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1|YpQ\WHUPHV]WpVIRQWRVDEEJpSNLYiODV]WiVL
V]HPSRQWMDLQDNPHJKDWiUR]iVD
(ʔʆʇʋʐʰ.ʰʕʏʝʔʍʋ*ʃʎʎʛ6ʜʋʎʘʋʃ
.XOFVV]DYDNEORNNPRGHOOJpSYiViUOiVKĘPpUVpNOHWYiOWR]iVWHUPHOpVLV]HUNH]HW
-(/NyG24

g66=()2*/$/Ï0(*È//$3Ë7È62.
.g9(7.(=7(7e6(.-$9$6/$72.
$ PH]ĘJD]GDViJL ELUWRNYLV]RQ\RN pV D WHUPHOpVL V]HUNH]HW KRVV]~ LGHMH iWDODNXOyEDQYDQ0DJ\DURUV]iJRQDPHO\IRO\DPDWRWD]LGĘMiUiVYiOWR]iVLVERQ\ROtWMD
$Q|YpQ\WHUPHV]WpVLJpSNLYiODV]WiVV]HPSRQWMiEyOD]|NROyJLDLPĦV]DNLJD]GDViJL
pVWHFKQROyJLDLV]HPSRQWRNMHOHQWĘVV]HUHSHWNDSQDN(QQHNPHJIHOHOĘHQD]HOP~OW
pYHNEHQDQ|YpQ\WHUPHV]WpVLWHFKQROyJLiNQDNDWHUPHOpVLIHODGDWRNDW±VRNPiVN|UOPpQ\WLV¿J\HOHPEHYpYH±QDJ\RQYiOWR]yHJ\HQOĘWOHQpVV]pOVĘVpJHVFVDSDGpNHORV]OiV~LGĘMiUiVLWpQ\H]ĘNPHOOHWWNHOO HWW PHJROGDQL(IRQWRVWpQ\H]ĘNDQ|YpQ\WHUPHV]WpVEHQDONDOPD]RWWJpSHNNLYiODV]WiViEDQLVpUYpQ\HVOWHN
$JpSNLYiODV]WiVLV]HPSRQWRNPHJKDWiUR]iViUDD1$,.0H]ĘJD]GDViJL*pSHVtWpVL,QWp]HWHD'XQiQW~ON|]pSVĘUpJLyMiEDQpVD]$OI|OGN|]pSVĘpVpV]DNLWHUOHWHLQQ\ROFNO|QE|]ĘPpUHWĦHOWpUĘWHUPHOpVLV]HUNH]HWĦpVELUWRNYLV]RQ\~JD]GiONRGyQiOYpJ]HWWIHOPpUpVW$]HUHGPpQ\HND]WPXWDWMiNKRJ\DJD]GiONRGyNQDJ\RQ
IRQWRVQDNtWpOLNDPĦV]DNLJD]GDViJRVViJLpVWHFKQROyJLDLV]HPSRQWRNDWGHH]HNHW
J\DNUDQDOiUHQGHOLND]|NROyJLDLDGRWWViJRNDODSMiQW|UWpQĘJpSNLYiODV]WiVQDN(]
D]WMHOHQWLKRJ\JpSNLYiODV]WiVV]HPSRQWMiEyOMHOHQWĘVV]HUHSHWNDSQDNDWDODMYLV]RQ\RNDFVDSDGpNPHQQ\LVpJLHORV]OiVDGHPpJDQDSVWpVHVyUiNV]iPDLV9DJ\LV
DJD]GiONRGyNDQ|YpQ\WHUPHV]WpVLWHFKQROyJLiNNLYiODV]WiVDNRUD]RNDWDJpSHVtWpVLPHJROGiVRNDWUpV]HVtWLNHOĘQ\EHQDPHO\HNHYiOWR]y|NROyJLDLYLV]RQ\RNKR]LV
N|QQ\HQDONDOPD]KDWyN$Q|YpQ\WHUPHV]WpVUHYRQDWNR]ySLDFLNtQiODWLpVNHUHVOHWLROGDOW|VV]HNDSFVROYDJpSNLYiODV]WiVLEORNNPRGHOOWDODNtWRWWXQNNL(OPRQGKDWy
KRJ\DKD]DLPH]ĘJpSNtQiODWV]pOHVN|UĦDEEDQPHJWDOiOKDWyNDNHUHVOHWLV]HPSRQWRNQDNpVDYLOiJV]tQYRQDOQDNPHJIHOHOĘJpSHN

BEVEZETÉS
Az elmúlt évszázadban Magyarországon is melegedett az éghajlat. Homogenizált adatsorok vizsgálata alapján (6]DODL
±6]HQWLPUH\) elmondható, hogy
D PDJ\DURUV]iJL KĘPpUVpNOHWL LGĘVRURN
MHOOHP]ĘLMyOLOOHV]NHGQHNDKĘPpUVpNOHW
globális tendenciáihoz, de változékonyságuk nagyobb, mivel sokkal kisebb területi
átlagot írnak le.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat

(206=) adatai szerint Magyarország
W~OQ\RPy UpV]pQ D] pYL N|]pSKĘPpUVpNlet 10 és 11 °C között alakul. A nyolcvanas
pYHNHOHMpWĘOLQWHQ]tYPHOHJHGpVNH]GĘG|WW
$WDYDV]LN|]pSKĘPpUVpNOHWpV
között 10,4 °C. Csak a legutóbbi 30 évet teNLQWYHHOPRQGKDWyKRJ\DWDYDV]LN|]pSKĘPpUVpNOHWMHOHQWĘVHQ&NDOQĘWW
os bizonyossággal. A melegedési tendenciát
OHJLQNiEEDQ\DUDNKĘPpUVpNOHWHWNU|]LD
P~OWV]i]DGHOHMpWĘOQDSMDLQNLJD]HPHONHdés 1,17 °C-ot tesz ki. A legutóbbi harminc
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évben csaknem 2 °C-ot emelkedett a nyári
N|]pSKĘPpUVpNOHW$]ĘV]LRUV]iJRViWODJKĘPpUVpNOHW&D]ĘV]LPHOHJHGpV&
DPLVWDWLV]WLNDLpUWHOHPEHQQHPV]LJQL¿NiQVPLQWDKRJ\D]XWyEELpYĘV]HLQHN
YiOWR]iVDVHP$WHOHNKĘPpUVpNOHWHLVQĘWW
1HPFVDNPDJXNDKĘPpUVpNOHWLpUWpNHN
KDQHPDV]pOVĘpUWpNHNLQWHQ]LWiViEDQJ\Dkoriságában megmutatkozó tendenciák is
a változó éghajlat jelei. A fagyos napok
QDSLPLQLPXPKĘPpUVpNOHW& V]iPiQDNFV|NNHQpVHpVDKĘVpJQDSRN QDSL
PD[LPXPKĘPpUVpNOHW& V]iPiQDN
Q|YHNHGpVHHJ\DUiQWPHOHJHGĘWHQGHQFLát jelez ( iEUD $KĦY|VHEEpVDPHOHgebb periódusok az indexek értékeiben is
PHJQ\LOYiQXOQDNGHDQ\ROFYDQDVpYHNWĘO
V]HPEHWĦQĘD]H[WUpPPHOHJLGĘMiUiVLKHO\]HWHNJ\DNRULEEiYiOiVD$V]pOVĘVpJHVKĘmérsékletekben bekövetkezett változásokat
MHOOHP]ĘWUHQGpUWpNHNDUUDXWDOQDNKRJ\
DNOtPDPHJYiOWR]iVDDPHOHJV]pOVĘVpJHN
HJ\pUWHOPĦQ|YHNHGpVpYHOpVDKLGHJV]pOVĘVpJHNFV|NNHQpVpYHOMiUDWHOMHVP~OWV]i]DGRWLVIHO|OHOĘLGĘV]DNEDQ 206=).
Magyarországon az éves csapadék menynyisége csökken, amiben hazánk Dél-Európával mutat hasonlóságot. Az országos évi
csapadékösszeg 1971 és 2000 közötti átlaJDPP$FVDSDGpNWpUEHQpVLGĘEHQ
QDJ\RQYiOWR]pNRQ\0tJD]pYLN|]pSKĘ-

PpUVpNOHWD]HOP~OWpYEHQV]LJQL¿NiQV
növekedést mutat, addig a csapadék válto]iVDPpJHJ\KRVV]DEEpYHWIHO|OHOĘLGĘV]DNEDQVHPPXWDWKDWyNLHJ\pUWHOPĦHQ
Az ország területének legnagyobb részén
MHOHQWĘVHQFV|NNHQWDFVDSDGpNHOOiWRWWViJ
az elmúlt fél évszázadban ( iEUD).
Kevesebb a csapadékos nap országos
átlagban, ahogy a jelenhez közelítünk, a
20 mm-t meghaladó csapadékú napok viszont enyhe növekedést mutatnak, és a száUD]LGĘV]DNRNKRVV]D YDJ\LVDOHJKRVV]DEE
LGĘV]DNDPLNRUDQDSLFVDSDGpNQHPpULHO
D]PPW SHGLJMHOHQWĘVHQPHJQ|YHNHGHWW
a 20. század eleje óta. A napi intenzitás, más
néven átlagos napi csapadékosság nyáron
V]LQWpQMHOHQWĘVHQPHJQ|YHNHGHWW
Magyarországot tovább vizsgálva elmondKDWyKRJ\ D]LGĘMiUiVRQW~O DPH]ĘJD]GDViJEDQ W|EE WpQ\H]Ę LV PHJYiOWR]RWW
$UHQGV]HUYiOWR]iVHOĘWWLpYWL]HGHNEHQD
hazai termelés nagyüzemekben, koncentrálWDQpVLQWHJUiOWDQ]DMORWW$PH]ĘJD]GDViJL
WHUPHOpVHJ\]iUWUHQGV]HUEHQPĦN|G|WW
amely a gépbeszerzésekben is megnyilvánult. Az elmúlt 25 évben, a rendszerváltás
óta a birtokviszony és a termelési szerkezet
is átalakulóban van, illetve a strukturális
átalakulás mellett gondként megjelent a
NLQWOpYĘVpJHNPHJIHOHOĘNH]HOpVHLV 1DJ\
DE). A fentebb megfogalmazottaknak

1. ábra
$IDJ\RVpVDKđVpJQDSRNpYHVV]iPiQDNLGđVRUD KD]DLUiFVSRQWRNiWODJDDODSMiQ DWt]pYHV
mozgóátlaggal és a becsült lineáris trenddel 1901–2009 között. A 109 év alatti becsült változást szemlélteti az ábrákon feltüntetett trendérték

Forrás: OMSZ, 2015

121

Erdeiné Késmárki-Gally: Növénytermesztés gépkiválasztási szempontjai

2. ábra
1pKiQ\H[WUpPFVDSDGpNNOtPDLQGH[UiFVSRQWLiWODJiQDNLGđVRUDDWt]pYHVPR]JyiWODJ
görbéjével és a becsült lineáris trenddel, 1901–2009

Forrás: OMSZ, 2015

PHJIHOHOĘHQD]HOP~OWpYHNEHQDQ|YpQ\WHUmesztési technológiáknak a termelési feladatokat – sok más körülményt is mérlegelve
±QDJ\RQYiOWR]yHJ\HQOĘWOHQpVV]pOVĘVpJHV
FVDSDGpNHORV]OiV~LGĘMiUiVLWpQ\H]ĘN¿J\Hlembevételével kell(ett) megoldani úgy, hogy
DNRUV]HUĦJD]GiONRGiVDJD]GDViJRVpV
PLQĘVpJLQ|YpQ\WHUPHOpVPHJIHOHOĘJpSHN
gépkapcsolások alkalmazását igényli.
(YiOWR]iVRNDWV]HPHOĘWWWDUWYDPHUOIHO
DNpUGpVKRJ\QDSMDLQNEDQDPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOĘND]DGRWWQ|YpQ\WHUPHV]WpVL
technológiák gépkiválasztási szempontjaLQiODIRO\DPDWRVDQPHJOpYĘYiOWR]iVRNDW
mennyire képesek vagy mennyire akarják
¿J\HOHPEHYHQQL$PDLKD]DLPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOĘN±HIĘEEYiOWR]iVRNKDWiViUD
±PLO\HQIĘEEV]HPSRQWRNDODSMiQYiODV]tanak maguknak gépet?
A felvetett kérdések megválaszolásához
állítottuk fel hipotézisünket: $Q|YpQ\WHU
PHV]WpVJpSHLQHNNLYiODV]WiViQiOQDJ\RQ
IRQWRVV]HPSRQWRWMHOHQWHQHND]|NROyJLDL
V]HPSRQWRN0DJ\DURUV]iJRQ

$1<$*e60Ï'6=(5
A gépkiválasztási szempontok meghatározására a 1HP]HWL$JUiUNXWDWiVLpV,QQR
YiFLyV.|]SRQW0H]ĘJD]GDViJL*pSHVtWpVL
,QWp]HWHD'XQiQW~ON|]pSVĘUpJLyMiEDQ
pVD]$OI|OGN|]pSVĘpVpV]DNLWHUOHWHLQ
Q\ROFNO|QE|]ĘPpUHWĦHOWpUĘWHUPHOpVL
V]HUNH]HWĦpVELUWRNYLV]RQ\~JD]GiONRGynál végzett felmérést. Személyes interjút
és mélyriportot készítettünk a gazdaságok
YH]HWĘLYHO$NXWDWiVHOĘVHJtWpVHpUGHNpEHQ
V]HPSRQWWpQ\H]ĘN |NROyJLDLWHFKQROyJLDL
PĦV]DNLJD]GDViJL NHUOWHNNLDODNtWiVUD
és megküldésre a gazdaságoknak (3. táb
Oi]DW). Az általunk nem megjelenített téQ\H]ĘNHVHWpEHQDJD]GiONRGyNQDNNLHJpV]tWpVUHYROWOHKHWĘVpJN
(5('0e1<(.
$](XUySDL8QLyPH]ĘJD]GDViJLJpSJ\iUWiViWDN|YHWNH]ĘNMHOOHP]LN
5HJLRQiOLVDQDOHJQDJ\REEPH]ĘJD]GDVigi gépgyártó a világon az Európai Unió, ahol
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a világ kibocsátásának mintegy harmada
készül. Németországi adatbázis alapján
(9'0$) az Európai Unióban 2014EHQPLOOLyHXUypUWpNEHQiOOtWRWWDN
HOĘPH]ĘJD]GDViJLJpSHNHWNDONHYHsebbet, mint egy évvel korábban. Európa
PH]ĘJpSJ\iUWyQDJ\KDWDOPD1pPHWRUV]iJ
DPHO\HJ\EHQDOHJQDJ\REEH[SRUWĘUpV
DOHJQDJ\REEDEHOVĘSLDFDLVD]HXUySDL
WHUPHOpViWDGMD EHQPLOOLy
HXUypUWpNEHQiOOtWRWWHOĘPH]ĘJD]GDVigi gépeket, melynek 72%-át exportálta).
Olaszország az unió második legnagyobb
PH]ĘJD]GDViJLJpSHNHWHOĘiOOtWyRUV]iJD
amely 4755 millió euró értékben gyártott
PH]ĘJD]GDViJLJpSHNHWEHQ$KDUPDGLNOHJQDJ\REEPH]ĘJpSJ\iUWyD]XQLóban Franciaország (2014-ben 4050 millió
HXUyVPH]ĘJD]GDViJLJpSJ\iUWiV 0iVIpO
PLOOLiUGHXUypUWpNEHQiOOtWRWWDNHOĘPH]ĘJD]GDViJLJpSHNHW$XV]WULiEDQpVN|]HO
egymilliárd euró értékben Hollandiában,
Finnországban és Lengyelországban. JeOHQWĘV PLOOLyHXUy PpJDPH]Ęgépipari termelés Belgiumban, Dániában és
Spanyolországban is (9'0$).
0DJ\DURUV]iJRQDPH]ĘJD]GDViJLJpSgyártás 2014-ben 559 millió euró volt, mely
NDOHPHONHGHWWD]HOĘ]ĘpYKH]NpSHVW
Becslések szerint több mint 100 milliárd
forintot költöttek a gazdák 2013-ban me]ĘJD]GDViJLJpSHNEHV]HU]pVpUHpVHOVĘsorban a növénytermesztés terén fejlesztettek, ám sok technika került az állattartás
technológiájába is. Látható, hogy az elmúlt
pYHNEHQMHOHQWĘVJpSEHUXKi]iVRNYDOyVXOWDNPHJ$EHUXKi]iVRNiEDQD]
HUĘJpSHW NRPEiMQV]HFVNi]yUDNRGyJpS 
KHO\H]WpNHOĘWpUEHDEHIHNWHWĘND]WN|YHWWH
DWDODMPĦYHOpVpVDYHWpVWHFKQLND$PDJ\DUPH]ĘJD]GDViJLJpSLSDUDODSYHWĘHQ
PXQNDJpSHNHWJ\iUWIĘNpQWWDODMPĦYHOĘ
gépeket és adaptereket. Az $JUiUJD]GD
ViJL.XWDWy,QWp]HW statisztikái szerint míg
DYLOiJpV(XUySDPH]ĘJD]GDViJLJpSSLDcán a 2013-ig tartó növekedést 2014-ben
és 2015-ben csökkenés váltotta fel, addig

Magyarországon 2014-ben is folytatódott
DSLDFEĘYOpVHpVFVDNEHQFV|NNHQW
DJpSIRUJDOPD]iV$PH]ĘJD]GDViJLJpSIRUJDOPDWPHJKDWiUR]yHUĘJpSHNHQEHOOD
traktoroknál és az önjáró rakodóknál jelenWĘV pVRV YROWDYLVV]DHVpVXJ\DQDNNRUD]HOĘ]ĘpYKH]NpSHVWMHOHQWĘVHQQĘWW
az értékesített kombájnok száma, messze
felülmúlva a korábbi évek keresletét. A gabonakombájnok piaca 2015-ben 40%-kal
EĘYOWDUDWyFVpSOĘJpSHWpUWpNHVtWHWWHND]HJ\pYYHONRUiEELGDUDEEDO
szemben. A forgalmazók 240 darab gabonakombájnt adtak el. Traktorokból 2777 daraERWpUWpNHVtWHWWHNEHQNDO 
darabbal) kevesebbet, mint egy évvel koUiEEDQ$PXQNDJpSHNN|UpEHQMHOHQWĘVHQ
csökkent a szálastakarmány-betakarítók
(38%-kal), a bálázók (57%-kal) és a szállító
MiUPĦYHNLUiQWLNHUHVOHW$]~MEHV]HU]pVĦ
pótkocsikból 742 darabot értékesítettek,
15 százalékkal kevesebbet, mint 2014-ben.
$WDODMPĦYHOĘpVDWiSDQ\DJYLVV]DSyWOiVL
JpSHNIRUJDOPDLOOHWYHNDOQĘWW
$PĦWUiJ\DV]yUyNpUWpNHVtWpVHNDO
GDUDEUDEĘYOW$Q|YpQ\YpGĘJpSHNLUiQWL
kereslet (1720 darab) az egy évvel korábbi szinten alakult ($.,). 7DNiFVQp
*\|UJ\és 7DNiFV  vizsgálata alapján
ÄDPDJ\DUPH]ĘJD]GDViJiWODJRVWHUPHOpNHQ\VpJHMDYXOWD]XQLyVFVDWODNR]iVWN|YHWĘ
LGĘV]DNDODWWDPHO\QHPFVDNDWHFKQLNDL
felszereltség növekedésének, hanem az
HV]N|]KDWpNRQ\ViJ WĘNHWHUPHOpNHQ\VpJ 
MDYXOiViQDNLVN|V]|QKHWĘ´
A fentiek alapján is látható, hogy a maJ\DUWUDNWRUpVPH]ĘJpSSLDFRWKHNWLNXVViJ
jellemzi, amelyet zömében a géptámogaWiVRNHOpUKHWĘVpJHJHQHUiO +DMG~),
ugyanakkor azt nem lehet kijelenteni, hogy
csak a géptámogatások léte befolyásolja a
gépberuházásokat. Továbbá a %DNés+XVWL
 illetve a +XVWLés PWVDL  által
vizsgált vállalatok közel háromnegyede hajt
végre termék- és kétharmada technológiai
innovációt.
A statisztikai adatokon túl vizsgálatunk-
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Forrás: Erdeiné Késmárki-Gally – Kelemen, 2016

Megjegyzés: „0” nincs rendszám.
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2. táblázat
$PXQNDFV~FVRNLGđEHOLPHJRV]OiVDDEHWDNDUtWiVpVWiSDQ\DJYLVV]DSyWOiVYRQDWNR]iViEDQ
Megnevezés

A gazdaság megnevezése
A

B

C

D

E

F

G

H

–

–

–

V. hó
1. dek.
VI. hó
3. dek.
VIII. hó
1. dek.
IX. hó
3. dek.

V. hó
1. dek.
VI. hó
3. dek.
VIII. hó
1. dek.
IX. hó
3. dek.

V. hó
1. dek.
VI. hó
3. dek.
VIII. hó
1. dek.
IX. hó
3. dek.

–

–

VI. hó
2. dek

–

VI. hó
2. dek.

–

–

VI. hó
2. dek.

V. hó
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–
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–

VI. hó
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–

VI. hó
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VI. hó
1-2. dek

–

–
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–

–

VI. hó
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VII. hó
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–

–

VI. hó
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VII. hó
1. dek.

–

–

đV]LE~]D

VII. hó
1. dek.
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1-2. dek.

VII. hó
1-2. dek.

–

–

–

–

–

–

VIII. hó
3. dek.
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1. dek.
IX. hó
3. dek.

–

–

–

–

–

–
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–
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1. dek.
X. hó
1. dek.

–

–

–

–

Lucernaszenázs,
lucernaszéna

9HWĒERUVy
Repce

Napraforgó

Kukorica

Forrás: saját szerkesztés

ba gazdaságokat is bevontunk, mely gazGDViJRNIĘEEMHOOHP]ĘLWD] WiEOi]DW tartalmazza. A táblázatban jól látható, hogy
DFpOFVRSRUWWDJMDLHOWpUĘWHUPĘWHUOHWWHO
pVD]|NROyJLDLDGRWWViJRNQDNPHJIHOHOĘHQ
NO|QE|]ĘWHUPHOpVLV]HUNH]HWWHOUHQGHOkeztek, jól gépesítettek és több alkalmazotWDWIRJODONR]WDWWDN$WHUPĘWHUOHWQDJ\ViJD±KDpVDIRJODONR]WDWRWWDN
OpWV]iPD±IĘN|]|WWL WiEOi]DW).
$JD]GDViJRNWHUOHWHV]iQWyEyOJ\HSEĘO
HUGĘEĘOpVHJ\pEWHUOHWEĘOiOO$FpJHN
PĦYHOpVpEHWDUWR]yWDODMRNKHWHURJpQHN
$JD]GDViJRNDW$%&'()*+EHWĦ
jelöli.

$Q|YpQ\WHUPHV]WpVKiURPIĘWHUPHV]WpVLFpOUDRV]WKDWyYHWĘPDJHOĘiOOtWiVUD
árunövény-termesztésre és az állattenyésztés takarmányszükségletének biztosítására. A termesztett szántóföldi növénykultúrák között megtalálható a búza,
a kukorica, a cukorrépa, a napraforgó, a
UHSFHVWE$JD]GDViJRND]HOP~OWLGĘEHQ
végrehajtott beruházások során olyan
HUĘJpSHNHWpVKR]]iMXNNDSFVROyGyPXQkagépeket vásároltak, amelyek a termesztett növénykultúrákban alkalmazhatók.
A gazdaságok gépparkjainak összetételét
NO|QE|]ĘPRWRUWHOMHVtWPpQ\ĦWUDNWRURN
SyWNRFVLNWUiJ\DV]yUyNSHUPHWH]ĘJpSHN
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DUDWyFVpSOĘJpSHNV]HFVNi]yNYHWĘJpSHN
tárcsák, hengerek, kultivátorok, bálázók
stb. alkotják.
$WHUPHV]WHWWIĘEEQ|YpQ\HNKH]NDSFVRlódó fokozott munkaigény és munkacsúcsok
LGĘEHOLPHJKDWiUR]iVDD WiEOi]DWEDQ
látható. A növénytermesztési munkafolyamatok esetében hangsúlyozzuk, hogy a
JD]GDViJRNHOWpUĘYHWpVV]HUNH]HWpEHQPiV
LGĘEHQpVPpUWpNEHQPHUOIHODJpSHND]

HV]N|]|ND]HJ\HVDQ\DJRNpVD]pOĘPXQND
iránti igény.
A  WiEOi]DW adatait, a munkacsúcsok
LGĘEHQW|UWpQĘPHJRV]OiViWHOHPH]YHPHJiOODStWKDWyKRJ\D]HJ\V]HUĦEEpVNHYHVHEE
növényi kultúrával foglalkozó gazdaságokban – ahol nem foglalkoznak takarmányWHUPHV]WpVVHO±DEHWDNDUtWiVLLGĘV]DNLOletve annak szakaszai rövidebb lefutásúak.
A WiEOi]DWEDQV]HUHSOĘIĘEEV]iQWyI|OG|Q
3. táblázat

Gazdálkodók gépkiválasztási szempontjai (ábécésorrendben)
Ökológiai

Technológiai

0ğV]DNL

Gazdasági

Csapadék eloszlása

Direktvetéses

Alkatrészellátás

Alkatrészköltség

Csapadékmennyiség

Hagyományos

ÉWHUHV]WĒNpSHVVpJ

Átlagos
hajtóanyag-felhasználás

Napsütéses órák száma

0ĠYHOHWWDNDrékos

Beépített
motorteljesítmény

Fajlagos fogyasztási irányérWpNWĒOYDOyHOWpUpV

Talajadottság

Mulcstechnológia

(OVĒpUWpNQ|YHOĒIHO~MtWiVLJ
YiUKDWyLGĒWDUWDP

)LQDQV]tUR]iVLOHKHWĒVpJ

Termelési szerkezet

Párhuzamos
PĠYHOpV

Energiafelhasználás

Gépár

Termelési volumen

Precíziós
gazdálkodás

Hajtóanyag-felhasználás

Gyártó

7HUPĒWHUOHW

Javítási kapacitás

Használati érték

Komfort

Javítási, karbantartási
költségek

Konstrukció

Közvetlen költségek

0HJOpYĒJpSiOORPiQ\

Lízingelés

Motor felújításáig várható
üzemóra

Munkabér

0XQNDPLQĒVpJ

Támogatás

Munkaszélesség

7ĒNHHUĒ

Szervizigény (alkatrész)

Üzemelési költségek

Talajtaposás

Vásárlási fordulóév

7DUWyVViJNH]HOKHWĒVpJ
Területteljesítmény
Tömegteljesítmény
Várható életteljesítmény
Vázszerkezet szilárdsága
Veszteségek
9RQyHUĒLJpQ\
Vonóhorog-teljesítmény
Forrás: Erdeiné et al., 2014
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termesztett növényeknél a munkacsúcsok
a betakarítási munkákhoz kapcsolódnak.
A betakarítási munkákat rendszerint az
LGĘMiUiVpVDYHJHWiFLyiOWDONRUOiWR]RWWDJURWHFKQLNDLODJRSWLPiOLVLGĘV]DNEDQNHOO
elvégezni, illetve a munkákat a szállítási és
fogadókapacitással (pl. szárítókapacitás) is
össze kell hangolni.
$PHJIHOHOĘPH]ĘJD]GDViJLHUĘpVPXQkagép kiválasztása a piacon rendelkezésre álló számos típusból és gyártmányból
KRVV]~WiYUDPHJKDWiUR]KDWMDDPH]ĘJD]dasági vállalkozásban a termelés biztonságát, eredményességét és gazdaságosságát
(+XGRED). A gépkiválasztás, a gépváViUOiVLG|QWpVYDJ\LVDJpSEHV]HU]pVNHOOĘ
szakmai ismeretet és igényességet kíván.
$NXWDWiVWRYiEELHOĘVHJtWpVHpUGHNpEHQ
a gazdaságok egy „szemponttáblázatban”
KDWiUR]KDWWiNPHJDV]iPXNUDNO|QE|]Ę
PpUWpNEHQIRQWRVWpQ\H]ĘNHWQDJ\RQ
fontos; 2. A gépbeszerzés szempontjából
meghatározó; 3. Fontos, de a gépbeszerzés
V]HPSRQWMiEyONRPSURPLVV]XPN|WKHWĘ
4. Kevésbé fontos szempont, az árajánlattól
IJJĘHQYHKHWĘ¿J\HOHPEH(J\iOWDOiQ
QHPIRQWRVWpQ\H]ĘNpQWNHUOWPHJMHO|lésre.
A felmérés eredményei azt mutatják,
hogy a gépkiválasztás szempontjából az
|NROyJLDLPĦV]DNLJD]GDViJLpVWHFKQROyJLDLV]HPSRQWRNHJ\DUiQWMHOHQWĘVV]HUHSHW
kapnak (3. WiEOi]DW).
$JD]GiONRGyNQDND]|NROyJLDLWpQ\H]ĘN
közül nagyon fontos a termelési szerkezet,
a napsütéses órák száma, illetve a csapadék mennyisége, vagyis a talajlazítás a
WDODMV]HUNH]HWMDYtWypVWDODMYt]PHJĘU]Ę
NpSHVVpJ V]HPSRQWMiEyO OHpUWpNHOĘGLN
$PĦV]DNLWpQ\H]ĘNIRQWRV|VV]HWHYĘLD
WHUOHWWHOMHVtWPpQ\ D PXQNDPLQĘVpJ
valamint a szerviz-(alkatrész-)igény.
(J\iOWDOiQ QHP IRQWRV WpQ\H]ĘNpQW D]
iWHUHV]WĘNpSHVVpJ D NRPIRUW D PRWRU
IHO~MtWiViLJ YiUKDWy ]HPyUD pV D] HOVĘ
pUWpNQ|YHOĘ IHO~MtWiVLJ YiUKDWy LGĘWDUWDP MHOHQW PHJ $ JD]GDViJL WpQ\H]ĘN

HVHWpEHQDWĘNHHUĘDJpSiUpVKDV]QiODWL
pUWpNQDJ\RQIRQWRVWpQ\H]ĘDYiViUOiVL
fordulóév pedig egyáltalán nem fontos.
$WHFKQROyJLDLWpQ\H]ĘNHWYL]VJiOYDPHJállapítható, hogy legnagyobb egyetértés
DPĦYHOHWWDNDUpNRVWHFKQROyJLiQiOPXWDWKDWyNL$JD]GDViJRNEDQDPĦYHOHWWDNDUpNRVpVKDJ\RPiQ\RVPĦYHOpVPXQNDPĦYHOHWHLQpO MHOOHP]ĘHQ D] HJ\WWHV
párhuzamos alkalmazás a meghatározó.
A direktvetéses technológia a fontos, de
kompromisszumos kategóriába tartozott.
A gazdálkodók (keresleti oldal) vizsgálata
XWiQDMHOHQWĘVHEEKD]DLJpSIRUJDOPD]yN
kínálati szempontjait is elemeztük a növénytermesztési technológiák szempontjai
szerint. Ezek alapján egyes növénytermesztési ágazatokhoz – kínálati és felhasználói
oldalról – gépesítési modelleket állítottunk
fel. A gabona- és olajnövény-betakarítási
gépesítési modelleket a iEUiQ látható
blokkvázlat szemlélteti.
Az elkészített gépesítési blokkok (modellek), melyek gépkonstrukciókat, teljesítménykategóriákat, technológiai alNDOPD]iVRNDWWDUWDOPD]QDNHOVĘVRUEDQ
területnagyságra vonatkoznak, de vonatkoztathatók a növénytermesztésre, vegyes
JD]GiONRGiVUDYDJ\iOODWWHQ\pV]WĘJD]GDságok szántóföldi termelési szerkezetére is.
.g9(7.(=7(7e6(.
A kutatásban mindösszesen nyolc jelenWĘVHQHOWpUĘPpUHWĦpVV]HUNH]HWĦJD]GDViJ
megkérdezése történt, ezért hangsúlyozzuk,
KRJ\DEHYH]HWĘEHQPHJIRJDOPD]RWWNpUGpsünkre és hipotézisünkre teljesen megalaSR]RWWYiODV]WNXWDWiVXQNNLEĘYtWpVHDGQD
PHO\HWM|YĘEHQLIHODGDWXQNQDNWHNLQWQN
A gazdálkodók körében végzett felméUpVWDSDV]WDODWDLWDN|YHWNH]ĘNEHQOHKHW
összefoglalni.
A gazdálkodók a gépvásárlási döntéseik meghozatalánál – minden esetben – az ökológiai adottságokból indulnak ki, ezek közül a legfontosabbak:
WHUPĘWHUOHW QDJ\ViJD WHUPHOpVL YR-
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*XPLKHYHGHUHVMiUyV]HUNH]HWğJpS

4. ábra

Forrás: saját készítés

lumen, de fontos lehet például a talajDGRWWViJ pV D] pJKDMODWL MHOOHP]ĘN LV
$N|YHWNH]ĘIRQWRVV]HPSRQWD]DONDOPD]ható technológia, a technológiaváltás leKHWĘVpJH H[WHQ]tYLQWHQ]tYIHQQWDUWKDWy
gazdálkodás, hagyományos, forgatás nélNOLPĦYHOpVSUHFt]LyVJD]GiONRGiV (]W
követi a gépek kiválasztása konstrukció,
funkció, geometriai méret energetikai
szempontból, különös gonddal az energetikai illesztéssel. Itt már fontos szempont
az alkatrészellátás és szervizszolgáltatás
EL]WRVtWiVD0HJOHSĘPyGRQDJpSHNiUD
árszínvonala csak ezek után, az ehhez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások megítélésével kerül sorra.
A felmérések eredményei azt mutatják,
hogy a gazdálkodók nagyon fontosnak
tWpOLNDPĦV]DNLJD]GDViJRVViJLpVWHFKnológiai szempontokat, de ezeket gyakran
alárendelik az ökológiai adottságok alapMiQW|UWpQĘJpSNLYiODV]WiVQDN$JpSNLYiODV]WiVV]HPSRQWMiEyOMHOHQWĘVV]HUHpet kapnak a talajviszonyok, a csapadék
mennyiségi eloszlása, de még a napsütéses
órák száma is.
Éppen ezért a gazdálkodók a növénytermesztés technológiájához azokat a gépkonstrukciókat, gépesítési megoldásokat
UpV]HVtWLNHOĘQ\EHQDPHO\HND]HPOtWHWW
változó viszonyokhoz a konstrukció átszerelésével vagy már alapkivitelben is jól
alkalmazhatók. Például:

±7DODMPĦYHOpVEHQDNO|QE|]ĘNRQVWrukciójú és a változó talajelmunkáláshoz
jól igazodó ferdekéses talajlazítókat.
±$KDJ\RPiQ\RVIRUJDWiVRVWDODMPĦvelésben a nedves viszonyok között is jól
KDV]QiOKDWypVD]]HPHOWHWĘWUDNWRUWHOjesítményéhez igazítható réselt kormánylemezekkel szerelt váltvaforgató ekéket.
± $ FVDSDGpNYt] PHJĘU]pVH V]HPpontjából a szántást lezáró, illetve
magágykészítésre is használható rövid
tárcsákat.
±$]RSWLPiOLVPDJiJ\NpV]tWpVWHOĘVHJtWĘ
a nedves talajviszonyok mellett használható
NRPELQiOWYHWĘJpSHNHW
±0LQGDKDJ\RPiQ\RVPLQGDPĦYHOW
pV HQHUJLDWDNDUpNRV LOOHWYH WDODMNtPpOĘ
technológiában a teljes gépsort tartalmazó
megoldásokat.
– A környezeti viszonyokhoz való minél
tökéletesebb alkalmazkodás a növénytermesztésben alkalmazott egyéb folyamatok
JpSNLYiODV]WiViUDLVMHOOHP]Ę$Q|YpQ\termesztési technológiák munkáinál is
HJ\UHLQNiEEHOĘQ\EHQUpV]HVtWLNV]iUD]
pVFVDSDGpNRVLGĘMiUiVHVHWpQLVDJXPLhevederes járószerkezettel szerelt gépeket
( iEUD).
Összefoglalva megállapítható, hogy – a
YL]VJiODWEDEHYRQWNO|QE|]ĘWHUOHWQDJ\ViJ~pVHOWpUĘWHUPHOpVLV]HUNH]HWĦJD]GDságok – gazdaságos gépkiválasztásában az
ökológiai adottságok, vagyis a váltakozó
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LGĘMiUiVLN|UOPpQ\HNQHNPHJIHOHOĘPĦV]DNLNRQVWUXNFLyNpVJpSVRURNHOĘQ\WpOveznek.
9pOHPpQ\QNV]HULQWDKD]DLPH]ĘJpSNtQiODWV]pOHVN|UĦpVWDUWDOPD]]DDYLOiJV]tQYRQDOQDNPHJIHOHOĘJpSHNHW$J\iUWyN
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OHJ~MDEEpVOHJNRUV]HUĦEEWtSXVDLUyODKD]DL
PH]ĘJD]GDViJLWHUPHOĘNUpV]pUHDQHPzetközi és hazai gépkiállításokon naprakész információ áll rendelkezésre, és ezek
DPH]ĘJD]GDViJLJpSHNKD]DLIRUJDOPD]yLQ
NHUHV]WOD]RQQDOHOpUKHWĘN

)255È6081.È.-(*<=e.(
 $.,  0H]ĘJD]GDViJLJpSHNIRUJDOPD6WDWLV]WLNDLMHOHQWpVHN;;9,  ±  %ʃʍÈ±+ʗʕʖʋ, (2014): A
KD]DLPH]ĘJpSJ\iUWyNNYNLQQRYiFLyVW|UHNYpVHLQHNQpKiQ\MHOOHP]ĘMH0H]ĘJD]GDViJL7HFKQLNDLV. (1) 2–5.
pp. – (3) (ʔʆʇʋʐʰ.ʰʕʏʝʔʍʋ*ʃʎʎʛ6ʜ±)ʇʐʛʘʇʕʋ/±.ʇʎʇʏʇʐ=ʕ  0H]ĘJD]GDViJLJpSNLYiODV]WiVL
szempontok feltérképezése. 0H]ĘJD]GDViJL7HFKQLND LV. (10) 25–27. pp. – (4) (ʔʆʇʋʐʰ.ʰʕʏʝʔʍʋ*ʃʎʎʛ6ʜ
±.ʇʎʇʏʇʐ=ʕ  7HUPHOpVLPRGHOOHNUHDODSR]RWWJpSNLYiODV]WiVDV]iQWyI|OGLQ|YpQ\WHUPHV]WpVEHQ0Dgyarországon. 0H]ĘJD]GDViJL7HFKQLND LVII. (7) 34–37. pp. – (5) +ʃʌʆˮ- (2013): $WUDNWRUSLDFLWHQGHQFLiN
KWWSZZZDJURLQIRUPFRPJHSHV]HWDWUDNWRUSLDFLWHQGHQFLDN±  +ʗʆʑʄʃ= (2008): Traktorok kiválasztási szempontjai. $JUiUiJD]DW,;  ±SS±  +ʗʕʖʋ,±$ʐʖʑʕ*±/˛ʔʋʐʅʜ/±%ʃʍÈ (2014):
$PDJ\DUPH]ĘJD]GDViJLJpSJ\iUWiVKHO\]HWHWpVNLOiWiVDL*D]GiONRGiV  ±SS±  1ʃʉʛ,=
D $JUiUYiOODONR]iVRNNLQWOpYĘVpJpQHNNpS]ĘGpVHpVKDWpNRQ\NH]HOpVH,Q&ʕʋʕʜʝʔʋʍ.ʑʅʕʋʔÈ (szerk.):
9iOODONR]iVIHMOHV]WpVD;;,V]i]DGEDQ 5. köt. Tanulmánykötet. Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar,
Budapest, 77–92. pp. – (9) 1ʃʉʛ,=(2015b): The Position of Agriculture in Hungary since the Political Regime
7UDQVIRUPDWLRQ  ZLWK6SHFLDO5HJDUGWR2XWVWDQGLQJ'HEWV±SS,Q0ʋʅʊʇʎʄʇʔʉʇʔ3 (szerk.):
0DQDJHPHQW(QWHUSULVHDQG%HQFKPDUNLQJLQWKHVW&HQWXU\ 2. köt. Óbuda University, Budapest – (10)
206=  eYHVpVpYV]DNRVN|]pSKĘPpUVpNOHWHNYiOWR]iVDKWWSZZZPHWKXHJKDMODWHJKDMODWYDOWR]DV
PHJ¿J\HOWBYDOWR]DVRN0DJ\DURUV]DJ±  6ʜʃʎʃʋ6±6ʜʇʐʖʋʏʔʇʛ7 (2000): Melegedett-e Magyarország égKDMODWDD;;V]i]DGEDQ"6WDWLV]WLNDL6]HPOH 83. (10–11) 978–989. pp. – (12) 7ʃʍʝʅʕʐʰ*ʛ˙ʔʉʛ.±7ʃʍʝʅʕ,
 $PDJ\DUPH]ĘJD]GDViJYHUVHQ\NpSHVVpJHDKDWpNRQ\ViJYiOWR]iVRNWNUpEHQ*D]GiONRGiV  ±
50. pp. – (13) VDMA (2015): (FRQRPLF5HSRUW$JULFXOWXUDO0DFKLQHU\ Eds. :ʋʇʕʇʐʆʑʔʈʇʔ*±+ʇʋʏʃʐʐ
-±+ʃʗʕ$±+ʠʕʇʔ+˙ʔʆʖ'KWWSOWYGPDRUJGRFXPHQWV9'0$(FRQRPLF
5HSRUWSXEOLFYHUVLRQSGIDDIHHIIEIE
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'(7(50,1$7,212)7+(0$,16(/(&7,21$63(&762)0$&+,1(6)25&523
352'8&7,217(&+12/2*,(6,1+81*$5<
%\(UGHLQp.pVPiUNL*DOO\6]LOYLD
.H\ZRUGVIDUPVFRQVWUXFWLRQRIPDFKLQHU\HFRQRPLFDVSHFWVWHFKQLFDODVSHFWV
SURGXFWLRQVWUXFWXUH
-(/&ODVVL¿FDWLRQ24

In agriculture, land ownership and the production structure have been undergoing
changes for a long time. These changes are complicated by climate change. In terms of
machine selection, the ecology, technical, technological and economic considerations are
DOOYHU\LPSRUWDQWWRIDUPHUVDQGWKHVHIDFWRUVKDYHLQÀXHQFHGWKHPDFKLQHVXVHGLQWKH
selection of crop production as well. The National Agricultural Research and Innovation
Centre (Institute of Agricultural Engineering) has carried out research in Hungary
ZLWKHLJKWSURGXFHUVZLWKGLɣHUHQWODQGVL]HVDQGSURGXFWLRQVWUXFWXUHV7KHUHVHDUFK
results show that the farmers put ecological conditions at the forefront of the selection
of machinery. This means that the soil conditions, the distribution of precipitation and
WKHQXPEHURIKRXUVRIVXQVKLQHSOD\DVLJQL¿FDQWUROHLQWHUPVRIPDFKLQHVHOHFWLRQ
Therefore, the farmers prefer the mechanisation solutions that are easy to use even
in changing ecological conditions. The mechanisation model was developed through
analysing the supply and demand sides. It can be said that the supply of agricultural
machines in Hungary is extensive and includes world-class machines.
5(*,21$/5(6($5&+2)&20081,7<6833257('$*5,&8/785(
%\*RPEN|WĘ1yUD±9LQF]H-XGLW±+HJ\L-XGLW±.DF].iURO\
.H\ZRUGVVKRUWIRRGFKDLQVFRPPXQLW\VXSSRUWHGDJULFXOWXUHTXHVWLRQQDLUH
VXUYH\ORFDOSURGXFWFRQVXPHUKDELW
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

In recent years, community supported agriculture systems have played an increasingly
important role in local food systems in Western Europe and in North America. The topic
may also be a priority for agriculture in the Central and Eastern European countries,
EHFDXVHVKRUWIRRGFKDLQVRɣHUDVROXWLRQWRVHYHUDOSUREOHPV3K\VLFDOGLVWDQFHEHWZHHQ
producers and consumers will be reduced by these food chains and, contrary to long
VXSSO\FKDLQVSHUVRQDOUHODWLRQVKLSVFRQ¿GHQFHDQGRUJDQLFFHUWL¿FDWLRQDUHEXLOWLQWR
the system as a guarantee of quality. It will provide the opportunity for local small farmers
to produce quality foods and realise direct marketing. Meanwhile the convenient access
to tasty local foods is guaranteed for consumers.
Community supported agriculture as a type of farming is not yet well established
in Hungary; it would require improvement and wide-ranging support. Based on a
questionnaire survey carried out with Transdanubian farmers and consumers, we conclude
that the number of elderly (over 45 years old) farmers is higher, furthermore a smaller
proportion of farmers is engaged in production of animal products. Their need for area
LVKHWHURJHQHRXVVRDJHQHUDOO\DSSOLHGµRSWLPDOVFDOHRIRSHUDWLRQ¶LVGLɤFXOWWRGH¿QH
numerically.
In the case of community supported agriculture, products are mostly sold at traditional

