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Milyet keressünk?

Egy ilyen pici, 

mondjuk mikrocicá



Egy nagyobbacska, 

de még kiscicát?
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hogy teljes legyen a kkc?



Milyet keressünk?

Egy egészen nagy macskát,

mondjuk multicicát?
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Innovációról akkor beszélhetünk, ha a vállalkozás

» új piacról szerez be,

» új technológiákat használ,

» új szervezetet épít ki,

» új terméket állít elő,

» új értékesítési csatornákat alkalmaz.

(Schumpeter)





Az agrár-innováció néhány gyakorlati 
éldája:

Egy nagygazdaságban

•A tojáspiac hektikus alakulását tojáslé gyártással 
ellensúlyozták.
•Részt vettek a pannon búza programban.
•Élelmiszer-feldoldozási tevékenységük alapelvévé
tették az élelmiszer-biztonságot a védjegyeket, az 
állatjólétet és a „minden falat magyar” szlogent.

(Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.)



Az agrár-innováció néhány gyakorlati 
éldája:

Egy közepes gazdaságban 

•A kollektív tudásra, a kreativitásra, a kapcsolati 
rendszerből adódó együttműködésekre építette 
innovatív fejlesztéseit.
•A Duna vizére alapozott öntözés – burgonya.
•Burgonya termesztéstechnológiák és márkavédjegyek 
kifejlesztése – feldolgozás – csomagolás.
•A biodízelgyártás glicerin-fázisú melléktermékének 
hasznosítása a tehenek takarmányozásában.



Az agrár-innováció néhány gyakorlati 
éldája:

Egy kisgazdaságban

•Versenyképes üvegházi paradicsomtermelés.
•Termálenergiára alapozott fűtési rendszer.
•800 tonna növényvédőszer-mentes árú előállítása.
•Korszerű árnyékoló ernyő.
•Világszínvonalú szellőzés- és világítástechnológia. 
•Egyedi méréstechnológia, hőkamera

(Zöldség Farm 2008 Kft.)



Az agrár-innováció néhány gyakorlati 
éldája:

Egy élelmiszer előállító vállalkozásban:

•A teljes innovációs folyamat, az ötlet, a résztvevők, a 
motiváltság, a kivitelezés és a marketing kommunikáció
határozza meg az eredményt.
•Az ötletnek nem feltétlen kell eredetinek lennie, lehet 
adaptáció is.
•Mérethatékonyság, ezzel releváns műszaki fejlesztés, 
kereskedelmi koncentráció.
•Automatizáció. 

(Soós Tészta Kft.)



Az agrár-innováció néhány gyakorlati 
éldája:

Egy élelmiszer kereskedelemi láncban

•Innovációval igazodni a mindenkori piaci, gazdasági, 
társadalmi és vásárlói igényekhez.
•Üzlet- és arculatmegújítási programok.
•Marketing-innováció.
•Választékoptimalizálás.
•Stratégia-innovációs projektek.
•Gyors reagálás – 900 kereskedelmi márkás termék.

(Coop)
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– Termékváltás az exportban. Speciális, magas hozzáadott értékű termékekkel lehetséges betörni
résekbe, ezzel lehet bővíteni a szállítási hatósugarat.

– Meg kell változtatni a korábbi évek, évtizedek koncepciótlan beruházás-politikáját, amelynek 
következménye, hogy az ágazatban egyszerre volt jelen a „túlberuházás” és a beruházáshiány.

– Ha át akarjuk alakítani az üzemszerkezetet azt úgy tegyük, hogy nemzetgazdaság szempontjáb
minimalizáljuk a veszteségeket és azok a gazdaságok jussanak több lehetőséghez, amelyek 
innovatívabbak.

– Nagyobb szerepet kell kapniuk a termelői szerveződéseknek, az integrációknak az innovációk 
gerjesztésében, közvetítésében. 

– Az innováció valamennyi eleme igényli a szakképzett, cselekvő embert. Ezért fontos a gazdálkod
vidéki értelmiség képzése morális és szakmai értelemben is.

Legfontosabb agrárinnovációs feladataink:



Az innovációhoz az esetek többségében 
pénz is kell 
és fejlesztés



Adottak a lehetőségek a fejlesztésre, 
az innovációra
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• Az általános K+F kiadások az EU-27 tagállamában átlagosan a GDP 1,9 százaléka 
körül alakulnak, míg Magyarországon ez az érték (bár növekvő tendenciát mutat) 
mindösszesen 1,2 százalékot tesz ki, és majdnem fele a Közép-Magyarországi 
régióban koncentrálódik.

• A magyar mezőgazdaság viszonylag kedvező teljesítménye ellenére az ágazat 
termelékenysége a régi uniós tagországokénak mindössze a fele. A K+F ráfordítások 
egy százalékából részesedő mezőgazdaság innovációs teljesítménye gyenge. 

• A hazai mezőgazdaság viszonylag kedvező teljesítménye mögött külső tényezők –
árak, támogatások, árfolyamhatások – vannak. Ezek a lehetőségek kimerültek, 
további tartalékok az innovációban, a hatékonyság javításában vannak. Ezért van 
szükség olyan agrárpolitikára, amely támogatja az innovációt az életképes 
kategóriába tartozó vállalkozások esetében is, de nem fenyegeti a professzionális, 
hatékonyan termelő vállalkozásokat.

Ezekkel a lehetőségekkel szemben hat:



Köszönöm a megtisztelő figyelmet


