
A SZERVEZETTSÉG ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁG 
GYAKORLATI ÖSSZEFÜGGÉSEI 

PRACTICAL CONNECTION BETWEEN ORGANIZATION AND 
EMPLOYMENT 

VÁNTUS ANDRÁS adjunktus 
OLÁH JUDIT adjunktus 

Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Vezetés- és 
Szervezéstudományi Intézet Szervezés-Logisztikai Tanszék 

ABSTRACT 

The problem of employment is on the agenda in our country. Farmers, firm 
owners and managers are motivated to reduce the workforce because of the costs 
increase included the wages. Their aim is employ as few workers as it is absolutely 
necessary to carry out the activity. Enhancement of organization can be one of 
the means in order to reduce the workforce. Therefore it can be attainable, that 
undertakings can live on alleviated the problem of employment. 

The authors examined the employers' and employees' characteristics from the 
point of view of employment in Hajdú-Bihar County. The data were collected 
on the one hand by oral interviews with local managers, on the other hand, by 
questionnaires which were filled in by blue-collar workers. This research presents 
the factors that contribute to be able to keep the number of employees for many 
years, while their activity was carried out on the same or gone on a higher level. 

1. Bevezetés 

A magyar kormány hangsúlyt helyez a vidék nemzetgazdasági szerepének erő-
sítésére, ezt támasztja alá az új önkormányzati törvény, valamint a Nemzeti Vidék-
stratégia, amelyekben deklarálttá válik a vidék önfenntartó képesség-növelésének 
szükségszerűsége és a mezőgazdaság kitörési pontként való kezelése. (Internet 1) 
Az ország alapvető érdeke erőforrásként kezelni a vidéket és a mezőgazdaságot. A 
Nemzeti Vidékstratégia szerint is a mezőgazdaság a vidék foglalkoztatottságának 
meghatározója. Ez a tény egyet jelent a vidék népességmegtartó, munkaerő-meg-
tartó szerepével. Mivel a vidéki népesség megélhetési forrását főleg a mezőgazda-
ság biztosíthatná, célszerű annak foglalkoztatottságra gyakorolt hatását vizsgálni. 
Ez annál is inkább fontos, mivel a mezőgazdaságból élők számának jelentős növe-
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lése a cél - hiszen a mezőgazdaságból élők száma és aránya az utóbbi időben folya-
matosan csökkenő (Pakurár, 2008). A Vidékstratégia egyik kiemelt célkitűzése is a 
mezőgazdaságban foglalkoztatottak számának 700 ezer főre való növelése 2020-ig. 
(Internet 2) Ennek elérése nagy feladatot jelent mind a mezőgazdaság irányítóinak, 
mind a mezőgazdaságból élőknek. Ugyanis a jelenlegi gazdálkodóknak a folya-
matos változások közepette kell sikeresnek lenniük, piacon maradniuk (Gályász 
és Nóvák, 2009). Ehhez általában szükséges a költségek - közöttük a munkabér -
csökkentése, ami arra ösztönzi a szervezetek tulajdonosait, vezetőit, hogy igyekez-
zenek redukálni a dolgozói létszámot, vagy az ellátandó feladatot növelni. Mind-
ezeknek a megvalósítását elősegítheti például a technikai felszereltség szintjének 
emelése, a termelés volumenének a növelése, illetve a munka szervezettségének 
fokozása. A humán feltételek egyike a dolgozók szakmai képzési-továbbképzési 
lehetősége, ez a mutató a Dienesné és Szilágyi (2006) által vizsgált szervezetnél 
a dolgozók elégedettségét mutatja. A képzés közvetlen eredménye - túl a dolgozó 
elégedettségén - megmutatkozik a dolgozó által végzett munka minőségében is, 
emiatt érthető, hogy a munkahelyi vezetők a gyakorlati tapasztalatokat fontos elvá-
rásnak ítélik (Juhász, 2010). A Tóth et al. (2005) megállapítása is ezt erősíti, az 
általuk vizsgált gazdaságok vezetőinek véleménye alapján. Móré (2011) szerint is 
elvárás az újonnan belépő dolgozóval szemben, hogy azonnal kapcsolódjon be a 
szervezet tevékenységébe és teljesítményt mutasson fel. 

Az alkalmazottak munkatevékenységében az időfelhasználás nagy jelentő-
séggel bír, és a dolgozó hozzáállása befolyással van erre (Bába és Berde, 2010). 
Viszont a teljesítményre nézve a munkavégzés körülményei is rendkívül fontosak 
- a munkavégzés egészségre gyakorolt hatása okán - ezt Térjék (2010) is hangsú-
lyozza tanulmányában. Az említetteket segítheti a korszerű technika alkalmazása. 
Ennek fontosságára világít rá Horváth és Badacsonyi (2005) is. A technikai kor-
szerűsítés megvalósításához támogatások igényelhetők Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) forrásból. (Internet 3) Husti (2006) véleménye sze-
rint kulcs-szerepe van a műszaki fejlesztésnek, hiszen e tevékenység hatékonyság-
javulást eredményezhet. 

2. Anyag és módszer 

Vizsgálatainkat - a termelési feltételek 2002 és 2012 közötti változására vonat-
kozóan - Hajdú-Bihar megyei tehenészeti telepeken végeztük, az adatokat interjú 
módszerrel gyűjtöttük. Felmértük a termelés volumenének, a dolgozói létszámnak 
és a technikai felszereltségnek a változását. A kapott adatok és az eredmények 
szemléltetéséhez táblázatokat és ábrákat használunk. 

3. Eredmények és azok értékelése 
A gazdaságok termelési körülményeinek jellemzésekor a humán feltételek vala-

mint a tárgyi feltételek leírása a cél. Az előbbi tényezőről megállapítható, hogy a 
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vizsgált időintervallumban mindkét gazdaságban kizárólag főállású munkavállalók 
dolgoztak, és kedvező irányú változások történtek a dolgozói létszámban (1. ábra). 

1. ábra: A fizikai dolgozók létszám-változása a vizsgált periódusban 
Figure 1.: Change of worker-numbers in the analysed period 
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Forrás: Saját vizsgálatok, 2012 

Ezt figyelve kitűnik, hogy a T 1 vállalkozásnál a növekedés 146%-os volt (ami 
jelentősnek mutatkozik), a T 2 vállalkozásnál pedig mindössze 1%-os volt ez a 
mutató. Mindez csak a következő ábrával együtt értékelhető reálisan (2. ábra). 

2. ábra: A tehénlétszám változása a vizsgált periódusban 
Figure 2.: Change of cow-numbers in the analysed period 
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Forrás: Saját vizsgálatok, 2012 
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Látható, hogy a T 1 gazdaságban a változás 151%-os növekedést mutat (430 
db tehén helyett 1081 db), míg a T 2 telepen a növekedés 48%-os volt (1173 db 
helyett 1740 db). 

Tehát a két diagramon ábrázolt adatok összevetésekor szembetűnő, hogy az 
elmúlt 10 évben mindkét telepen pozitív változás történt - nőtt a foglalkoztatott-
ság - ám a tehénlétszám emelkedését nem követte ugyanolyan mértékű dolgozói 
létszám-emelkedés. A foglalkoztatottságra nézve viszont a T 1 szervezet eseté-
ben figyelhetünk meg számottevő előrelépést, ugyanis a dolgozói létszámot közel 
2,5-szeresére emelték az elmúlt 10 év alatt. 

Ezzel egyidejűleg a munkatermelékenységi mutatók vonatkozásában is pozitív 
változás történt mindkét vizsgált helyen. Megállapítható, hogy a T 1 telepen már 
korábban is jó volt az 1 dolgozóra jutó tehénlétszám: 33 db 2002-ben, és 35 db 
2012-ben. Viszont a T 2 telepen korábban (2002) csupán 24 db egyed jutott 1 fizi-
kai dolgozóra, és csak 2012-ben javult a mutató 35 db-ra. A másik munkatermelé-
kenységi mutató, az 1 tehén gondozására jutó éves munkaidő, a T 1 telepen, 2002-
ben 63,06 óra volt, 2012-re ez javult 59,82 órára. A T 2 gazdaságban ugyanez a 
mutató 87,13-ról csökkent 59,34 órára. Tehát a munkatermelékenység szempont-
jából a jelentősebb változás a T 2 telepen mutatkozik, s mindez az eredményes-
ség-javulás a végrehajtott műszaki fejlesztésnek is köszönhetően volt elérhető. 

A vizsgálatok-adatgyűjtés-adatelemzés során az okok is ismertté váltak: ezek 
- többek között - a személyi és a tárgyi feltételek kedvező változásai voltak. Az 
említettek részletezése az 1. és a 2. táblázatban illetve az adatok értékelésében lát-
ható. A két gazdaságban a vizsgált 10 év folyamán végbement/végrehajtott válto-
zásokat telepenként külön-külön összegezzük. 

A dolgozók gyakorlati ideje nagyjelentőségű az elvégzendő munkatevékenység 
könnyebb megértése és végrehajtása szempontjából. Erre vonatkozóan megállapít-
ható, hogy a T 1 vállalkozásnál a fizikai dolgozók közül 23 dolgozónak 5 éves, vagy 
attól hosszabb idejű, sőt közülük 19 főnek már minimum 10 éves gyakorlata van. 

A T 2 telepen a fizikai dolgozók közül 33 fő 5 éves, illetve azt meghaladó gya-
korlati idővel rendelkezik. Ettől is jelentősebb adat, hogy az említett dolgozók 
közül 21 főnek már legalább 10 éves gyakorlata van. Szintén fontos tényező a 
megfelelő szaktudás a jó minőségű munka elvégzése szempontjából. Vizsgála-
tainkból kitűnt, hogy a T 1 gazdaságban, 2002-ben, a fizikai dolgozók 54%-a volt 
szakirányú végzettségű, míg 2012-ben 55%-os ez a mutató. A T 2 telepen szem-
betűnőbb ez a változás: míg 2002-ben a fizikai dolgozók 29%-a, addig 2012-ben 
55%-a volt szakirányú végzettségű. 
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1. táblázat: A T I vállalkozás főbb jellemzői az utóbbi 10 évre vonatkozóan 
Table 1.: Main features of T 1 farm during the last 10 years 

TI vállalkozás 
2002 2012 

Technikai felszereltség: 

Fejöberendezés (db) 
2x12 állásos 
halszálkás 

40 állásos 
karusszel 

Tejtartály (liter) 13000 20500 
Zsúfoló kapu (db) 0 1 
Pihenőbox (db/istálló) 0 112 
Ventillátor (db/istálló) 0 5 
Takarmánykiosztó kocsi (db) 1 3 
Bálabontó-apritó (db) 1 2 
Rakodógép (db) 1 2 
Ipari automata mosógép (db) 0 1 
Milk taxi (db) 0 1 
Steimann borjúketrec (db) 32 232 
Telepirányítási szoftver (db) 0 1 

Forrás: Saját vizsgálatok, 2012 

Az 1. táblázat jól szemlélteti, hogy számottevő technikai előrelépés történt a 
vizsgált időintervallumban. A fejőberendezés az egyik legfontosabb, mivel a 
korábbi halszálkás elrendezésű fejőállások helyett körforgó rendszerű, karusszeles 
fejőberendezést vásároltak és helyeztek üzembe. Ergonómiailag - többek között 
- azért kényelmesebb az újabb megoldás, mert a fejőmestereknek nem kell gya-
logolniuk (mint korábban a fejőaknában tették), hanem a teheneket fordítja oda a 
karusszel a fejőkhöz, és eközben a dolgozó helyben marad. Az időközben meg-
növelt tehénlétszámhoz természetesen növelni kellett a tej tartályok befogadóké-
pességét is, így jelenleg már 20500 liter tejet tudnak hűteni és tárolni a tejszállító 
tartálykocsi érkezéséig. A következő új technikai berendezés a fejők által üzemel-
tethető zsúfolókapu, aminek előnye abban áll, hogy a fejésre várakozó tehene-
ket a fejőterem irányába tereli, mivel azok egyébként nem haladnának ütemesen 
a fejésre. A következő - újonnan beépített - berendezések a tehenenkénti pihe-
nőboxok az istállókban, ugyanis ezekben zavartalanul tudnak pihenni a tehenek, 
nem zavarják egymást a fejések közötti időtartamban. A ventillátorok az istállók 
klimáját javítják, ezáltal az állatok jobban érzik magukat a nyári meleg időszak-
ban, ami a tejtermelésüket is kedvezően befolyásolja. A takarmánykiosztó kocsik 
számának növelése biztonságosabbá teszi a takarmányozás munkamüveletét (egy 
esetleges meghibásodáskor van tartalék kiosztókocsi). A bálabontó-aprítókocsi az 
alomanyagot befújja a tehenek alá, így könnyítve meg az almozási munkát, és egy-
idejűleg csökkenti a kézi munkaerő szükségletet is. Ebből a gépből is rendelkezik 
a telep tartalékkal, a fejlesztések révén. Az előbbiekhez hasonló az előnye annak, 
hogy a rakodógépek száma is duplájára emelkedett az utóbbi 10 évben. Az auto-
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mata mosógép vásárlásával a higiéniai követelményeket hatásosabban kielégítik, 
ugyanis a dolgozók munkaruháját a gazdaságban mossák, nem kell hazavinniük a 
szennyezett ruhát. A Milk taxi a borjak tejjel történő itatását segíti, ugyanis a dol-
gozónak csupán az itatás kezdetekor kell beállítania a készüléken a borjankénti 
kiadagolandó tejmennyiséget, és ezt követően már gombnyomásra kiadagolja azt. 
A Steimann borjúketrecek számának bővítése lehetővé teszi a gyakoribb tisztí-
tást-fertötlenítést, ami a telepi fertőzésveszély elkerülését segíti. A telepirányítási 
szoftver révén a tehenekre vonatkozó adatok nyilvántartása válik könnyebbé, ezál-
tal a szakemberek gyorsabban és precízebben tudják visszakeresni a bevitt infor-
mációkat, ezen kívül a téves adatközlés is csökkenthető. 

2. táblázat: AT 2 vállalkozás főbb jellemzői az utóbbi 10 évre vonatkozóan 
Table 2.: Main features of T 2 farm during the last 10 years 

T2 vállalkozás 
2002 2012 

Technikai felszereltség: 

Fejőberendezés (db) 
2x2x12 állásos 

halszálkás 
80 állásos 
karusszel 

Tejtartály (liter) 28200 51000 
Zsúfoló kapu (db) 0 1 
Pihenőbox (db/istálló) 0 1056 
Ventillátor (db/istálló) 0 8 

Takarmánykiosztó kocsi (db) 2 
2 (új, nagyobb 

térfogatú) 
Bálabontó-apritó (db) 0 2 
Rakodógép(db) 1 2 
Telepirányítási szoftver (db) 1 1 

Forrás: Saját vizsgálatok, 2012 

A 2. táblázatból kitűnik, hogy ennél a vállalkozásnál is jelentős fejlesztések tör-
téntek az elmúlt 10 év alatt. A leginkább kiemelendő a fejőberendezés, ugyanis 
az addigi 2 fejőakna helyett korszerű karusszeles berendezést helyeztek üzembe, 
amellyel a fejőmunkások gyaloglása iktatható ki, mivel a készülék lassú sebesség-
gel való körbefordulása révén nem kell a pozíciójukat elhagyniuk. Természetesen 
az automata kehelyleemelő itt is megtalálható, amivel a tögy túlfejése akadályoz-
ható meg. Itt még az ergonómia is jobban érvényesül, mivel a készülék felemeli 
könyökmagasságba a fejőkelyheket (pozícionálja), és a fejömesternek így nem 
kell lehajolnia a tőgyelökészítést követően a fejőkelyhekért. Az elektronika azt is 
biztosítja, hogy a tehén fejőházba való belépésekor leolvassa annak egyedi számát, 
és a fejés ideje alatt kijelzi a kifejt tejmennyiséget is. A tejtároló tartályok térfo-
gatának jelentős megnövelése a tehénlétszám-növekedés miatt vált szükségessé. 
A cél az, hogy a tej hőmérsékletét 3,2 Celsius fokra hütsék, mivel ilyen hőfokon a 
baktériumok már nem szaporodnak, és nem veszélyeztetik a tejminőséget. A zsú-
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folókapu, a pihenőboxok, az istálló-ventillátorok, a bálabontó-aprító és a rakodó-
gépek jelentősége hasonlóan értékelhető, mint a T 1 gazdaságban. A takarmányo-
zás munkamüveletét hatékonyabban ellátják az új, nagyobb befogadóképességű 
takarmánykeverő-kiosztó kocsival. 

Az előbbiekben jellemzett technikai fejlesztésekre a T i gazdaságban 
263.527.000 Ft-ot, míg a T 2 vállalkozásnál 353.200.000 Ft-ot fordítottak az elmúlt 
10 évben (2002 és 2012 között). A 3. ábra mutatja az említett összegek pályázati 
illetve saját forrás szerinti százalékos megoszlását. 

3. ábra: A 2002-2012 közötti időszak technikai fejlesztési 
összegének felosztása 

Figure 3.: Dividing the amount of technical development in the 
period of 2002-2012 
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Forrás: Saját vizsgálatok, 2012 

A 3. ábra alapján megállapítható, hogy mindkét vállalkozásra érvényes az utóbbi 
10 év pályázati forrású és önerős fejlesztése. Azt is láthatjuk, hogy a T 1 gazdaság 
közel kétszer akkora mértékű pályázati összeget tudott korszerűsítésre fordítani, 
mint a saját forrása volt. A T 2 telepen inkább az önerős fejlesztések voltak túl-
súlyban. 

A dolgozók szakmai felkészültségének folyamatos szinten tartása illetve fej-
lesztése szintén nagy jelentőséggel bír az eredményes munkatevékenység vonat-
kozásában. A felmérések során megállapítható volt, hogy mindkét vállalkozás 
hangsúlyt fektetett erre az utóbbi 10 alatt. A szakemberek képzése/átképzése egy-
részt szaktanfolyamokon, szakiskolákban történt - többhetes, bentlakásos formá-
ban másrészt az új technikai berendezések forgalmazói a helyszínen (a gazda-
ságban) képezték ki a telepi szakembereket az eszközök használatára. Ezek mellett 
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a forgalmazók a gépek szakmai leírását is biztosították a vásárlók tájékoztatása 
céljából. AT 1 gazdaság szakfolyóiratokat fizet elő, és a T 1 valamint a T 2 vállal-
kozásra egyaránt érvényes a szakmai kiállításokon való részvétel, amelyek révén 
szintén bővíthető volt a helyi dolgozók szakismerete. 

4. Következtések, javaslatok 

- Adataink elemzése során megállapítottuk, hogy a vizsgált gazdaságoknál az 
időközben végrehajtott technikai fejlesztések jelentős hatást gyakoroltak a 
szervezettség és a foglalkoztatottság alakulására. 

- A dolgozói létszámot az utóbbi 10 évben mindkét vállalkozásnál növelni tud-
ták. főként a T 1 gazdaság esetében, ahol közel 2,5-szer több alkalmazottat 
foglalkoztatnak, mint korábban. 

- A vállalkozások egyaránt - jelentősen - növelték az állatállomány létszámát, 
ami azt mutatja, hogy a tevékenységet nagy odafigyeléssel folytatják, és a 
jövőre nézve is látnak benne lehetőségeket. 

- A műszaki fejlesztések-beruházások megvalósításához a saját források mel-
lett számottevő összegben EU-s pályázatokat vettek igénybe. 

- A szakemberek ismereteinek bővítésére iskolarendszerű és helyi képzéseket 
vettek igénybe, ezen kívül szakkiállítások és folyóiratok által is gyarapíthat-
ták tudásukat az alkalmazottak. 

- A jövőre nézve javasoljuk, hogy a gazdaságok vezetőit, beosztott szakembe-
reit hívják meg szakmai konferenciákra, hogy a jó gyakorlatukat átadhassák 
a hasonló tevékenységet végző többi vállalkozásnak. 

Az általunk bemutatott példák igazolják, hogy a nehéz gazdasági helyzet és a 
tőkeszegénység ellenére is vannak vállalkozások, amelyek koncentrálva saját for-
rásaikat és igénybe véve pályázati lehetőségeket, jó szervezettséggel emelni tudták 
az általuk foglalkoztatottak létszámát. 
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