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ÖSSZEFOGLALÁS

A vizsgált, 1900 hektáron gazdálkodó, növénytermesztéssel foglalkozó Agro-Bitva Kft.A vizsgált, 1900 hektáron gazdálkodó, növénytermesztéssel foglalkozó Agro-Bitva Kft.
 önköltségszámítási és éves beszámoló adatai segítségével elemezni kívántuk a szántóföldii 
 alapprogramba történô belépés elônyeit, továbbá az integrált célprogramba való esetleges 

belépés esetére vonatkozó kalkuláció készítését is a céljaink között szerepeltettük.b
A költségek és az árbevételi adatok vizsgálata szerint, a szántóföldi alapprogram támoga-A
tási összege meghaladja az elôírások betartásából származó többletköltségeket, és ezzel atási összege meghaladja az elôírások betartásából származó többletköltségeket, és ezzel a

 mezôgazdasági vállalkozás financiális helyzete és versenyképessége hosszú távon javulhat.  Azmezôgazdasági vállalkozás financiális helyzete és versenyképessége hosszú távon javulhat.  Az 
 integrált szántóföldi növénytermesztési célprogramba való belépéssel kapcsolatos elôkalkulációintegrált szántóföldi növénytermesztési célprogramba való belépéssel kapcsolatos elôkalkuláció 

k alapján megállapítottuk, hogy az integrált célprogram által elérhetô többlettámogatásnak csakk
mintegy felét emésztené fel a célprogram által elôírt kötelezettségek többletköltsége.m
A vállalkozás a programok által rendszeres, biztos és jelentôs jövedelemhez juthat, és aA vállalkozás a programok által rendszeres, biztos és jelentôs jövedelemhez juthat, és a

 hozzáférhetô támogatások nemcsak a környezetvédelmi elôírások betartásához elegendôek,hozzáférhetô támogatások nemcsak a környezetvédelmi elôírások betartásához elegendôek, 
hanem a magasabb termelési színvonal többletköltségeit is fedezik.h
Kulcsszavak: szántóföldi alapprogram, integrált célprogram, támogatás, jövedelem.

BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS

 Az agrártermelôk jelentôs támogatásban részesülnek a központi költségvetés, valamint azAz agrártermelôk jelentôs támogatásban részesülnek a központi költségvetés, valamint az 
 Európai Mezôgazdasági Orientációs és Garancia Alap társfinanszírozásában, amennyibenEurópai Mezôgazdasági Orientációs és Garancia Alap társfinanszírozásában, amennyiben 
 vállalják, hogy a környezetvédelmi elôírások betartása mellett végzik tevékenységüket. Avállalják, hogy a környezetvédelmi elôírások betartása mellett végzik tevékenységüket. A 
 célprogramokhoz történô kapcsolódással, a kötelezettségek vállalásával jelentôs összegû (aa 

k szántóföldi alapprogramban résztvevôk 98,04 Euro/ha, az integrált célprogramot választókk
133,33 Euro/ha) támogatást kaptak az elmúlt években és kaphatnak a közeljövôben. AA
feltételeket a 150/2004. FVMf  rendelet ennek módosításai tartalmazzák M (150/2004. FVMM

)rendelet).)
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MÓDSZERM

tA támogatások pénzügyi elemzéséhez az Agro-Bitva Kft. által szolgáltatott adatokatA támogatások pénzügyi elemzéséhez az Agro-Bitva Kft. által szolgáltatott adatokat 
(önköltségszámítás, éves beszámoló, mérleg, mellékletek) dolgoztuk fel. 

EREDMÉNYEK

Megvizsgáltuk a cég eredményeit búza esetében az elmúlt 3 évben.M

1. táblázat Az Agro-Bitva Kft. búzatermesztésének jövedelem elemzése

Table 1. Analysis of income the wheat production in Agro-Bitva Ltd.

2003 2004 2005
Hozam (Yield) (Ft) 24.500.260 27.208.471 26.236.928
Költség (Cost) (Ft) 26.419.803 36.106.951 33.701.853
Önköltség (Standard cost) (Ft/t) 23.760 30.520 29.540
Jövedelem (Income) (Ft) –1.919.543 –8.898.480 –7.464.925
Hektáronkénti jövedelem
(Income per acre) (Ft/ha) –5.980 –31.443 –24.883

(a cég kimutatásai alapján)

Megállapítható, hogy a búzatermesztés minden évben veszteséges volt a kft.-nél.M
Merôben más képet kaptunk, ha a hektáronkénti jövedelemhez hozzászámoltuk a támo-M
gatás hektáronkénti összegét. 

AAgrár-környezetgazdálkodási alapprogramA

2. táblázat A búzatermesztés jövedelmet
támogatással és anélkül a vizsgált vállalkozásban

Table 2. Income of wheat production of the analysed advantages
with and without subsidization

2003 2004 2005
Búzatermesztés hektáronkénti tiszta jövedelme
(Income per acre of wheat production) (Ft/ha) –5.980 –31.443 –24.883

Támogatási összeg (Subsidization) (Ft/ha, eur: 235 Ft) 0 0  23.000
Búza jövedelme támogatással együtt
(Income of wheat with subsidization) (Ft/ha) –5.980 –31.443  –1.883

(a cég kimutatásai alapján)

Megállapítható, hogy az amúgy veszteséges búzatermesztést a 2005-ös évben a támogatásiMegállapítható, hogy az amúgy veszteséges búzatermesztést a 2005-ös évben a támogatási 
összeg jelentôsen kompenzálja.

Németh B. – Fodor A.:
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 Ezeket az eredményeket azonban tovább kell differenciálni, ugyanis a célprogramban valóEzeket az eredményeket azonban tovább kell differenciálni, ugyanis a célprogramban való 
részvétel jelentôs többletköltségekkel jár.r

3. táblázat A szántóföldi alapprogram elôírásainak való megfelelés költséget

Table 3. Cost of basic farm program and the subsidization

A teljes területre 
(On the whole area) 

(Ft)

Fajlagos
(Specific)

(Ft/ha)
Támogatás (Subsidization) 43.700.000 23.000
Költségek (Costs)
Talajvizsgálat költsége (Cost of extended soil test) 120.000 63
Peszticid többletköltsége (Extra cost of pesticides) 1.850.000 974
Tápanyag-visszapótlás többletköltsége
(Extra cost of nutrient supply) 12.830.000 6.753

Többletadminisztráció költsége
(Cost of extra administration) 500.000 263

Összes költség (Total cost) 15.300.000 8.053
Eredmény (Output) 28.400.000 14.947

(saját vizsgálat)

A talajvizsgálat többletköltsége a 150/2004. FVM rendeletben elôírt vizsgálat teljes költ-A
ségének egyötöde, ugyanis a vizsgálatot ötévente kell elvégezni.
A peszticidek esetében azt a költséget vettük, amennyivel drágábbak a célprogrambanA peszticidek esetében azt a költséget vettük, amennyivel drágábbak a célprogramban
felhasználható szerek. A képet árnyalja, hogy a 20/2006. sz. rendeletig az olcsó hormon-f
hatású gyomirtószerek tiltólistán voltak.h
A tápanyag-visszapótlás problémája is speciális, ugyanis a célprogram limitálja a kijut-A
tatható mûtrágyamennyiséget, ugyanakkor a talajvizsgálat után tápanyag-visszapótlásitatható mûtrágyamennyiséget, ugyanakkor a talajvizsgálat után tápanyag-visszapótlási
tervet is készítettek, melyben az eddig – forráshiány miatt – felhasznált kis mennyiségnéltervet is készítettek, melyben az eddig – forráshiány miatt – felhasznált kis mennyiségnél

t több mûtrágya kijuttatását javasolták. A kft. a támogatás összegébôl tudott több mûtrágyáttöbb mûtrágya kijuttatását javasolták. A kft. a támogatás összegébôl tudott több mûtrágyát
vásárolni és kijuttatni.v

t A táblatörzskönyv vezetése jóval több adminisztrációs kötelezettséget ró a cégre. EmiattA táblatörzskönyv vezetése jóval több adminisztrációs kötelezettséget ró a cégre. Emiatt
plusz egy fô alkalmazására is szükség lehet (esetünkben a növényvédôs tudta vállalni aplusz egy fô alkalmazására is szükség lehet (esetünkben a növényvédôs tudta vállalni a
többletmunkát), valamint e célból be kellett szerezni egy számítógépet is. t

k A cég évenkénti adózott eredménye és mérleg szerinti eredménye jól jelzik a támogatásokA cég évenkénti adózott eredménye és mérleg szerinti eredménye jól jelzik a támogatások
hatását a cég pénzügyi helyzetére.h

4. táblázat Az Agro-Bitva Kft. eredményeit

Table 4. Outputs of Agro-Bitva Ltd.

2002 2003 2004 2005
Adózott eredmény (After-tax profit) (1000 Ft) 1.131 –12.370 –56.036 77.352
Mérleg szerinti eredmény (Profit and loss
according to the balance sheet) (1000 Ft) 1.131 –12.370 –56.036 74.319

(a cég kimutatásai alapján)

Gazdasági lehetõségek az integrált búzatermesztésben az agrár-környezetgazdálkodási ...
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Végül kiszámítottuk és megvizsgáltuk a vállalkozás tevékenységét, jövedelmét, pénzügyi kon-Végül kiszámítottuk és megvizsgáltuk a vállalkozás tevékenységét, jövedelmét, pénzügyi kon-
dícióját jellemzô fontosabb mutatószámokat az utolsó nem támogatott és az azt követô évrôl.

5. táblázat A 2004–2005. év fontosabb pénzügyi mutatói az Agro-Bitva Kft.-bent

Table 5. Major finantial indexes in the Agro-Bitva Ltd.

Mutató (Index) 2004 2005

Össztôke jövedelmezôsége (Profitability of total capital) (%) –9,77 21,10

Saját tôke jövedelmezôsége (Profitability of capital resources) (%) –28,32 39,09

Cash-flow (1000 Ft) –35.535 103.286

Likviditási ráta (Final liquidity ratio) (%) 0,91 1,01

Saját tôke aránya (Equity ratio) (%) 49,02 57,16

Tôkeellátottság (Capital adequacy ratio) (%) 81,44 94,79
(saját vizsgálat a cég kimutatásai alapján)

Végeredményként megállapítható, hogy a szántóföldi alapprogram keretében hozzáférhetôVégeredményként megállapítható, hogy a szántóföldi alapprogram keretében hozzáférhetô 
támogatás nemcsak a környezetvédelmi elôírások betartásának és a magasabb terme-t

tlési színvonal többletköltségeit fedezi, hanem jelentôsen növeli a gazdálkodó szervezetlési színvonal többletköltségeit fedezi, hanem jelentôsen növeli a gazdálkodó szervezet  
tevé kenységének jövedelmezôségét is, mely alapja lehet a jövôben alkalmazandótevé kenységének jövedelmezôségét is, mely alapja lehet a jövôben alkalmazandó 
környezetkímélô, vegyszertakarékos technológia bevezetésének.k

IIntegrált növénytermesztési célprogramI

Elemzést készítettünk a kft. számára arra az esetre, ha vállalnák az integrált célprogramElemzést készítettünk a kft. számára arra az esetre, ha vállalnák az integrált célprogram 
kötelezettségeit.k

6. táblázat Az integrált célprogram elôírásainak való megfelelést
többletköltségei és a támogatási összeg

Table 6. Cost of integrated object-program

A teljes területre
(On the whole area: 
1900 ha/acre) (Ft)

Fajlagos
(Specific) (Ft/ha)

Támogatás (Subsidization) +17.784.000 +9.360
Költségek (Costs)
Elôrejelzés költsége (talajlakók felvételezése, 
csapdák, gyomfelvételezés) (Cost of forecast) –3.800.000 –2.000

Teljeskörû talajvizsgálat többletköltsége
(a bôvítet t hez képest) (Extra cost of fully soil test) –931.000 –490

Drágább peszticidek többletköltsége
(Cost of expensiver pesticides) –2.500.000 –1.315

Összes költség (Total cost) –7.231.000 –3.805
Eredmény (Output) +10.553.000  +5.555

( j g j , )(saját vizsgálat 2007. eleje, eur: 265 Ft)( j z g j , )

Németh B. – Fodor A.:
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MeMe k gállapítható tehát, hogy az integrált célprogram által elérhetô többlettámogatásnakgállapítható tehát, hogy az integrált célprogram által elérhetô többlettámogatásnak
r csak mintegy felét tenné ki a célprogram által elôírt kötelezettségek többletköltsége, bárr

egyúttal jelentôs többletmunkát is igényelne.e

KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

 A szántóföldi alapprogram támogatási összege jóval meghaladja az elôírások betartásábólA szántóföldi alapprogram támogatási összege jóval meghaladja az elôírások betartásából 
 származó többletköltségeket, és ezzel az életképes mezôgazdasági vállalkozások financiális 

helyzete és versenyképessége javulhat.h
Az integrált célprogramba való esetleges belépéssel kapcsolatos elôkalkuláció nyománAz integrált célprogramba való esetleges belépéssel kapcsolatos elôkalkuláció nyomán

k megállapítható, hogy az integrált célprogram által elérhetô többlettámogatásnak csakmegállapítható, hogy az integrált célprogram által elérhetô többlettámogatásnak csak
mintegy felét teszi ki a célprogram által elôírt kötelezettségek többletköltsége.m

k Érdemes élni a programok adta lehetôségekkel, mert a hozzáférhetô támogatások nemcsakÉrdemes élni a programok adta lehetôségekkel, mert a hozzáférhetô támogatások nemcsak
a környezetvédelmi elôírások betartásának teremtenek kedvezô feltételeket, hanem a ma-

 gasabb termelési színvonal többletköltségeit is fedezik, ezenkívül a vállalkozás rendszeres, 
biztos és jelentôs jövedelemhez juthat.b

Business opportunities in the integrated wheat producing with the
use of programs of agricultural environmental management

BARBARA NÉMETH – ATTILA FODOR

University of West Hungary
Faculty of Agricultural and Food Sciences

Mosonmagyaróvár

SUMMARY

With the help of the data of the self cost and annual report of the examined agriculturalWith the help of the data of the self cost and annual report of the examined agricultural
enterprise we wanted to do an analysis of the advantages of entering into the basic farmenterprise we wanted to do an analysis of the advantages of entering into the basic farm
program. p
Furthermore it was also one of our objectives to prepare a calculation for the possibleFurthermore it was also one of our objectives to prepare a calculation for the possible
entering into the integrated object-program.e
In accordance with the analyses of costs and revenue data the support fund of the baseIn accordance with the analyses of costs and revenue data the support fund of the base

 program exceeds the extra costs due to keeping to the regulations and this way the financialprogram exceeds the extra costs due to keeping to the regulations and this way the financial 
situation of the agricultural enterprise could imporve on the long term.
Based on the pre-calculation on entering into the integrated agricultural object programBased on the pre-calculation on entering into the integrated agricultural object program

 of the farm plant production we could define that the achievable extra support would only 
p yhalf be used up by the exceshalf be used up by the excess cost of the fulfilment of the obligations required. In order s cost of the fulfilment of the obligations required. In orders cost of the fulfilment of the obligations required. In order

Gazdasági lehetõségek az integrált búzatermesztésben az agrár-környezetgazdálkodási ...
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to make the program more economic, the farm should have further rationalisation in itsto make the program more economic, the farm should have further rationalisation in its 
production technology.p
During the examinations of the agricultural – environmental programs we could defineDuring the examinations of the agricultural – environmental programs we could define 
that those requirments are mainly easy to met by the producers, so it is worthwile livingthat those requirments are mainly easy to met by the producers, so it is worthwile living 
with those opportunities ensured by them. This way the enterprise will receive regular,with those opportunities ensured by them. This way the enterprise will receive regular, 
assured and significant revenue, since the achievable funds are enough not only to keep to 
the environmental regulations, but also to the extra costs of the higher quality production,the environmental regulations, but also to the extra costs of the higher quality production, 
this way increasing the profitability of the enterprise as well.t
Keywords: basic farm program, integrated object-program, subsidization, income.
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