlóan Magyarországon is tapasztalható. Az él munka-felhasz-
nálás mérsékl dését a rendszerváltozás okozta társadalmi, gazdasági változások, 
továbbá a modern technológiák alkalmazása, a termelési szerkezet leegyszer sö-
dése, valamint a specializáció és a koncentráció mellett f ként a nemzetgazdaság 
más ágazataiban elérhet  magasabb jövedelmek és a kedvez bb munkakörülmé-
nyek gyorsították fel az elmúlt évtizedekben. Ennek ellenére a vidéki megélhetés 
egyik alapvet  forrása a mez gazdaság maradt, melynek önellátási, foglalkoztatá-
si és jövedelemtermel  szerepe összehangolt, célzott, a tényleges fejlesztési szük-
ségletekre reagáló szakpolitikai beavatkozások alkalmazása mellett akár tovább 
er södhet. Nemzetgazdasági szempontból els sorban a piaci lehet ségek kihaszná-
lására épül  foglalkoztatásb vítés teremthet fenntartható munkahelyeket. Emellett 
az ökoszociális célú tevékenységek b vítése is rejt magában mez gazdasági munka-
hely-teremtési lehet ségeket.

V ITA

BEVEZETÉS

A hatékonyság Magyarország nemzetközi 
versenyképessége és gazdasági növekedése 
szempontjából egyaránt kiemelten fontos 
terület, az exportpiacok és a hazai fogyasz-
tók megtartása is a hatékonyság növelését 
igényli (Harangi-Rákos – Szabó, 2011). 
A versenyképes, innovációra épít  gazdaság 
megteremtése vidéki térségeink fejl dése 
szempontjából is létfontosságú. A hazai ag-
rárágazat hatékonyságának mértéke mind 
ágazatonként, mind üzemenként er telje-
sen differenciált, ami a fajlagos hozamokat 
és a hozamingadozásokat Þ gyelembe véve 

jelent s tartalékok meglétére utal (Mészá-
ros – Szabó, 2014; Popp, 2014).

A hatékonyság növelése részben a mun-
katermelékenység javulásával érhet  el, 
amely él munka-megtakarítással jár, 
ugyanakkor a specializáltabb, képzettebb 
munkaer  iránt támaszt növekv  igényt. 
A munkatermelékenység-növekedést be-
folyásoló faktor a foglalkoztatottak iskolai 
végzettsége, amely a hazai agrárágazatot 
tekintve nemcsak az Európai Unió átlagától 
marad el, hanem a többi nemzetgazdasági 
ág foglalkoztatottainak iskolai végzettsé-
gét l is (Popp, 2004). Ugyan a képzettség 
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tekintetében az elmúlt id szakban pozitív 
irányú változások történtek, ezek f ként a 
mez gazdaságot elhagyó munkaer vel füg-
genek össze, ami már önmagában is a kép-
zettségi szint emelkedését eredményezte 
(Kapronczai, 2010). A hazai környezetben a 
gazdálkodók piaci versenyképességére ked-
vez tlenül hat az alacsony szint  idegen-
nyelv-tudás és a digitális írástudatlanság is, 
ami az innováció alapját jelent  nemzetközi 
kapcsolatokhoz való hozzáférésnek is gátja 
(Benk -Kiss et al., 2010).

A gazdák számát és az összes foglalkoz-
tatotthoz viszonyított arányát egyre inkább 
a mez gazdaságon kívüli jövedelemszerzés 
lehet ségei határozzák meg (Popp, 2004). 
Az iskolázottsági szint emelkedése a gazda-
ságirányítás színvonalát emeli, ugyanakkor 
a mez gazdaságon kívüli munkavállalás 
kilátásait is növeli (Swinnen – Dries, 2003). 
A hazai környezetben a nemzetgazdasági 
átlag alatt maradó mez gazdasági munka-
bérek, a kedvez tlen munkakörülmények, 
valamint a mez gazdasági tevékenység 
alacsony társadalmi, erkölcsi presztízse is 
más nemzetgazdasági ágazatok felé tereli a 
képzettebb, Þ atalabb munkavállalókat (Mé-
száros – Szabó, 2014). Az id sebb generáció 
visszavonulását, a Þ atalabb családtagok 
mez gazdaságon kívüli munkavállalását 
eredményezi a kisméret  gazdaságok szá-
mának csökkenésével és a fennmaradó 
üzemek területének növekedésével együtt 
járó koncentrációs folyamat is. 

A mez gazdaság versenyképességének 
növelése korszer  technológiák alkalma-
zását igényli. A technológiai fejlesztést a 
hazai mez gazdaságban az él munka-er  
alacsony ára, illetve a fekete, szürke foglal-
koztatás visszafogja. A kisebb, t kehiányos 
gazdaságok esetében hiányoznak a hitelhez 
jutási esélyeket javító termel i összefogások 
(Harangi-Rákos – Szabó, 2012). A termelés 
Þ nanszírozásában és az újítások terjesztésé-
ben meghatározó szerepet játszó integrátori 
hálózatok f ként a gazdálkodók sz kebb, t -
keer sebb, hitelképesebb csoportját érik el, 

és els sorban a saját fejlesztés  termékek, 
technológiák, szolgáltatások értékesítésére 
korlátozódnak. Beruházási tevékenységük 
során a gazdálkodók számára nehézséget 
jelent az információt, gyakorlati tapaszta-
latokat közvetít , megbízható tanácsadók 
kiválasztása, de az üzleti közvetít  szer-
vezetekkel szemben is hiányzik a bizalom 
(Biró et al., 2014).

A kapacitások kihasználatlansága, illetve 
pazarló használata legalább akkora problémát 
jelent a mez gazdaságban, mint a t kehiány 
(Popp, 2014). A gazdasági szerkezetátalaku-
lás óta eltelt id szakban a hazai agrárágazat-
ban egyszerre volt jelen a „túlberuházás” és 
a beruházási hiány: az elérhet  támogatá-
sok hatására számos gazdaság túlfejlesztett 
– különösen a m veléshez szükséges er gé-
pek vonatkozásában –, ugyanakkor kevés 
valóban innovatív beruházás valósult meg 
(Kapronczai et al., 2005). 

A piacok m ködését befolyásoló mez -
gazdasági támogatások hatására jelent s 
mennyiség  többlettermelési er forrás 
(közte munkaer ) kerül felhasználásra. 
A kibocsátástól függetlenített támogatá-
sok a munkaer -kiáramlás mérséklését 
eredményezik (Balkhausen et al., 2005). 
A vidékfejlesztési támogatások f ként a 
meglév  mez gazdasági munkaer  meg r-
zését segítik, új mez gazdasági munkahe-
lyek létrehozásához azonban csak mérsé-
kelten járulnak hozzá (Tamme, 2004). Az 
alacsony technológiai színvonalú mez gaz-
dasági tevékenységben jelent s ún. kapun 
belüli munkanélküliség rejt zik, mely a 
hatékonyság növekedésével felszínre ke-
rülhet. A kizárólag technológiai korszer -
sítésen alapuló értéknövelés ugyanakkor 
az agrárágazatban a foglalkoztatás további 
mérsékl dését eredményezné (Biró et al., 
2012).

FOGLALKOZTATÁSI TENDENCIÁK 
VIDÉKEN

A globális trendeket tekintve a vidé-
ki és városi térségek közötti jellegzetes 
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életmódbeli különbségek egyre inkább 
elmosódnak, miközben az egyes vidéki 
térségek gazdaságai – adottságaiktól füg-
g en – eltér  fejl dési pályákon mozog-
nak. A termelési er források megléte és 
a piacok távolsága mellett egyre nagyobb 
szerepet kap a helyi üzleti környezet ál-
lapota, a humán és a társadalmi t ke, a 
vállalkozói kultúra, az üzleti hálózatok, 
illetve a helyi vezetés színvonala (McQuaid 
– Gregg, 2006). 

Az elmúlt évtized nemzetközi és hazai 
gazdasági folyamatait vizsgálva alapvet  
különbségként értékelhet , hogy míg a vi-
lággazdasági válság el tt az Európai Unió-
ban a gazdasági fellendülés a foglalkoztatás 
dinamikus b vülését eredményezte, addig 
Magyarországot – f képpen a gazdaság el-
húzódó szerkezeti átalakulásából adódó-
an – jóval alacsonyabb szintr l kiindulva 
lényegesen mérsékeltebb munkaer -piaci 
elmozdulás jellemezte. A 2008-ban meg-
kezd d  gazdasági világválságot követ en 

ezzel ellentétes tendencia mutatkozott. Ma-
gyarországon rövid id  alatt gyors ütem  
foglalkoztatási konszolidáció ment végbe, 
amelynek eredményeként a foglalkoztatás 
2012-ben elérte a válság el tti szintet, mi-
közben az EU átlagában 2009–2012 kö-
zött változatlanul csökkent a foglalkoztatás 
(Nemzetgazdasági Minisztérium, 2013). 
E folyamatok arra hívják fel a Þ gyelmet, 
hogy a hazai foglalkoztatás alacsony szinten 
stabilizálódott.

A vidék népességmegtartó képességét 
leginkább az ott él k életmin sége, fog-
lalkoztatási, jövedelemszerzési lehet ségei 
határozzák meg. E tekintetben a vidék hát-
rányainak elmélyülését jelzi az országos át-
lagtól jelent sen elmaradó vállalkozáss r -
ség, az alacsony aktivitási arány, valamint a 
tartósan magas, elhúzódó munkanélküliség 
(1. táblázat). 

A globális válság nyomán jelentkez  mun-
kaer kereslet-visszaesés különösen kedve-
z tlenül hatott a pályakezd  (25 év alatti) 

1. táblázat
Foglalkoztatáshoz kapcsolódó fontosabb mutatók alakulása térségtípusok szerint, 

2003–2013

Megnevezés Év Alapvet en 
városi

Átmeneti Alapvet en 
vidéki

Ország 
összesen

Aktivitási arány (15–
74 éves népességen be-
lül), %

2003 58,3 52,1 53,4 53,8

2013 62,0 56,7 56,3 57,5

Változás (%) 106,3 108,8 105,4 106,9

Foglalkoztatottak száma, 
ezer f

2003 749,1 1316,7 1856,1 3921,9

2013 769,1 1384,6 1784,7 3938,4

Változás (%) 102,7 105,2 96,2 100,4

Munkanélküliek száma, 
ezer f

2003 28,4 91,2 124,9 244,5

2013 69,2 171,3 208,5 449,0

Változás (%) 243,7 192,4 166,9 193,6

Nyilvántartott álláskere-
s k száma, ezer f

2004 22,9 152,8 224,8 400,5

2013 38,5 157,5 218,3 414,3

Változás (%) 168,1 103,1 97,2 103,4

Nyilvántartott pályakez-
d  álláskeres k száma, 
ezer f

2004 1,2 14,2 19,9 35,3

2013 2,8 20,6 28,9 59,3

Változás (%) 254,5 145,0 144,7 168,0

Vállalkozáss r ség (ezer 
lakosra jutó vállalkozá-
sok száma), db

2003 109,6 62,5 55,4 67,1

2013 110,0 78,4 58,6 69,1

Változás (%) 100,4 125,4 105,8 103,0

Forrás: KSH STADAT alapján az AKI Vidékpolitikai Kutatások Osztályán készített összeállítás
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vidéki Þ atalok elhelyezkedési esélyeire.1 
A képet árnyalja, hogy az oktatási expanzió 
kedvez  hatásai az er forrás-hiányos vidéki 
térségekben csak korlátozottan érvényesül-
nek, a Þ atalabb, képzettebb rétegeket érin-
t  migráció ugyanakkor f ként a vidéket 
sújtja. Az utóbbi nagyságrendjét mutatja, 
hogy 2001–2013 között több mint százezer 
vidéken él  lakos áramlott Magyarország 
átmeneti és városi térségeibe. 

A mez gazdaság közvetlen foglalkozta-
tási szerepe csökken  (1. ábra). A 2013. évi 
Gazdaságszerkezeti Összeírás el zetes 
adatai ugyanakkor a nem Þ zetett családi 
munkaer  további (2010-hez viszonyítva 
8%-os) csökkenése mellett az id szaki 
Þ zetett munkaer  számának növekedé-
sét mutatják mind az egyéni gazdaságok, 
mind a gazdasági szervezetek esetében. Az 
állandó Þ zetett munkaer  száma szintén 
növekedett, 2013-ban az egyéni gazdasá-
gok közel 12 ezer állandó alkalmazottat 

jelentettek, 30%-kal többet, mint 2010-ben. 
Az általuk elvégzett munka mennyisége is 
hasonló arányban, mintegy 33%-kal n tt, 
meghaladta a 10 ezer ÉME-t. A növekmény 
hátterében az alkalmi foglalkoztatás jogsza-
bályi, adózási hátterének egyszer sítésével, 
a munkaügyi ellen rzések szigorodásával 
összefüggésben f ként a szürke, fekete fog-
lalkoztatás „fehéredése” áll.

A hazai foglalkoztatáspolitika egyik alap-
vet  problémája, hogy eszköztárában kevés 
a támogatott és az els dleges munkaer piac 
közötti átjárást megteremt  beavatkozási 
eszköz, ezzel összefüggésben a munka-
er piac szegmentáltsága az 1990-es évek 
elején kialakult törésvonalak mentén az 
utóbbi id szakban tovább er södött (Csoba 
et al., 2011). A foglalkoztatási lehet ségek 
aggasztó hiányára utal, hogy a munkanél-
küliek körében folyamatosan növekszik a 
foglalkoztatási tapasztalattal egyáltalán 
nem rendelkez k (2013-ban 17,2%), illetve 

1 A 2012. évi KSH-adatok alapján Magyarországon az oktatásban, képzésben részt nem vev , 25 év alatti Þ atalok 
száma 170,7 ezer f  volt, amely a 15–24 év közötti 1161,2 ezer Þ atal 14,7%-a. A pályakezd  munkanélküliek fele élt 
2012-ben alapvet en vidéki térségben (KSH STADAT, 2012).

1. ábra
Mez gazdasági munkaer -felhasználás, 2000–2012

Forrás: KSH, 2014 alapján az AKI Vidékpolitikai Kutatások Osztályán készült ábra
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a huzamosabb ideje (több mint 8 éve) mun-
ka nélkül lév k aránya (2013-ban 8,0%). 
A piaci alapú foglalkoztatási formák hiá-
nyával összefüggésben jelent s a Þ atal kor-
osztály támogatott foglalkoztatási formák-
ban (különösen a közfoglalkoztatásban) 
való részvétele.2 A közfoglalkoztatásnak az 
átmeneti jövedelmek mellett az árnyékgaz-
daság elhagyásában, a munkaer képzéssel, 
valamint a munkatapasztalat-szerzéssel 
összekapcsolt fejlesztésben van meghatá-
rozó szerepe, munkaer -piaci reintegráló 
hatása azonban csekély (Csoba et al., 2010). 
A résztvev k létszáma alapján legjelent -
sebb támogatott forma, a közfoglalkoztatás 
esetében az érintettek átlagosan 5-10%-a jut 
vissza a program lejárta után a nyílt mun-
kaer piacra (Cseres-Gergely et al., 2012). 
A 2012-ben elindított, átlagosan 1-1,5 éves 
képzési id tartamú, vidéki térségekben 
megvalósuló Start mez gazdasági min-
taprogramok ugyanakkor potenciálként is 
felfoghatók: a mintaprogramok keretében 
(2013 júniusáig) mintegy 15 ezer résztvev  
szerzett gyakorlati tapasztalatszerzéssel 
összekapcsolt mez gazdasági képzettséget 
(Nemzetgazdasági Minisztérium, 2013). 
A proÞ térdekek követése mellett társadalmi 
funkciókat is felvállaló, az Európai Unió 
számos tagállamában növekv  foglal-
koztatási szereppel jellemezhet  szociális 
gazdaság kiépülése a hazai környezetben 
lassú, a kialakult formák támogatásoktól 
függetlenített m ködése – eltekintve né-
hány innovatív, a rövid ellátási lánc réspi-
acainak kiszolgálására szervez d  kezde-
ményezést l3 – várat magára. 

A kiegészít  jövedelemszerzés vidéki 
lehet ségei adottak, ezt jelzi, hogy 2013-
ban 227 ezer gazdaság folytatott önellátás 

céljából mez gazdasági termelést. Emellett 
terméktöbbletével további közel 100 ezer 
gazdaság a piac alkalmi szerepl je. A me-
z gazdaság jövedelemkiegészít  szerepének 
jelent ségére utal a mez gazdasággal fog-
lalkozó háztartások magas száma is. Több 
mint 1 millió olyan háztartást tartottak 
nyilván 2013-ban, amelyek ugyan nem ér-
ték el a gazdaságküszöböt, de valamilyen 
mez gazdasági tevékenységet végeztek 
(KSH, 2014). 

MEZ GAZDASÁGI 
FOGLALKOZTATÁSB VÍTÉSI 

POTENCIÁL

Magyarországon a munkaer piac túlkíná-
latát kitev  több mint 200 ezer vidéken él  
aktív álláskeres  mellett további 2,5 millió 
f s gazdaságilag inaktív népesség is a mun-
kaer piac potenciális szerepl je. A hatékony 
termelés igényét és a foglalkoztatásb vítés 
szükségességét egyaránt Þ gyelembe véve 
a piaci igények és a szociális szempontok 
együttes érvényesítése alapján a mez gaz-
daságban 80-147 ezer f  teljes munkaid -
nek megfelel  foglalkoztatásb vülés érhet  
el (2. táblázat). 

A b vítés egyharmada piaci alapon hoz-
ható létre, amely részben új munkahelyek 
kialakításából, részben a jelenlegi munka-
er  egyenletesebb kihasználásából, illetve 
a feketefoglalkoztatás további fehérítéséb l 
származhat. A mez gazdaság jelenlegi ter-
melési struktúráját és az er források elosz-
lását Þ gyelembe véve ez els sorban a magas 
hozzáadott értéket teremt  tevékenységdi-
verziÞ kációra épülve, a piaci kereslethez 
igazodó munkaigényes ágazatok (kertészet, 
állattenyésztés, ültetvényes gazdálkodás) 
fejlesztésével, valamint a többfunkciós, a 

2 A közfoglalkoztatásban részt vev  25 év alatti Þ atalok aránya (2012-ben) az összes közfoglalkoztatott több mint 
tíz százaléka volt (Ignits – Nagy, 2013).
3 Pozitív példát jelentenek a túlnyomórészt önkormányzati kezdeményezésre induló, helyi termékfeldolgozást 
folytató, tájjelleg  termékeket (például savanyúság, lekvár, gyógynövény, konyhakerti vet magvak) el állító 
programok (például Bikal, Tiszaadony, Tiszacsécse, Túristvándi, Rozsály), amelyekben a termékek hasznosítá-
sára a lakossági piacokon, illetve a közétkeztetésben kerül sor.
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termelésen túl az ökoszociális funkciókat 
is magában foglaló mez gazdaság kialakí-
tásával érhet  el.

A piaci alapú foglalkoztatást tekintve, 
közvetlenül a mez gazdasághoz köt d en 
8-26 ezer ÉME potenciált az ágazatok fej-
lesztésével elérhet  többletmunkaer -igény 
alapozhat meg. A piaci kilátásokat számba 
véve és a lehet ségeket kihasználva 2020-ig 
szakágazatonként eltér  mérték , összessé-
gében mintegy 5-10%-os többletkibocsátás 
prognosztizálható. A kibocsátás b vülése 
a növénytermesztésben els sorban a na-
gyobb mennyiség  kézi munkaer t igényl  
gyümölcságazatban, valamint a zöldség-, 
sz l - és borágazatban eredményezhet je-
lent sebb többletmunkaer -felhasználást. 
Az állattenyésztésben a sertés- és barom-
Þ ágazatban, valamint a húsmarhatartás 
területén ugyanakkor még növekv  ki-
bocsátás mellett is csak mérsékelt mun-
kahely-teremtési potenciál mutatkozik. 
A mez gazdasági alaptevékenységen kívül a 
diverziÞ káció növelheti jelent s mértékben 
(akár 15-25 ezer ÉME-vel) a gazdaságok 

munkaer -felhasználását és jövedelmét. 
A foglalkoztatás b vítésében kitüntetett 
szerepet tölthet be a gazdaságok f ként 
els dleges élelmiszer-feldolgozása (8-12 
ezer ÉME), mivel a feldolgozottság növelé-
se egyszerre teremt hozzáadott értéket és 
munkahelyet. A közvetlen termékértékesí-
tés növelése is kínál munkahely-teremtési 
lehet ségeket (mintegy 4-8 ezer ÉME), a 
megújuló energiatermeléshez hasonlóan, 
ennek b vítése néhány ezer (3-5 ezer ÉME) 
piaci alapú munkahely létrejöttét eredmé-
nyezheti az ágazatban.

A foglalkoztatás piaci alapú b vítése – a 
munkaer -kereslet növelésével – egyér-
telm en a gazdasági növekedést szolgálja. 
A munka min ségének, termelékenységé-
nek javításával elérhet  többletjövedelmek 
a foglalkoztatási szándékot és a munka-
vállalási hajlandóságot egyaránt tovább 
fokozzák. A tényleges piaci alapú munka-
helyteremtést ugyanakkor korlátozhatja, 
ha a kibocsátás b vülése els sorban a már 
meglév  termelési struktúrában jelen lév  
munkaer  munkaidejének b vítésével kerül 

2. táblázat
Mez gazdasághoz köt d  munkahelyteremtés vidéken 2020-ig

Megnevezés
Létszám

(ezer ÉME) megoszlás (%)

Piaci alapú közvetlen munkahelyteremtés összesen 23–51 30–35

Ágazati kilátások 8–26 10–20

TevékenységdiverziÞ káció 15–25 15–20

ebb l élelmiszer-feldolgozás 8–12 8–10

         közvetlen értékesítés 4–8 5

         zöldgazdaság 3–5 3–4

Piaci alapú munkahelyteremtés ágazaton kívüli foglalkoztatási hatása 5–15 5–10

Szociális alapú közvetlen munkahelyteremtés összesen 50–75 50–60

Közfoglalkoztatás, komplex programok 10–15 10–15

Szociális földprogram 10–15 10–15

Szociális szövetkezet 5–10 5–7

Saját fogyasztásra termelés b vítése 25–35 25–30

ebb l egyéni gazdaságok 10–15 10–15

          háztartások 15–20 15–20

Szociális alapú munkahelyteremtés multiplikátor hatása 2–6 5

Ágazathoz köt d  munkahelyteremtés mindösszesen 80–147 100,0

Forrás: Biró et al., 2012 
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megvalósításra. A foglalkoztatás b vítésé-
nek további korlátjaként jelentkezhet, hogy 
a mez gazdaság egészét tekintve a techno-
lógiai korszer sítés munkaer t kibocsátó 
hatása a foglalkoztatásban – az ágazatok 
közötti jelent sebb szerkezeti átalakulás 
miatt – egyrészt fokozottabban érvényesül, 
másrészt a sz kösen rendelkezésre álló, 
képzettebb munkaer  iránt támaszt nö-
vekv  igényt. Ez ugyanakkor a mez gazda-
ságban a rugalmas foglalkoztatási formák 
további térnyeréséhez, illetve a képzettebb, 
Þ atalabb munkaer  bevonásához teremt 
kedvez  feltételeket.

A megfelel  szaktudással, a munkaer -
piacon értékesíthet  készségekkel, illetve 
az önfoglalkoztatás alapvet  feltételeivel 
(földterület, forgót ke) sem rendelkez  
lakosságcsoportok számára a szociális 
jelleg , központilag támogatott munka-
helyteremtés jelenti az egyetlen kapcsolatot 
a munka világával. A foglalkoztatásb vítés 
e formája esetén a gazdasági hatékonyság 
mellett a társadalmi hasznok számbavé-
tele is szükséges. A mez gazdasági fog-
lalkoztatás b vítésének fele-kétharmada 
szociális alapú lehet, míg a fennmaradó 
rész (10-15%) multiplikátor hatásként 
más ágazatokban közvetetten jelentkez-
het. A szociális alapú foglalkoztatásb vítés 
szempontjából a szociális földprogramok 
(10-15 ezer ÉME), a mez gazdasági közfog-
lalkoztatás (10-15 ezer ÉME) fenntartása, 
illetve a támogatott és a nyílt munkaer piac 
közötti szakadékot áthidaló, átmeneti fog-
lalkoztatási formákat kínáló (szociális szö-
vetkezetek, egyéb társadalmi vállalkozások 
bevonásával) szociális gazdaság (5-10 ezer 
ÉME) fejlesztése t nik célravezet  eszköz-
nek. A résztvev k akár több programba 

is bekapcsolódhatnak, így egyszerre sze-
rezhetnek az önállósodás alapját jelent  
termelési ismereteket és munkatapaszta-
latokat. A szociális eszközök alkalmazása 
el segítheti a háztartások saját er forrá-
saira támaszkodó termelési tevékenységek 
megalapozását, b vítését (akár 25-35 ezer 
ÉME-vel), mely jelent s munkaid -lekötés 
mellett az élelmiszer-kiadások mérsék-
lésében tölthet be szerepet. A gazdasági 
hatásokat tekintve a munkajövedelemb l 
él k arányának emelkedése az alapvet  
infrastruktúrák és szolgáltatások iránti 
keresletet növeli, ami további, részben az 
agrobizniszhez, illetve más ágazatokhoz 
köt d  munkahelyteremtést indukálhat. 
Közvetett (multiplikátor) hatásként 2020-
ig a piaci alapú mez gazdasági foglalkozta-
tásból 5-15 ezer, a szociális területen pedig 
2-6 ezer új, ágazaton kívüli munkahely 
jöhet létre vidéken. 

A szociális alapú foglalkoztatásb vülés 
a sz k értelemben vett munkaer -piaci 
hatásokon túl számos további kedvez  
gazdasági, társadalmi következménnyel 
is együtt jár. A marginalizálódott csoportok 
a mez gazdasági termelésre, önellátásra, az 
öngondoskodásra való felkészítés mellett 
életszínvonaluk növekedésével zárkózhat-
nak fel, gazdasági-társadalmi aktivitásuk 
növekedhet. Ezzel a tartós mélyszegény-
ségben él  Þ atalabb generációk számára is 
kitörési lehet ségek teremt dnek. A piaci 
alapú és a szociális munkahelyteremtés 
között fellép  helyettesítési hatás mel-
lett a szociális alapú munkahelyteremtés 
megnövekedett fogyasztói igényei a beru-
házások, termékek és szolgáltatások iránt 
a foglalkoztatás mérsékelt piaci alapú b -
vítését eredményezhetik.
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manufacturer and importers look out for their own interests. The consumer is the one 
who makes the decisions. 

The aim of the study is to examine customer satisfaction, exploring the inß uencing 
factors through an example of an agricultural machinery manufacturer as a special 
market, which has been present in Hungary for several decades. The Þ rst part of the 
research is based on a questionnaire, which includes closed questions. Answers given 
by nearly 500 customers have been processed. The customers were selected from among 
those, who bought Þ ve types from agricultural machinery in 2006. I interviewed a fur-
ther 60 farmers in person and over the phone in 2012 and 2013, based on the same ques-
tionnaire. My research results have shown that the farmers who purchased machines 
from the database IU examines were more interested in the services linked to the ma-
chines than issues connected to the manufacturing process.. The data in the study also 
implied that while customer loyalty is of great importance, it is not linked as strongly to 
satisfaction with the distributor as another study in the automotive industry found. 

EFFICIENCY AND EMPLOYMENT IN HUNGARIAN AGRICULTURE

By: Biró, Szabolcs – Rácz, Katalin

Keywords: agricultural employment, employment expansion, rural unemployment.

Similar to international trends, the decline of the role of agriculture in employment 
can be also observed in Hungary,. The decline of labor-use was accelerated by social 
and economic changes as a result of the transition after the fall of socialism. In agricul-
ture, the use of modern technologies, the simpliÞ cation of production structure, spe-
cialization and concentration, the higher income available in other spheres of national 
economy, as well as more favorable working conditions have led to an outß ow of labor 
in the last decades. Nevertheless, one of the most fundamental sources of rural liveli-
hood is still the agriculture, whose role concerning self-sufÞ ciency, employment and 
income-generation can be strengthened by appropriately targeted measures in order to 
implement effective policy interventions responsive to existing development needs. In 
economic terms, sustainable jobs can be created by an employment policy, which is pri-
marily based on the exploitation of market opportunities. Apart from this, the expan-
sion of eco-social activities also includes opportunities for job creation in agriculture. 


