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A Pilze-Nagy Kft.  
�Tevékenység:

� Laskagomba termesztés

� Laskagomba termesztési táptalaj nagyüzemi 

előállítása

� Gomba kereskedelem
� Gombatermesztés hulladékaiból biogáz előállítás

�Telephely: 

� Kecskeméttől Északra, 15 000 m2 termesztő
felület

� Lajosmizse külterület, 26.000 m2 termesztő felület

�Foglalkoztatottak: �Foglalkoztatottak: 

� 70-75 fő 

�Cégcsoport tagjai:  

� Pilze-Nagy Kft. 
� Nagy-Gombakert Kft. 
� Kun-Trade Kft. 



Versenyképesség

„A gazdasági verseny sokban különbözik az 
egyéb versenyektől, sőt azt is mondhatjuk, egyéb versenyektől, sőt azt is mondhatjuk, 

hogy különleges versenyfajta. Nem dördül el 
például rajtpisztoly, nincs célegyenes, nincs 
ünnepélyes szezonnyitó, sem pedig mindent 
eldöntő záró forduló. A gazdasági verseny 

minden pillanatban folyik; még a naptár hónap-, 
negyedév-, évzárásai sem állítják meg.” negyedév-, évzárásai sem állítják meg.” 



Versenyképességi tényezők

� Működőképesség
�Termelékenység

� Változásképesség
� Piaci kapcsolatok�Termelékenység

�Költséghatékonyság

�Árak

�Termékminőség

�Gyártás színvonala

�Szállítási feltételek

Szolgáltatások színvonala

� Piaci kapcsolatok

� Alkalmazottak képzettsége

� Menedzsment felkészültsége

� Döntési/működési módszerek

� K+F és innováció

�Szolgáltatások színvonala

�Rugalmasság

Chikán (2006): Vállalati versenyképességi index



MUNKAERŐ MINŐSÉGEMUNKAERŐ MINŐSÉGE



� Fluktuáció – áramlás

Belső képzés, átképzés, átcsoportosítás� Belső képzés, átképzés, átcsoportosítás

� Gyakornokok alkalmazása

� Új kihívások – új tudás, képesség 
felhalmozódását jelentik a vállalaton belül



BERUHÁZÁSI HAJLANDÓSÁGBERUHÁZÁSI HAJLANDÓSÁG



Fejlődés lépései: 
� 1991 megalapul a Nagy László egyéni vállalkozás

� 1995 telephelyvásárlás Talfájában

� 1996 megalapul a Pilze-Nagy Kft. és a Kun-Trade Kft. 

1998 első termesztő felület bővítési beruházások� 1998 első termesztő felület bővítési beruházások

� 2003 az alapanyaggyártó üzem elkezdi a termelést

� 2003 első kutatás-fejlesztési projektünk zárása

� 2007 felépül a biogáz üzem

� 2009 teljes előállítási vonalunk minősítetten ökológiai eljárás

2010 elkészült az első feldolgozott laskagomba termékünk � 2010 elkészült az első feldolgozott laskagomba termékünk 

� 2011 megalapul a  cégcsoport 3. tagja a Nagy-Gombakert 
Kft. 

� 2014-2015 gombatermesztés korszerűsítése

� 2015 kísérleti gombaszárító-üzem épül



INNOVÁCIÓINNOVÁCIÓ



Az innováció sikereAz innováció sikere

Philip Kotler (1998) szerint az innovációs fejlesztések 
sikeraránya mindössze 10%. 3000 új termék-ötletből 
négy lesz, amelyiket bevezetnek a piacra, és ezek négy lesz, amelyiket bevezetnek a piacra, és ezek 
közül is csupán egy lesz sikeres. A sikertelenség 
elkerülhetetlen velejárója az innovációnak, így a 
sikerhez KOCKÁZATVÁLLALÁS elengedhetetlen. 
Ilyen magas sikertelenség ellenére felmerül az a 
kérdés, hogy miért is innováljanak a cégek? A válasz 
egyszerű, ha nincs innováció, akkor 100% a bukás egyszerű, ha nincs innováció, akkor 100% a bukás 
valószínűsége.



Innovációs potenciál

Fenyegető 
hatás = magas 

KKV

hatás = magas 
innovációs 
potenciál

Támogató környezet: 
alacsony innovációs 
potenciál



Innovációs fejlesztések célja:Innovációs fejlesztések célja:

� piaci részesedés megtartása, illetve növelése

� termelési költségek csökkentése

� termékminőség javítása 

� termékszerkezet profilon belüli bővítése

� kifutó termékek pótlása

� termékszerkezet profilon kívüli bővítése 



Innováció

Laskagomba 
termesztés Biológiai termesztés 

technológiafejlesztés 

Biológiai 
gombavédelem

Hulladékok 
hasznosítása

Termékfejlesztés



Agrárfejlesztési Díj



ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGALKALMAZKODÓKÉPESSÉG



� Piaci igények
� Fogyasztó igényeinek megértése

� Piaci trendek felismerése

� Termékfejlesztés� Termékfejlesztés

� Jogszabályi környezet
� Szakmai felkészültséget igényel

� Versenyelőnyök felismerése, kiaknázása

� Előrelátó humánpolitikai döntések

Termeléshatékonyság javítása - technológia � Termeléshatékonyság javítása - technológia 
fejlesztése

� Vállalati struktúra rugalmassága 



HÁLÓZATI KAPCSOLATOKHÁLÓZATI KAPCSOLATOK



K+F Partnereink
� Szegedi Tudományegyetem Mikrobiológiai Tanszéke

� ELTE Mikrobiológiai Tanszéke

Budapesti Corvinus Egyetem Zöldség- és Gombatermesztési � Budapesti Corvinus Egyetem Zöldség- és Gombatermesztési 
Tanszék

� Kecskeméti Főiskola Kertészi Főiskolai Kar

� Szent István Egyetem Növényvédelmi Intézet és Regionális 
Tudásközpont

� Budapesti Műszaki Egyetem Mezőgazdasági Kémiai 
Technológiai TanszékTechnológiai Tanszék

� Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Kft. Biotechnológiai 
Intézet

� Zöldségtermesztési Kutatóintézet

� Agro-Geo Kft.  



Együttműködés a régióval

� Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kecskeméti Értéktár� Kecskeméti Értéktár

� Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 

� Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara – Kamra-
Túra program (Homokháti Gazdaudvar Hálózat)

� Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
IparkamaraIparkamara



ÖSSZEGZÉSÖSSZEGZÉS



Jelenleg 

A Pilze-Nagy Kft. által képviselt cégcsoport a legnagyobb A Pilze-Nagy Kft. által képviselt cégcsoport a legnagyobb 
laskagomba termelő és alapanyag előállító Közép-Kelet 
Európában, az európai kontinensen az ötödik.

A teljes termék előállítási vonal növényvédő-szer mentes 
technológiával működik, a vállalat az ökológiai 
gazdálkodás minősítést a teljes területére megkapta.  

A laskagomba termesztés teljes szerves hulladék A laskagomba termesztés teljes szerves hulladék 
mennyiségét saját biogáz üzemében hasznosítja, 
megújuló villamos energiát állít elő belőle.



Szemléletmód
� Nehézségeket, problémákat feladatként kezeljük, így azok 

megoldásával előnyhöz jutunk. 

� A laskagomba termesztés egy fiatal kertészeti ágazat, a 
tudáshiányt kutatás-fejlesztési tevékenységekkel pótoltuk – a tudáshiányt kutatás-fejlesztési tevékenységekkel pótoltuk – a 
versenytársaknál gazdagabb szakmai ismeretekkel 
rendelkezünk.

� A jövő piaci kihívásaira ma kell felkészülnünk a folyamatos 
termék és technológia fejlesztés által.

� Bármilyen termelő tevékenység lenyomatot hagy a 
környezetén, a fenntarthatóság érdekében nekünk kötelező 
napról-napra harmonikusabbá tennünk a környezetükkel való napról-napra harmonikusabbá tennünk a környezetükkel való 
együttélést. 

� Felelősségünk egyéni és vállalati.  

� A siker mögött mindig egy sikerese stratégia és azt végrehatani
képes szervezet áll. 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


