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A mezőgazdasági foglalkoztatás alakulása
•
•
•

•

•

A mezőgazdaság foglalkoztatása az elmúlt években jelentősen növekedett,
2016-ban 217,0 ezer fő dolgozott főállásban az ágazatban
A mezőgazdasági foglalkoztatás egy év alatt 13,8 ezer fővel, hat év alatt
negyedével, 44,2 ezer fővel növekedett
A növekedés az egyéni gazdaságoknál, és a kisméretű gazdasági
szervezeteknél ment végbe, mivel a mezőgazdaság kibocsátásának közel felét
adó, legalább 5 fős gazdasági szervezetek alkalmazottainak száma nem
változott érdemben
A mezőgazdaság aránya a nemzetgazdaság foglalkoztatásából 5,0 százalék volt
2016-ban, 0,2 százalékponttal több, mint 2015-ben, míg a 2010. évi értéket 0,4
százalékponttal haladta meg
A foglalkoztatottak száma meghatározóan a heti 30-60 órát dolgozók esetében
nőtt
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A mezőgazdasági foglalkoztatás alakulása a
ledolgozott munkaórák szerint
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A mezőgazdaság munkaerő-felhasználása
• A mezőgazdaságban jelentős az idény -, illetve a főtevékenység
mellett kiegészítő jelleggel végzett munka
• Emellett számításba kell venni az egyéni gazdaságokban a
háztartások tagjai által végzett, nem fizetett munkavégzést is
• A mezőgazdaság 2016-ban 440 ezer éves munkaerő egységet
használt fel, amely gyakorlatilag megegyezik az előző évi értékkel
• Hosszabb időtávon a mezőgazdaság munkaerő felhasználásának
csökkenése figyelhető meg
• Ezen belül azonban különböző folyamatok azonosíthatók: a nem
fizetett munkavégzés folyamatos csökkenése mellett 2012-óta nő a
fizetett munkaerő felhasználás
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A mezőgazdaság munkaerő-felhasználása
• A nem fizetett munkaerő felhasználás 2006 és 2016 között 22
százalékkal csökkent, ezzel szemben a fizetett munkaerő
felhasználás 20 százalékkal nőtt
• Ennek betudhatóan átalakul a mezőgazdasági munka szerkezete, a
családi munkaerőt egyre inkább a fizetett foglalkoztatottak váltják
fel
• Ez összhangban van az üzemstruktúrában megfigyelhető
szerkezetváltással: a kisméretű, nagyrészt kiegészítő jelleggel,
önellátásra termelő gazdaságok visszaszorulása mellett, nő az
életképes méretű, árutermelő kis és közepes gazdaságok száma és
az általuk használt földterület
• A szerkezetváltás miatt nő a munkaerő-felhasználás hatékonysága
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A mezőgazdaság munkaerő-felhasználásának
alakulása (ezer éves munkaerőegység)
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Generációváltás és képzettség
• A magyar mezőgazdaság jövője szempontjából az egyik
legnagyobb kihívás a generációváltás
• A gazdálkodók 58 százaléka volt 55 év feletti 2016-ban, ezzel
szemben a 35 év alattiak aránya mindössze 6 százalékot tett ki
• A gazdasági szervezetek mindössze 20 százalékában volt a
gazdaság irányítója 40 évesnél fiatalabb 2010-ben
• Szintén központi kérdés a korszerű képzettség. 2016-ban a
gazdálkodók alig több mint 3%-a rendelkezett felsőfokú
mezőgazdasági végzettséggel, további 10%-uk pedig középfokú
szakirányú végzettséggel, ami uniós összehasonlításban rendkívül
alacsony
8

Az egyéni gazdálkodók megoszlása
korcsoportok szerint 2016-ban
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Forrás: KSH 2016. évi gazdaságszerkezeti összeírás
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Az egyéni gazdálkodók megoszlása
mezőgazdasági végzettség szerint 2016-ban
középfok; 10,1% felsőfok; 3,4%

nincs; 7,3%

alapfok; 6,3%

gyakorlati
tapasztalat;
72,9%
Forrás: KSH 2016. évi gazdaságszerkezeti összeírás
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Keresetek a mezőgazdaságban I.
•

•

•
•

•

A mezőgazdaságban

az elmúlt években a keresetek növekedésének
üteme meghaladta a nemzetgazdaság egészére jellemzőt
A mezőgazdaságban működő legalább 5 fős gazdasági
szervezeteknél alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 2016-ban
8,1 százalékkal növekedett
A nettó keresetek 2016-ban 9,7 százalékkal növekedtek
A bruttó és a nettó keresetek növekedése közötti különbség
elsősorban a személyi jövedelemadó egy százalékpontos
csökkentésének köszönhető
Hat év alatt a bruttó keretek 42,1, a nettó keresetek 33,5
százalékkal növekedtek. A nettó reálkeretek a mezőgazdaságban
2016-ban 9,3, míg 2010 és 2016 között 19,3 százalékkal
11
emelkedtek

Keresetek a mezőgazdaságban II.
• A mezőgazdaságban a keresetek továbbra is érdemben elmaradnak
a nemzetgazdaság egészére jellemzőtől, bár 2010 és 2016 között
felzárkózás volt tapasztalható
• A mezőgazdaságban 2016-ban a bruttó átlagkereset 204,4 ezer
forint, a nettó átlagkereset 135,9 ezer forint volt, egyaránt a
nemzetgazdaság egészében fizetett keresetek 77,7 százaléka. Az
elmúlt hat évben 0,9 százalékponttal nőtt ez az arány
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Munkavédelem
• A foglalkoztatás bővülésének, az új vállalkozások, új
foglalkoztatási formák megjelenésének, a munkaerőpiacra
visszatérők
tapasztalatlanságának
következménye,
hogy
megnövekedtek a munkavállalókat érő kockázatok
• A gazdaság, a termelés élénkülése és a munkavégzésre vonatkozó
növekvő elvárások hatása a munkahelyi balesetek, köztük a
halálos munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések
számának növekedését eredményezte
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Munkabalesetek alakulása
Mezőgazdaság
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Forrás: NGM
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Munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatai
•

•

•

•

2015-ben: A mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat ágazatban az összes,
ellenőrzéssel érintett munkáltatók száma 726 db, ebből 562 munkáltatónál (77,4
%) volt tapasztalható valamilyen munkavédelmi szabálytalanság
A nagyobb gazdaságok több szakképzett személyt (agrármérnök,
munkavédelmi üzemmérnök stb.) foglalkoztatnak a betanított munkavállalók
mellett
A támogatások által nyújtott lehetőségekből a gépesítés, valamint egyes
technológiai létesítmények fejlődtek, a szekunder tevékenység közé tartozó
karbantartáshoz szükséges tárgyi eszközök, létesítmények tovább
amortizálódtak
A veszélyes munkaeszközök, gépek szabályszerű üzembe helyezésére és
időszakos biztonsági felülvizsgálatára sem fordítanak kellő figyelmet
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•

•

•

•

Kormányzati intézkedések a mezőgazdasági foglalkoztatás
növelésére

A 2010 óta végrehajtott intézkedések következtében jelentősen csökkent a
munkát terhelő adók súlya, amit döntően a fogyasztási és forgalmi típusú
adók súlyának növekedése ellensúlyozott
Az egyszerűsített foglalkoztatás célja, hogy a szezonális és ideiglenes
foglalkoztatást életszerűbb, átláthatóbb és kevesebb adminisztrációs teherrel
járó szabályokkal segítse
Az egyszerűsített foglalkoztatás jelentős mértékben csökkentette a munkáltató
által fizetendő közteher mértékét, ezzel is hozzájárulva a fekete foglalkoztatás
csökkentéséhez.
A foglalkoztatás növelése és a közteher-fizetési kötelezettség egyszerűbb
teljesítése érdekében bevezetésre került a kis- és közepes vállalkozások számára
a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA),
kiváltva ezzel az egyéb adó- és járulékterheket
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Kormányzati intézkedések a mezőgazdasági foglalkoztatás
növelésére
• A Munkahelyvédelmi Akcióterv kedvezményei a munkaerőpiaci
szempontból
hátrányos
helyzetű
munkavállalók
foglalkoztatóinak, a meglévő munkahelyek megőrzése és új
munkahelyek létesítése érdekében, szociális hozzájárulási
adókedvezményt és szakképzési hozzájárulási kedvezményt
nyújtanak
• A foglalkoztatás tartós és kiegyensúlyozott növelése érdekében a
kormányzat kiemelt figyelmet fordít a munkaerő igényes
ágazatokra
(állattenyésztésre,
a
kertészetre,
és
a
vetőmagtermesztésre)
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Kormányzati intézkedések a mezőgazdasági foglalkoztatás
növelésére
• Családi kedvezmény és járulékkedvezmény került bevezetésre.
• A személyi jövedelemadó egykulcsossá vált, mértéke 2016. január
1-től 16%-ról tovább csökkent 15%-ra. (2010-ben 17 és 32%-os
kétkulcsos adó volt)
• 2017-ben a minimálbér 15, a garantált bérminimum 25
százalékkal emelkedik, ezt ellensúlyozandó a munkáltatókat
terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 2017. január 1-től 27
százalékról 22 százalékra csökkent, 2018-ben a minimálbér
további 8, a garantált bérminimum 12 százalékkal növekszik, míg
a bérjárulékok 2 százalékponttal csökkennek

18

Fejlesztendő terület: munkaerőhiány
•
•

•
•
•
•

Súlyos probléma a munkaerő hiánya
Ennek oka egyrészt az, hogy a képzett szakemberek egy része külföldön vállalt
munkát, valamint jelentős a nemzetgazdaság jobban fizető ágazatainak és a
közmunkának az elszívó hatása is
A munkaerő-hiány veszélyezteti a munkaerő-igényes mezőgazdasági ágazatok
fejlődését
Megoldás lehet a növekvő gépesítés és a digitális megoldások elterjedése,
aminek köszönhetően az egy főre jutó hozzáadott érték bővülne
Ez lehetővé tenné a bérek dinamikus emelkedését, vagyis könnyebb lenne
megtartani, illetve az ágazatba vonzani a motivált munkaerőt
Emellett fontos a gyakorlatorientált szakképzés és a felsőoktatás fejlesztése, ami
szintén a munkaráfordítás hatékonyságát és a bérek emelkedését
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Új kihívások a mezőgazdasági munkában I.
• A mezőgazdasági termelés az elmúlt évtizedekben jelentős változáson
ment keresztül, ami újfajta tudást, készségeket és szemléletmódot
követel meg az ágazatban dolgozóktól
• A termelés minden fázisában egyre nagyobb teret hódít az
automatizáció, a modern technológia, felértékelődik az innováció,
előtérbe kerül az élelmiszerbiztonság, miközben erősödő nemzetközi
versenyben kell helytállni
• Ezért nélkülözhetetlen, hogy a családi gazdaságok és kis és közepes
vállalkozások vezetői képesek legyenek az újfajta termelési
megoldásokat befogadni, a modern technológiát kezelni, marketing
stratégiát építeni, és eligazodni a nemzetközi piaci trendek között, vagy
éppen válaszolni az élelmiszerbiztonság kihívásaira
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Új kihívások a mezőgazdasági munkában II.
• Mindez jelentős kihívás, ugyanakkor vonzerő is a tehetséges, motivált a
mezőgazdaság és a technológia iránt is érdeklődő fiatalok számára
• A technológiai fejlődésnek köszönhetően a fizikai munkavégzés
könnyebbé válása várható, aminek révén a mezőgazdasági és
élelmiszeripari szakmák fiatalok általi megítélése javulhat
• Ezért fontos, hogy az ágazat megújuljon egyre több motivált, képzett, a
világra nyitott fiatal dolgozzon élethivatásszerűen az ágazatban
• Ez komplex megközelítést igényel, egyaránt szerepe van a
szakpolitikának, a szakmai szervezeteknek, valamint maguknak a
fiataloknak
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

22

