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Mezőgazdasági kisvállalkozás 

kiépítése

Agrártevékenység tervezéséről

Saját vállaklozásunk kiépítésének 

tapasztalatairól

Termékek közvetlen értékesítéséről



I. Tevékenység tervezése

Lehetőségek felmérése

Több lábon állás

Hatékonyság

Termékláncok megvalósítása



a, Lehetőségek felmérése

Nagy horizontú, biztosat ígérő lehetőségek 

nem jellemzőek a mai hazai agráriumra.

Kihasználható speciális „kis lehetőségek”, 

rések viszont vannak.

Általában 3-4 lehetőség és előny mentén  

már tervezhetünk vállaklozást.



b, Több lábon állás

biztonságot jelent

veszélye az elaprózódás (munkaidő, tőke)

növeli a hatékonyságot

de ronthatja is!



c, Hatékonyság

tudnunk  kell, hogy mit várunk a 

tevékenységtől (preferenciák)

ezek fényében ítélhető meg a hatékonyság

összes preferencia szem előtt tartása fontos

folyamatosan vizsgálni kell



d, Termékláncok megvalósítása

alapanyag (segédanyag) előállítás

feldolgozás

csomagolás

értékesítés



II. Agrárvállalkozásunk 

megvalósításának tapasztalatai



II. Agrárvállalkozásunk 

megvalósításának tapasztalatai

Lehetőségek felmérése (SWOT)

A több lábon állás megvalósulása

Méhészetünk

Kertészeti tevékenység

Állattartás

Szappankészítés



Lehetőségek felmérése (SWOT)

ELŐNYÖK

Szakértelem, szaktudás

- mindketten agrármérnökök vagyunk

- méhészeti szakismeret, gyakorlat

- gyógynövénytermesztési szakirány

Igény a természetes, környezetkímélő

megoldásokra

A szakma és az életforma szeretete

HITELESÉG

HÁRTÁNYOK

- tőkehiány

- gyakorlat, tapasztalat hiánya

LEHETŐSÉGEK

Agglomeráció – vásárlóerő a kistermelői

termékekre

Fiatal gazda támogatás

A méhészet nem igényel területet

VESZÉLYEK

- versenytársak

- a termelési rizikó nagy 



Stratégia

veszélyek:

versenytársak

• prémium minőség

• új értékesítési csatornák keresése

termelési rizikó

• több lábon állás

• termékláncok



Stratégia

hátrányok:

tőkehiány

• hatékonyság

• türelem

gyakorlat, rutin hiánya

• türelem



A több lábon állás megvalósulása

Méhészet
 ● 120 kaptár

 ● nád kaptárak

 ● vándoroltatás

 -termelői méz

 - gyógynövényes méz

 - aszalványos méz

 -virágpor

- propolisz

 - viasz termékek

Kertészet
 ● kb 800 nm

 ● fólia

 ●kút

 

 -gyógynövények

 - fűszernövények

 - zöldség

 - gyümölcs

 - takarmány

Állattartás
 ● 10 fejős kecske

 ● nyúl - Új-zélandi

 ● baromfi (tojó-     

   tyúk, liba, kacsa)

 

 -tej

 - hús

 - tojás

 Szappankészítés
 -Kecsketejes kézműves szappanok

 Feldolgozás
● mézletöltö ● szappanműhely ● tejkonyha

 Értékesítés
● kiszállítás ● stand ● honlap, körlevél

gyógynövények

gyümölcsök

magvak

Istállótrágya

takarmány

propolisz

méz

viasz

gyümölcsök

Méz és

termékei

gyógynövények

tej
tenyész-

állat

tej

szappan

Méz és

termékei
szappan

sajt, 

joghurt

befőttek,

lekvárok
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Méhészet

kimagasló minőségre törekszünk

fajtamézeket termelünk

repce, akác, hárs, napraforgó, levendula, 

édesharmat, stb.

speciális termékek

gyógynövényes, magvas, aszalványos mézek

keressük a természetes megoldásokat

nád kaptárak 

nyári etetés helyett vándorlunk

jó hordású telelőhely



Méhészet

keressük a természetes megoldásokat

egész évben erős családok

nem vándorlunk nagy távolságokat

nem pörgetünk „kopaszra”



Méhészet



Méhészet



Méhészet



Méhészet



Vándorlásunk állomásai

kb. 50 km-es körön 

belül vándorlunk

üzemanyag 

megtakarítás

biztonság

helyi termék előnyei
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Kertészet

kb. 800 nm, humuszos homoktalaj

kút

folyamatos,bőséges istállótrágyázás

termelés

saját fogyasztás

alapanyagok

eseti értékesítés – honlap, levelezőlista



Kertészet

régi, ellenálló fajták alkalmazása 

(Tápiószele, Kisvárda)

nem vegyszeres, mechanikus 

növényvédelem, növénytársítás
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Kertészet
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Állattartás

Kecske
• ellenálló faj,

• olcsó takarmányozás

• hatékony tejtermelés

jól tejelő fajták javító – rotációs- keresztezése

legeltetünk

termékeink

• nyers tej

• sajtok

• joghurt



Állattartás



Állattartás



Állattartás

Nyúltartás

Új-zélandi vörös

• elfogadható hízékonyság

• hobbiállatként jól értékesíthető, kevés tenyészet

saját fogyasztásra hús

tenyészállat eladásra



Állattartás



Állattartás



Állattartás

Baromfitartás

őshonos magyar fajták elsősorban

tojás, hús

• saját felhasználásra

• eseti értékesítés – honlap, levelezőlista  



Állattartás



Állattartás
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Szappankészítés

Integráló termék

alapanyagai

• kecsketej

• gyógynövények

• méz

• propolisz

• méhviasz

kimagasló minőség

hitelesség – saját termelésű alapanyagok 
(kozmetikum – mi van benne?)
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Feldolgozás

Mézletöltő helység

Tejfeldolgozó helység

Szappankonyha

Befőzés, savanyítás, stb.
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Értékesítés



Értékesítés

Kiszállítás

honlapok, plakát, újsághirdetés, autóreklám 

internetes, telefonos rendelés

személyes kiszállítás

helyi piacokat céloz



Értékesítés

Stand, asztal

helyi rendezvényeken mindig ott vagyunk

• szakmabemutatókat is tartunk

megtervezett arculat

szappan- méz együtt, hatékony!



Értékesítés

Eseti értékesítés

nem folyamatos termékek, a kert és az állattartás 

feleslege

hirdetés

• a tanya honlapján

• levelező lista

• nem doboz rendszer 



Értékesítés

Valós termelési filozófia - valós PR 

kommunikáció

természet, hagyomány minőség

címke, logo,

asztal, stand



Értékesítés

prémium termékek

nem árverseny a mienk

termékünk értékének tudatában kell lennünk

különleges vásárlói kör

extra termékinformáció



Értékesítés

hitelesség

csak saját termékeinket forgalmazzuk

megismerhetőek vagyunk

a tevékenységünket is megmutatjuk

ismeretterjesztő programok iskolákban, 

óvodákban

fesztiválokon, rendezvényeken



Értékesítés

Becsüljük a helyi piacot, - ő is becsül minket

helyi kedvezmények

rugalmasság

fontos a jelenlét a városban

itt vagyunk hitelesek

bizalmi kapcsolat termelő és vevő között

• sokat jelent a vevőnek, de sok hibát is elfedez...



Értékesítés



Értékesítés



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


