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•Debreceni székhelyű mezőgazdasági vállalkozás, DE 
Gyakorlati Tanszéke is (2 kerület: Debrecen és 
Bödönhát)

•Szántóföldi növénytermesztés (vetőmag-előállítás+ 
állatállomány számára abrak+tömegtakarmány-
termesztés)

•Állattenyésztési ágazatok: Terület: 3500 ha szántó

• Tejelő szarvasmarha; 1600 ha legelő

• Sertés; 154 fő állandó alkalmazott

• Szürke húsmarha;

• Juh









A szántóföldi növénytermesztés munkaerő-
gazdálkodását befolyásoló tényezők

• Technológiai színvonal

•Vetőmagtermesztés

•Közmunkaprogram

•Munkaszervezés hatékonysága

• Ellenőrzés, nyomon (flotta-)követés

• „Radar alatt”működő gazdálkodók munkaerő-elszívó hatása

•Munkavállalók magánéleti problémái

• Időjárás

•Állami földek értékesítése



Magyarországon 2005 és 2013 között 15,6%-
kal nőtt a munkaerő-felhasználás aránya

Támogatási programok (AVOP, UMVP) hatása

• Technológiai színvonal







•Vetőmagtermesztés

•77 ha hibridnapraforgóvetőmag-előállításunk volt 
Bödönháti kerületben

•Tőszámbeállítás, idegenelés, fattyazás munkákra 4 hónap 
alatt, napi max. 18 fő összesen dolgozott 57 napon 3124 
órát

Több mint kihívás biztosítani a tisztességes 
szezonális munkaerőt!





•Közmunkaprogram

Újszentmargita lakossága: 1509 fő

Közmunkában részt vesz: 140-145 fő

Közfoglalkoztatási bruttó 79 155 Ft, nettó 51 847 Ft bér  (bruttó 
111 000 Ft, nettó 73 815 Ft minimálbér), 

Szakképzett közfoglalkoztatási bruttó 101 480 Ft, nettó 68 775 
Ft bér (bruttó 129 000 Ft, nettó 85 785 Ft szakképzett 

minimálbér

17 000−22 000 Ft különbségért nem jönnek el az 
emberek dolgozni!!!



•Hatékony(abb) munkaszervezés







Agrárgazdaság Kft. bödönháti 
kerületében

2200 ha szántó

1600 ha legelő



2013 2014 2015

Létszám 25 fő 20 fő 19 fő

Ledolgozott összes 

alapmunkaóra
48 572 óra 43 902 óra 36 637 óra

Ledolgozott túlóra 1 5 336 óra 4 781 óra 3 159 óra

Ledolgozott túlóra 2 19 436 óra 14 959 óra 7 637 óra

Összes munkaóra 73 344 óra 63 642 óra 47 433 óra



•„Radar alatt” működő térségi 
gazdálkodók munkaerő-elszívó 

hatása…

„Cash is king”! ők azok, akik 
ismernek egy legális csalást…!



•Ellenőrzés, nyomon (flotta-)követés

2014-ben bevezettük és az 
eredmény…



Debreceni kerületükben 1300 ha
2013-ban gázolaj-felhasználás:

281 961 liter

2015-ben a felhasználás:

214 943 liter

És felmondott 5 fő…



•Munkavállalók magánéleti 
problémái

e helyett..

és azóta sem találtam 

értékelhető agronómust!



•Időjárási tényező (csapadék)
2016-ben 1-3 hónapban Újszentmargita-

Bödönháton hullott 215 mm

13 éve nem volt ilyen csapadékos tavasz

És az eredménye…









További stratégiai jelentőségű tényező, 
mely közvetett hatással bír a 

növénytermesztés foglalkoztatására… is…

•Állami földek árverése 

vs.

•új tulajdonosok, határozott idejű bérleti 
szerződések, bérleti díjak stb.



Megoldási javaslatok???

• Szakképzett, tapasztalattal rendelkező kollégákra kiemelten figyelni,
versenyképes bérezés, 12 hónapra vonatkozóan (főleg téli hónapok);

• Idő-, pénz- és energiaráfordítással fiatal traktoros kollégák felvétele,
betanítása, kinevelése (mezőgazdasági szakiskolával együttműködés,
nyári gyakorlat, ösztöndíjrendszer kidolgozása, egyetemi oktatásban
történő, VALÓDI gyakorlati képzés megvalósítása);



Megoldási javaslatok???

•Munkakörülmények folyamatos javítása (MTZ vs. 
nyugati traktor);

•Egyéb juttatások: téli faosztás, kedvezményes 
marha-sertés-birka hús értékesítés saját 
alapanyagból;

•Munkavállalók számára családi összetartás 
szervezése



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


