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Bevezetés 

A most tizedik alkalommal a képviselők kezébe kerülő agrárjelentés 
elkészítését az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény, valamint 
az azt módosító 2005. évi XXVIII. törvény írja elő. Az így immár évtizedes múltra 
visszatekintő jelentés fontos szerepet játszott abban, hogy a szakmai és a laikus 
közvélemény előtt is torzításmentes, reális kép alakulhasson ki az agrárágazatról. 
Ezen keresztül hatott a napjainkat jellemző viszonylagos agrárbéke kialakulására, 
mivel a jelentés objektív tartalmával és hangvételével lehetővé teszi a képviselők 
közti tárgyszerű vitát a parlament padsoraiban. Mind a bizottsági üléseken, mind 
pedig a plenáris ülésen a kormánypárti és ellenzéki képviselők – mindegyik 
kormány alatt – többségében elismerték, hogy az agrárjelentés valós tényeket közöl, 
alkalmas arra, hogy az ágazat helyzetét ennek alapján ítéljék meg. A jelentést, mint 
közös alapot akkor is elfogadták, amikor a jelenségek, tendenciák okairól erősen 
megoszlottak a vélemények. 

A 2007. évi agrárjelentés azért is tarthat a szokásosnál nagyobb érdeklődésre 
számot, mivel megtörni látszott az az évszázados folyamat, amikor az élelmiszerek 
reálárai tendenciájában csökkennek. 2007 ugyanis egy olyan fordulóév volt, amikor 
az „élelmiszerválság” következtében drasztikusan emelkedtek a mezőgazdasági 
termékek és az élelmiszerek árai. A megnövekedett agrárbevételek már kompenzálni 
tudták a költségek – elsősorban olajárrobbanás miatti – meredek emelkedését, sőt 
többlet jövedelmet is biztosítottak. Ez a magyar agrárgazdaságban is megfigyelhető 
volt az elmúlt évben. 

Az agrárjelentést – a Központi Statisztikai Hivatallal közös felelősségben – a 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a tárgyévet követő év október 15-ig 
terjeszti az Országgyűlés elé. Ebben ki kell térni az agrárgazdaság helyzetére, a 
mezőgazdasági termelők jövedelemviszonyaira, a főbb agrárpolitikai célok 
megvalósulására, a megtett intézkedésekre, valamint a költségvetési támogatások 
felhasználására. A jelentésről az Agrárgazdasági Tanács véleményt készít és azt a 
beterjesztéssel egyidejűleg nyilvánosságra hozza. 

Az európai országokban az agrárjelentések mindig az előző naptári vagy 
gazdasági év agrárgazdasági és agrártársadalmi folyamataival foglalkoznak, s ezeket 
vetik össze az azt megelőző év fő irányzataival. Így a most összeállított jelentés 
célja a 2007. év bemutatása, összevetve a 2006. év jellemzőivel.  

A jelentés szerkezete – figyelembe véve az Agrárgazdasági Tanács, illetve a 
parlamenti vita javaslatait – az évek során folyamatosan módosult. Az 
észrevételeket, tapasztalatokat felhasználva 2006-ban döntés született arról, hogy a 
jelentés kerüljön rövidítésre, egyszerűsítésre. Ennek a döntésnek a szellemében 
készült el a 2006. évről szóló jelentés. A pozitív fogadtatás miatt, ebben az évben 
már nem tértünk el a tavaly kialakított szerkezettől. A feldolgozást segítő 
táblázatokat és grafikonokat az eddigi gyakorlatnak megfelelően külön kötetben 
mutatjuk be. 
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A jelentés elkészítésekor – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – törekedtünk 
a tényszerű adatközlésre és folyamatleírásra. A jelentésnek nem célja a történések 
okainak feltárása, kerül mindenfajta minősítést. Meg kell teremtenie ugyanakkor 
annak a lehetőségét, hogy a vizsgált évben megfigyelhető folyamatokról ki-ki 
szakmai meggyőződése alapján, a maga területén vonjon le következtetéseket. 

Az előző évekhez hasonlóan, az idén is nehéz feladatot jelentett a naprakész 
adatok és információk biztosítása. A vizsgált évet jellemző végleges statisztikai 
adatok legnagyobb része csak a következő év júniusától áll a felhasználók 
rendelkezésére, de egyes adatok csak az ősz folyamán válnak elérhetővé. A 
felhasznált statisztikai adatok alapvetően a KSH 2008. július végéig publikált 
adatbázisára épültek, a később megjelenteket, illetve a pontosításokat már nem 
tudtuk figyelembe venni. Ezen túlmenően a jelentéshez több előzetes adatot – egyes 
esetekben szakértői számításokon alapuló értékeket – is fel kellett használnunk.  
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1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban 

Az ezredfordulót követő hat évben a magyar gazdaság kiegyenlített, 4% 
körüli éves ütemben nőtt, ami az Európai Unió fejlettebb országaiban tapasztalt 
növekedés többszörösét jelentette. A hasonló fejlettségi szinten, s a hasonló 
történelmi múlttal rendelkező visegrádi országok közül is egyedül Szlovákia múlta 
felül a hazai teljesítmény bővülését. A 2006. évben megkezdett – a 
fenntarthatatlanná vált államháztartási hiány csökkentését célzó, elsősorban a 
keresletet szűkítő – kormányzati intézkedések a növekedési dinamika erőteljes 
lefékeződését hozták magukkal. A bruttó hazai termék (GDP) 2006-ban 3,9%-kal, a 
költségvetési korrekciós intézkedések kibontakozásával egyidejűleg 2007-ben 
negyedévről negyedévre lassúbb ütemben, éves szinten 1,3%-kal emelkedett. 

A gazdasági növekedés szerkezete – a fiskális konszolidáció következtében – 
sok tekintetben eltért az utóbbi tíz évben megfigyelhetőtől. Míg korábban mind a 
fogyasztás, mind a felhalmozás, mind pedig a kivitel bővülése támogatta a 
növekedést, a reformtörekvések és a költségvetési kiigazítás hatására 2006-tól egyre 
inkább csak az export bővülése húzza a gazdaságot. 

A mezőgazdasági termékek bruttó termelési értékének volumene 2005-ben a 
kiemelkedően magas 2004. évi bázishoz képest 9,5%-kal csökkent, 2006-ban 
további 3,8%-os visszaesés következett be. A 2007. év mezőgazdasági termelését 
elsősorban a szélsőséges időjárási tényezők határozták meg. A késő tavaszi jég- és 
fagykárok, valamint a hosszan tartó aszályos nyár nehezítette az ágazat helyzetét, 
aminek következtében a mezőgazdasági termékek bruttó termelésének volumene 
13%-kal maradt el az előző évitől. A termelési érték 1494,4 milliárd forint volt, 
folyó áron 4,7%-kal több mint 2006-ban. Ilyen nagyarányú visszaesés az évtized 
során még nem fordult elő. Az utóbbi három év alatt 24%-kal csökkent az ágazat 
termelése, és ezt megközelítően esett vissza bruttó hozzáadott értéke is, melynek 
aránya 4,2%-ra módosult. A mezőgazdasági termelés évenkénti ingadozását döntően 
a növényi termékek, elsősorban a gabonafélék hozama határozta meg. Míg 2004-ben 
a növényi termékek volumenének kiemelkedő, 48%-os növekedését a rekord 
gabonatermés eredményezte, addig a tavalyi évben a rendkívüli aszály miatt a 2004. 
évi mennyiség alig több mint fele termett. A 2007. évi kiesést fokozta a 
gyümölcsösöket ért súlyos tavaszi fagykár, melynek következtében a 
gyümölcstermés még az előző évi mennyiség felét sem érte el. Ezen természeti 
tényezők hatására a növényi termékek volumene az előző évhez viszonyítva 21%-
kal csökkent 2007-ben; a 2004. évi magas bázishoz képest a visszaesés mértéke 36% 
volt. Az állattenyésztés bruttó termelési értéke az ezredforduló óta lassú tempóban, 
de fokozatosan csökkent. 

A mezőgazdaság súlya a foglalkoztatásban, a bruttó hozzáadott érték 
előállításában és a beruházásokban egyaránt 3–5% között alakult 2007-ben. A 
nemzetgazdaságban foglalkoztatottak 4,7%-a, 183 ezer fő dolgozott a 
mezőgazdaságban, 4,1%-kal kevesebb, mint 2006-ban. 
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A nemzetgazdaság más ágazataihoz viszonyított alacsony jövedelmezősége, 
és a jelenleg érvényes földszerzési korlát miatt a befektetők számára továbbra is 
kevésbé vonzó az agrárágazat. Az elmúlt néhány évben a mezőgazdaság beruházásai 
hullámzó képet mutattak. Az EU-hoz való csatlakozás előtt a technikai, technológiai 
lemaradásunkat mérséklő intézkedések, a növekvő támogatások hatására az ágazat 
aránya a nemzetgazdasági beruházásokból 6,1%-ot tett ki. Ez az arány a csatlakozás 
után jelentősen csökkent, 3,7-4,5% között alakult. A jövőt illetően kockázatot jelent, 
hogy az ágazat beruházásainak aránya elmaradt az ágazat bruttó hozzáadott érték 
arányától. Ugyanakkor az új támogatási lehetőségek megnyílásával 2007. év utolsó 
harmadától a beruházások egyértelmű növekedési tendenciát mutatnak. 

Az élelmiszer-gazdaság egyre csökkenő hányadát adja a lakossági 
fogyasztásnak és az exportnak, külkereskedelmi aktívuma többéves alacsony szint 
után csak 2007-ben ért el hasonló összeget, mint ami 2001–2003 között volt 
jellemző. Ebben alapvetően meghatározó szerepet játszott a gabonaintervenciós 
készletek külpiacokon történt értékesítése. 

Kiemelhető, hogy a termelő ágazatok közül az agrárágazat az egyetlen, amely 
tartósan pozitív egyenlegével javítja az ország külkereskedelmi mérlegét.  

1. táblázat 
Az élelmiszer-gazdaság helye a nemzetgazdaságban 

A mezőgazdasága) részaránya Élelmiszer, ital, dohányáruc) 
részaránya a bruttó 

hazai 
termék 
(GDP) 

a bruttó 
hozzá-
adott 
érték 

Fogyasztóiár-
index, 

előző év = 100,0 

termelésében 

a beru-
házás-
ban 

a fo-
gyasz-

tás-
band) 

az ex-
port-
ban 

Év 

a fog-
lalkoz-
tatás-
banb)  

% 
folyó áron, % 

külkeres-
kedelmi 
forgal-
mának 

egyenlege, 
milliárd Ft 

élelmi-
szer 

össze-
sen 

2004 5,3 4,1 4,8 4,3 26,1 6,0 223,1 106,5 106,8 
2005 5,0 3,7 4,3 4,4 25,1 5,8 181,1 102,5 103,6 
2006 4,9 3,6 4,2 4,2 25,8 5,5 214,8 107,7 103,9 
2007 4,7 3,6 4,2 3,7   25,0* 6,3 342,0 111,5 108,0 
a) Mezőgazdaság, erdő- és vadgazdálkodás, halászat ágba sorolt gazdasági szervezetek.  
b) A munkaerő-felmérés adatai.  
c) A javak rendeltetése (COICOP) szerint.  
d) A háztartások hazai fogyasztási kiadásaiból. 
* Számított adat, forrás: AKI 
Forrás: KSH 

A háztartások fogyasztási kiadásaik negyedét költötték élelmiszerekre és 
élvezeti cikkekre. Világtendencia hogy az életszínvonal-növekedés következtében a 
fogyasztási szerkezeten belül egyre csökken az élelemre fordított kiadások hányada. 
Magyarországon 1995-ben még egyharmadot képviselt az élelmiszerek aránya a 
fogyasztói kosárban, 2000 óta azonban egyik évben sem érte el a 30%-ot, az elmúlt 
években pedig 25% körül stabilizálódott. 

Az élelmiszerek fogyasztói áralakulására hosszú évekre visszatekintően az 
volt a jellemző, hogy kevésbé emelkedett, mint az inflációs ráta. Az utóbbi két évben 
azonban az élelmiszerek árnövekedése inflációt gerjesztett. 2007-ben például a 
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burgonya 45%-kal, a kenyér 20%-kal, a tojás 17%-kal, a tej 12%-kal drágult (a 
sertéshús ára viszont kissé csökkent). 
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2. Gazdaságstruktúra, integrációk 

A magyar mezőgazdaság a gazdálkodási formák tekintetében továbbra is a 
legszínesebb ágazatnak tekinthető a nemzetgazdaság egészében. A vállalkozások 
valamennyi formája megtalálható benne. Jellemző a szövetkezetek nagy száma, de 
az is figyelemre méltó, hogy 2007-ben 145-tel (10,5%-kal) kevesebbet jegyzett fel a 
statisztika, mint a megelőző évben. 2004-hez képest a szövetkezetek száma közel 
30%-kal lett kevesebb. Több mint 600 ezer statisztikai értelemben számításba vett 
„egyéni” gazdaság vesz részt a termelésben. S bár számuk csökkent az elmúlt 
években, azt azonban egyértelműen bizonyítja, hogy kisebb vagy nagyobb 
mértékben, de a magyar háztartások csaknem egynegyede érintett a mezőgazdaság 
ügyében. 

A mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a halászatban összesen 82802 
vállalkozást regisztráltak 2007 végén, 57%-kal többet, mint egy évvel korábban. 
Eközben a nemzetgazdaságban összesen 4,2%-kal növekedett a vállalkozások 
száma. A társas vállalkozások száma a mezőgazdaságban stagnált, nemzetgazdasági 
szinten 3,4%-kal növekedett. Az egyéni vállalkozások nyilvántartott száma viszont a 
mezőgazdaságban jelentősen növekedett (77%-kal) az őstermelők – statisztikai 
nyilvántartást is érintő –  adószám-regisztrációs kötelezettsége miatt, miközben 
más gazdasági ágakban alig változott. A regisztrációs kötelezettség szigorodása 
segítette az ágazat átláthatóságának javítását. 

A társas vállalkozások közül továbbra is a legjellemzőbb gazdálkodási forma 
a Kft. 2007-ben 6828 ilyen típusú vállalkozás volt, számuk 203-mal gyarapodott 
2006-hoz képest.  

2. táblázat 
A regisztrált vállalkozások száma létszám kategóriák szerint 

(év végén) 

Megnevezés 2004 2005 2006 2007 
2007. év a 
2006. év  
%-ában 

Vállalkozás összesen 56 244 55 227 52 769 82 802 156,9 
Ebből: 500 fő és nagyobb 16 13 10 10 100,0 

250–499 fő 26 25 28 26 92,9 
50–249 fő 485 434 418 389 93,1 
20–49 fő 842 802 741 697 94,1 
10–19 fő 923 872 837 843 100,7 
1–9 fő 24 157 32 434 31 606 62 131 196,6 
0 fő és ismeretlen 29 795 20 647 19 129 18 706 97,8 

Forrás: KSH 

Az elmúlt évben tovább csökkent a vállalkozások munkaerő-felhasználása, 
melyet jelez a 20–499 főt foglalkoztatók számának fogyatkozása. Az ennél kisebbek 
közül az 1–4 főt foglalkoztató családi vállalkozások (általában munkaviszonyból 
származó jövedelem vagy nyugdíj kiegészítése végett tevékenykedő őstermelők) 
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nyilvántartott száma – a már említett regisztrációs kötelezettség miatt – 
megkétszereződött. 

A mezőgazdaságban a korábbi évekhez hasonlóan jellemző a kis létszámú 
szervezetek dominanciája. A 82802 vállalkozásból 82377 (99,5%) létszáma nem éri 
el az 50 főt. 500 fő feletti vállalkozásból csak tizet regisztrált a statisztika, 
ugyanannyit, mint 2006-ban. 

1. ábra 
A mezőgazdasági ágazat résztvevői 2007-ben* 

 
*A mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodásba sorolt szervezetekhez néhány egyéb, a táblázatban szereplő 
kategóriákba nem illeszthető szervezet is tartozik, így például a jogi személyiségű non-profit szervezetek, stb. 

Az európai agrárintegrációs struktúrában fontos szerepet játszanak a 
termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ-ek). Az Európai Unió zöldség-gyümölcs 
piacszabályozása ugyanis az úgynevezett „laza piacszabályozás”. Nincsenek 
termelési korlátozások, kvóták. A megtermelt áru korlátozás nélkül forgalomba 
hozható, de a rendelkezésre álló támogatások az ágazatban kizárólag a TÉSZ-eken 
keresztül folyósíthatók.  

A TÉSZ-ek megalakulását a 2003. és 2004. évi kiemelt támogatási rendszer 
nagyban segítette. A gazdasági szükségszerűség és a nemzeti támogatás együttes 
hatására 2005 elejéig 100 TÉSZ alakult az országban. Számuk mára ugyan 60 alá 
csökkent, de ez elsősorban összeolvadásoknak tudható be. A termelői bázis még 
növekedett is. Az így integrált gyümölcsösök területe 22 ezer hektár, a zöldség 
felület pedig közel 13 ezer hektár. A TÉSZ-ek 2007-ben 29,6 milliárd forint értékű 
tagi árut forgalmaztak. Az árbevétel a nem tagi árbevétellel együtt 36,2 milliárd Ft-
ot tett ki. A hazai zöldség-gyümölcs termelés értékesítésének mintegy 15%-a a 

Jogi személyiség nélküli  
társas vállalkozás  
(pl. betéti társaság,  

közkereseti társaság) 

Mezőgazdasági termelők 
(1 317 855) 

Társas vállalkozások 
(13 855)

Egyéni gazdaságok
(619 000)

Nem üzemszerű, 
házkörüli termelést  

folytatók 
(685 000) 

Részvénytársaságok 
(329) 

Mezőgazdasági 
szövetkezetek 

(1 153) 

Egyéb jogi  
személyiségű  

társas vállalkozás (pl.                            
erdőbirtokossági társulat) 

(1 109) 

Főfoglalkozású          
családi gazdaságok, 
részmunkaidős és 

mellékfoglalkozású 
kisegítő gazdaságok 

(550 053) 

 Korlátolt felelősségű 
társaságok 

(6 828) 

Mezőgazdasági 
magánvállalkozások 

(68 947) 

(4 436)
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TÉSZ-eken keresztül történik. A korábban kisméretű TÉSZ-ek az évek során 
erősödtek. 

Az ország zöldség-gyümölcs termelő régióiban mindenütt létrejöttek TÉSZ-
ek, így a földrajzi lefedettség közel teljesnek mondható. A felvevő piac 
koncentrálódása után (áruházláncok, feldolgozóüzemek) a kínálati oldal is 
mindinkább összefogott. Olyan mennyiségű, minőségű és egységes megjelenésű 
árualap jött létre, amely részben – de még nem a szükséges mértékben – javította a 
termelők alkupozícióját.  

A termékek beszerzését, értékesítését segítő, szolgáltatást nyújtó 
szövetkezések (BÉSZ-ek) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 
támogatásaiból kizárásra kerültek. Egy részük több termékpályát ölel fel, illetve más 
jogszabályban előírt támogatási feltételeknek nem felel meg, vagy nem kívánta a 
kialakult előnyös működési struktúrát megváltoztatni. Ezek a szervezetek ugyanis 
tagjaik termékét értékesítik, illetve a termeléshez inputanyagokat szereznek be, azaz 
elsősorban kereskedelmi tevékenységet folytatnak. 2007-ben előrelépés történt 
abban az értelemben, hogy a BÉSZ-ek egy része az új feltételrendszerek mellett 
folyamatosan átalakult termelői csoporttá. 

Az állattenyésztési vagy növénytermesztési tevékenységet folytató gazdák és 
gazdaságok értékesítési együttműködését megvalósító termelői csoportok 
elismerésére a többször módosított 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet ad lehetőséget. Az 
országban 2007. január 1-én 208 elismert termelői csoport működött. Az év 
folyamán 33 elismerési határozat kiadására került sor, így 2007. december 31-én 
már 241 európai uniós támogatásra is jogosult termelői csoport tevékenykedett az 
agráriumban. 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében a termelői csoportok 
létrehozásához és működtetéséhez adott támogatásokat 2007. évben 195 szervezet 
vette igénybe 2,41 milliárd Ft összegben.  

A 2007-ben indult Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében az 
első intézkedések között került meghirdetésre a termelői csoportok létrehozásához 
és működéséhez nyújtandó támogatások feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM 
rendelet. A jogszabály alapján 28 szervezet kezdte meg 5 éves támogatási 
periódusát, amelynek első évében mintegy 412 millió forint támogatási összeget 
igényeltek. 

A termelői csoportokról szóló 85/2002. (X. 18.) FVM rendelet alapján 
előzetesen elismert csoportok száma 2007-ben 71-ről 10-re csökkent. A visszaesés 
legfőbb oka, hogy a szervezetek állami elismerésre pályáztak, és a magasabb 
követelményrendszernek megfelelő állami elismerést nyertek. 
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2. 1. Gazdaságszerkezeti Összeírás (GSZÖ) 
Az Európai Unió a közös mezőgazdasági politika (KAP) alakításához, 

végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges információt a mezőgazdasági 
szerkezeti összeírások rendszerén keresztül biztosítja. A rendszer egymással 
összefüggő felvételekből áll: a tízévenkénti, teljes körű alapösszeírásokból, illetve a 
közbenső időszakban 2–3 évenként ismétlődő reprezentatív gazdaságszerkezeti 
összeírásokból. Magyarország a 2000. évi teljes körű Általános Mezőgazdasági 
Összeírás (ÁMÖ 2000) és a 2003. évi Gazdaságszerkezeti Összeírás (GSZÖ 2003) 
EU-konform végrehajtásával csatlakozott a rendszerhez. 
 

Az Európai Unió tagjaként – a 2005-i évi összeírást követően – 2007 
novemberében immár másodszor hajtott végre a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) Gazdaságszerkezeti Összeírást (GSZÖ 2007). A GSZÖ 2007 végrehajtását 
az 1996/2467 számú európai tanácsi rendelet teszi kötelezővé a tagországokban. A 
magyar kormány a feladat végrehajtását a 229/2006 számú Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Programot elrendelő rendeletben szabályozta. A GSZÖ 2007 fő célja, 
hogy átfogó képet adjon a magyar mezőgazdaságban végbement szerkezeti 
változásokról. 
 
 Az összeírás előzetes eredményei szerint 2007-ben mintegy 7 400 gazdasági 
szervezet folytatott mezőgazdasági tevékenységet, 6%-kal kevesebb, mint 2005-
ben. Rajtuk kívül számos olyan szervezet, intézmény működött még, amelyek a 
földterület passzív használói voltak, és tényleges mezőgazdasági tevékenységük 
elenyésző volt. A mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni gazdaságok száma 
is csökkent 2005-höz képest (12,5%-kal), számuk 2007-ben megközelítette a 
619 ezret, ugyanakkor rajtuk kívül említésre méltó még a házkörüli és az üdülőkhöz 
tartozó kertekben folytatott mezőgazdasági tevékenység is, ez utóbbi azonban nem 
képezte az összeírás tárgyát. 
 
 Az összeírás évében a gazdasági szervezetek 76,5%-a művelt mezőgazdasági 
földterületet, átlagos mezőgazdasági területük 386 hektár volt. A mezőgazdasági 
területet használó egyéni gazdaságok (91,5%) átlagosan 3,6 hektárt műveltek. 
2005 óta a gazdasági szervezetek átlagos mezőgazdasági területe 3, az egyéni 
gazdaságoké 13%-kal növekedett. 
 
 Jelentős eltéréseket mutat a két gazdálkodási forma birtokszerkezete is. Míg a 
gazdasági szervezetek 27%-a, az egyéni gazdaságok háromnegyede használt 
egy hektárnál kisebb mezőgazdasági területet, az összes mezőgazdasági területük 
1, illetve 4%-át. Míg a gazdasági szervezetek esetében a 300 hektár 
mezőgazdasági területet meghaladó gazdaságméret volt a meghatározó (a gazdasági 
szervezetek több mint egyötöde a mezőgazdasági területük 87%-án gazdálkodott), 
az egyéni gazdaságok összes mezőgazdasági területének 73%-át a 10 - 300 hektár 
méretű egyéni gazdaságok (a gazdaságok 6%-a) tették ki. A két gazdálkodási forma 
birtokszerkezetében alapvető változások 2005 óta nem következtek be. 
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 2007-ben állattartással a gazdasági szervezetek csaknem egyharmada (29%-a), 
az egyéni gazdaságoknak, pedig fele (55%-a) foglalkozott. A gazdasági 
szervezetekben 2 (szarvasmarha, sertés), az egyéni gazdaságokban 4 állatfaj 
(szarvasmarha, sertés, juh, ló) tette ki a számosállat-egyenértékben kifejezett 
állatállomány 90%-át. 
 
 
 A gazdasági szervezetekben 76 ezer állandó és 16 ezer időszaki alkalmazott 
dolgozott. Az egyéni gazdaságokban a mezőgazdasági munkát 1 millió 189 ezer 
gazdasághoz tartozó – nem fizetett - családtag, 14 ezer állandó alkalmazott és 89 
ezer időszaki alkalmazott végezte. Az egyéni gazdaságok zömében (6%) 2-3 fő, 
27%-ban 1 fő családtag dolgozott, kisebb-nagyobb mértékben hozzájárulva a 
gazdaság tevékenységéhez. A 2005. évi gazdaságszerkezeti összeíráshoz képest a 
gazdasági szervezetekben végzett mezőgazdasági munka 17%-kal, az egyéni 
gazdaságokban pedig a családi munka 11%-kal csökkent.  
 
 Az egyéni gazdálkodók közel kétharmada (62%-a) főtevékenységként végezte 
a mezőgazdasági tevékenységet, a női gazdálkodók esetében ez az arány magasabb 
(78%). Lényeges változásról ez esetben sem számolhatunk be. 
 
 A nem mezőgazdasági – másodlagos – tevékenységet végző gazdaságok 
aránya mindkét gazdálkodási forma esetében szinte jelentéktelen. 2007-ben a 
gazdasági szervezeteknek mindössze 5,7%-a foglalkozott fuvarozással, 
szállítással, 3,3%-a borkészítéssel, palackozással. Az egyéni gazdaságok esetében 
a gyümölcs-, és zöldségfeldolgozás (1,6 %) volt a „legnépszerűbb”. 
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3. Az ágazatban felhasznált, illetve rendelkezésre álló 
erőforrások 

3.1. A termőföld 

3.1.1. Földhasználat, földvédelem 

 
  A földhasználati statisztika szerint az ország területének 84%-a  
termő-, 16%-a művelés alól kivett terület. A termőterület 75 %-át (5,8 millió 
hektár) a szűkebb értelemben vett mezőgazdasági terület teszi ki, 24%-át erdő 
borítja, a maradék 1%-át nádasként, illetve halastóként hasznosítják.  
 

A földhasználat gazdaságcsoportok szerinti szerkezetében az előző évhez 
képest lényeges változás nem tapasztalható. A mezőgazdasági terület 
használatában az egyéni gazdaságok földhasználata volt a meghatározó, meghaladta 
a 2,5 millió hektárt. A gazdasági szervezetek közel 2,2 millió hektáron 
gazdálkodtak. 
 
 

Mezőgazdasági terület használata, 2007. május 31. 
 

Megnevezés 
Terület, 

ezer 
hektár 

Gazdaságra azonosítható terület  
Gazdasági szervezet, ezer hektár 2 176 
Egyéni gazdaság, ezer hektár 2 542 
Összesen, ezer hektár  4 718 

Gazdaságra nem azonosítható terület* 
Egyéb terület, ezer hektár 1 089 
ebből: nem mezőgazdasági hasznosítású terület, ezer hektár 274 
Mezőgazdasági terület összesen, ezer hektár 5 807 

*Természetvédelmi területek, nemzeti parkok, vízügyi szervek, MÁV, repülőterek, honvédség, 
egyházak stb. 

 

 

 

A 2007. évi határszemle megállapításai az alábbiak voltak: 
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• Az ellenőrzött terület nagysága 1401919 hektár volt, az előző évi 730727 
hektár területtel szemben. ( Ennek oka, hogy az előző évi határszemle az erdő 
nélküli termőterület 10%-ra került elrendelésre, míg 2007-ben a korábbi 
20%-os mértékre. A 2006-os 10%-os megfigyelés oka, hogy a tárca abban az 
évben a parlagfű elleni hatósági védekezésre helyezte a hangsúlyt.) 

• Az ellenőrzött területből hasznosítatlanul talált terület 14811 hektár volt. 
Ebből szántó 10352 hektár. 

• Az ellenőrzött területen az ingatlan-nyilvántartási állapottól eltérő művelési 
ágat 7958 hektáron találtak a földhivatalok  

• A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása 113 hektáron került 
feltárásra. 

A határszemle 2007. évi tapasztalatai szerint továbbra is országosan alacsony 
a műveletlen területek aránya. Az előző évekhez hasonlóan egyre csökken a 
parlagterületek nagysága. A gondot továbbra is főként a zártkertek, a művelés alól 
kivett területek, tanyahelyek, régi szövetkezeti majorok, árkok, árokpartok, 
agyaggödrök, dűlőutak, illetve a gyenge termőhelyi adottsággal rendelkező, 
gazdaságosan nem művelhető, erdők melletti, erdők által körülzárt, vadkáros 
területek, az életjáradéki programból származó, továbbértékesítésre még nem került, 
bérbe nem adott területek, valamint az autópálya építésre a Magyar Állam 
tulajdonába került termőföldek nyomvonala jelenti. Ezek elhanyagoltsága, 
elgyomosodása gyakori. 

A 2007. év a tavaszi szárazság, az ezzel kapcsolatos hiányos kelés és a 
gyomirtók hatásának csökkenése miatt a gyomosodás a kultúrnövényekben is 
fokozódott, főleg a gyengébb minőségű, rosszabb vízháztartású talajokon. Emiatt 
2007. évben a parlagfű a kultúrnövényekben is nagyobb arányban jelent meg.  

A főváros, a nagyobb települések, az üdülőhelyek környezetében a volt 
„zártkerti” területeken nem mezőgazdasági termelés folyik, hanem elsősorban lakó, 
pihenő, üdülési funkciót látnak el, közművekkel, utakkal rendelkező belterületi 
képet mutatnak. E helyeken sok esetben a létesítmények ingatlan-nyilvántartási 
átvezetés céljából történő bejelentése elmarad. Főként ebből ered a feltárt engedély 
nélküli más célú hasznosítás növekedése. 

A feltárt művelési ág eltérések száma és területe is megnőtt, ezek 
leggyakrabban erdőtelepítés, legelő telepítés, elöregedett gyümölcsösök és 
gyepfeltörések esetén fordultak elő. 

A földhivatalok 2007-ben 4586 hektár termőföld végleges más célú 
hasznosítását engedélyezték. Ez az előző évi terület (7255 ha) 63%-a. A végleges 
más célú hasznosításra engedélyezett földek megoszlása a felhasználás céljai szerint 
az alábbiak szerint alakult:  

• ipar, bányászat 961 ha 
• belterületbe vonás 866 ha 
• vízügyi létesítmények 413 ha 
• út- vasútépítés céljaira 567 ha 
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• község-városfejlesztés 80 ha 
• egyéb 1 699 ha 

A más célú hasznosításra engedélyezett termőföldek után 2007-ben 3,35 
milliárd forint földvédelmi járulék került befizetésre, mely a 2006. évi 45%-a. 
Látható, hogy a csökkenő termőföld igénybevétel mellett is a térítésmentes 
igénybevétel felé tolódott a beruházási hajlam. 

3.1.2. Talajvédelem 

2007. év végén önálló törvény született a termőföld védelméről (a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény), amely a termőföld mennyiségi és 
minőségi védelmének (talajvédelem) a jövőben erőteljesebb érvényt biztosít. A 
korábbi termőföldről szóló törvény talajvédelmi szabályozásához képest az új 
törvény az utóbbi évek hatósági tapasztalatait figyelembe véve jelentősen 
megváltozott, tartalmilag kibővült, korszerűsödött. A beruházások, illetve azok 
üzemeltetése, a mezőgazdasági és egyéb tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségek 
meghatározása, a talajvédelmi bírság kiszámítási módja, annak drasztikus 
szigorítása, és a talajvédelmi járulék jogintézményének bevezetése jelent számottevő 
változást a korábbi szabályozáshoz képest. 

A termőföld védelméről szóló törvény a talajtani szakvélemény fogalma 
helyett bevezette a talajvédelmi terv fogalmát, és felhatalmazást adott a 
földművelésügyért felelős miniszternek a talajvédelmi terv szabályainak 
megalkotására. Ennek kapcsán került sor a talajtani szakvélemény készítésének 
részletes szabályairól szóló 29/2006. (IV. 10.) FVM rendeletet felváltó új rendelet 
előkészítésére. 

A környezetvédelmi előírásoknak az agrártermelésben, termőföld 
használatban való jobb érvényesítése érdekében 2007-ben a vizek mezőgazdasági 
eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) 
Kormányrendelet, a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 
felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3) 
Kormányrendelet, és a termésnövelő anyagok engedélyezésről, tárolásáról, 
forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 
módosításra került. 

2007-ben kiemelt feladat volt az Agrárkörnyezet-gazdálkodási Információs 
Rendszeren (AIR) belül kialakított egységes, hatósági ügyféltörzs/adatbázis 
programjának megalkotása.  

A talajvédelmi követelmények, előírások érvényre juttatása csak folyamatos, 
mindenre kiterjedő talajvédelmi hatósági ellenőrzési tevékenységgel érhető el. Az 
elmúlt években a talajvédelmi hatóság részéről a fokozott társadalmi elvárás ellenére 
elsősorban a jogszabályokban előírt egyéb hatósági feladatokból (engedélyezés, 
szakhatósági közreműködés) adódó rendkívüli leterheltség miatt az elvégzett 
ellenőrzési tevékenység csökkent. Míg 2000-hez képest a talajvédelmi engedélyek 
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kiadása, valamint a talajvédelmi szakhatósági közreműködés 113%-kal nőtt, addig 
az ellenőrzések száma csupán 54%-kal. 

A fentiek okán a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Központ Növény- 
Talaj és Agrár-környezetvédelmi Igazgatóság (MgSzHK NTAI) utasítására a megyei 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Növény- Talajvédelmi Igazgatóságok  
(MgSzH NTI-k) illetékességi területükön 2007. január 15. és 2007. február 15. 
közötti időszakban – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – célirányos 
talajvédelmi hatósági ellenőrzéseket végeztek. Kiemelt szempont volt a nitrát-
érzékeny területeken kötelezően alkalmazandó „helyes mezőgazdasági gyakorlat” 
szabályainak (a trágyázási tilalom megsértése, a mezőgazdasági tábla szélén történő 
ideiglenes trágyatárolás), a talajvédelmi hatóság által kiadott engedélyekben 
foglaltak (talajjavítás, hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap, nem veszélyes hulladék 
termőföldön történő felhasználása, beleértve az illegális, szakszerűtlen, lejárt 
engedélyek alapján történő kijuttatást is), illetve a kiemelt beruházások, 
mezőgazdasági beruházások, közlekedési vonalas létesítmények, ipartelepek, 
raktárak, áruházak építési engedélyében a talajvédelmi szakhatósági előírások 
betartásának ellenőrzése. 

Az ellenőrzések elsősorban a települések közelében és a közutak melletti, a 
lakosság részéről kedvezőtlenül fogadott tevékenységekre, beruházásokra 
koncentrálódtak.  

2007-ben a jogerősen kiszabott talajvédelmi bírság címen befolyt összeg 39,5 
millió forint  volt. 2007-ben még a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény alapján 
szabták ki a talajvédelmi felügyelők a talajvédelmi bírságot, amely külön jogszabály 
által meghatározott számlára folyt be. Az új, termőföld védelméről szóló törvény a 
talajvédelmi bírságot már a talajvédelmi hatóság saját bevételeként határozza meg. 
2007-ben 32,2 millió forint nitrát adatszolgáltatási bírság és 1,6 millió forint 
nitrát-szennyezési bírság folyt be a talajvédelmi hatóság által meghatározott 
számlára. Ezen kívül a talajvédelmi felügyelők kiszabtak 2007-ben 1,4 millió forint 
eljárási, és 2,5 millió forint növényvédelmi bírságot is (növényvédelmi bírságot a 
növényvédelmi törvény alapján az engedélyköteles termésnövelő anyagok 
ellenőrzésekor tapasztalt szabálytalanságok esetén szabhatnak ki a talajvédelmi 
felügyelők).  

2007. január elsejétől, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ 
létrejöttével a bírósági keresettel megtámadott másodfokú határozatokat a Központ 
Jogi és Területi Koordinációs Főosztálya hozta meg, így a bírósági ügyek számáról 
csak hozzávetőleges adatokat tudunk szolgáltatni (6 db). A 2007-ben lezárult 
bírósági ügyekben a bíróság minden esetben helybenhagyta a másodfokú 
talajvédelmi hatósági határozatokat. 

A talajvédelmi laboratóriumok 2007-ben is elvégezték a Talajvédelmi 
Információs és Monitoring rendszer talajmintáinak a rendszertervben 
meghatározott vizsgálatait. A termésnövelő anyagok minőségellenőrzésének 
kapcsán 312 műtrágya és 201 egyéb termésnövelő anyag minta vizsgálata történt 
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meg. A talajvédelmi laboratóriumok 2007-ben összesen 64673 darab mintát (talaj, 
termésnövelő anyag, víz, szennyvíz, szennyvíziszap, trágya) vizsgáltak.  

Magyarországon 2007-ben a talaj tápanyag-vizsgálatok száma 105851 darab 
volt, melyből a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal talajvédelmi laboratóriumai 
36960 darab mintát vizsgáltak.  

3.1.3. Ingatlan-nyilvántartás 

A hatályos ingatlan-nyilvántartási jogszabályok jelenleg is egységes, 
koherens rendszert képeznek, kellő részletességgel és logikus, az állampolgárok 
számára könnyen átlátható struktúrában tartalmazzák a szakterületre vonatkozó 
rendelkezéseket. Az egyes ingatlan-nyilvántartási jogszabályok módosítására 
azonban a társadalmi viszonyok változásának, illetve a technikai fejlődésnek 
megfelelően, valamint az eljárás további egyszerűsítése, gyorsítása érdekében  
2007-ben számos ponton sor került.  

Az elektronikus ügyintézés kapcsán egyre inkább fokozódnak az elvárások, a 
hatályos törvény megteremti a jogszabályi feltételeit a hiteles tulajdoni lapok 
elektronikus okirat formájában történő kiadásának is. Ezáltal lehetővé válik, hogy az 
ún. „TakarNet”-es felhasználók részére a tulajdoni lapok hiteles formában 
elektronikus okiratként is kiadhatók legyenek. Így a nem hiteles tulajdoni lapok 
mellett a hiteles tulajdoni lapok is elérhetőek lesznek elektronikus formában az 
említett felhasználók részére. A hiteles másolatot a hosszú távú érvényesítés 
feltételeit biztosító minősített elektronikus aláírással látja el a kibocsátó.  

2007-ben a 150/2007. (XII. 18.) FVM rendelettel az ingatlan-nyilvántartásról 
szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) 
FVM rendelet (Inyvhr.) módosítása megtörtént, és 2008. január 2-án lépett hatályba 
azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell 
alkalmazni. A módosítás következtében elhárult az akadály a jogi személyek, illetve 
jogi személyiség nélküli más szervezetek által termőföldön történő, banki hitel 
igénybevételével megvalósítandó beruházások elől, ugyanis megváltozott a 
termőföld végleges más célú hasznosításával összefüggő művelési ág változás és az 
ezzel kapcsolatos adatváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére vonatkozó 
szabályozás. A korábbi szabályozás szerint a művelési ág változás az ingatlan-
nyilvántartásban csak a beruházás megvalósulását követően volt átvezethető, tehát 
addig, amíg a beruházás nem valósult meg, addig az ingatlan művelési ágban 
nyilvántartott termőföldnek minősült, melynek tulajdonjogát a termőföldről szóló 
1994. évi LV. törvény tilalma miatt jogi személy vagy jogi személyiség nélküli más 
szervezet nem szerezhette meg. Miután a bank fedezet hiányában hitelt nem nyújt, 
így finanszírozás nélkül a beruházást a gazdálkodó szervezetek nem tudták 
megvalósítani.  

2007-ben befejeződött a Nemzeti Kataszteri Program 2004-2007. évek 
közötti jelentős feladata: a külterületi, a különleges külterületi (volt zártkerti) és a 
belterületi térképek digitális átalakítása. A közbeszerzési eljárásokban teljesített 
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szerződések alapján határidőre, 2007. december 31-re az ingatlan-nyilvántartási 
térkép digitális változata az ország teljes területére elkészült. 

A digitális térképek által lefedett területek nagysága: 
külterület  8 421 801 ha 
belterület  677 644 ha 
különleges külterület  202 300 ha 
összesen:  9 301 745 ha 

Az NKP 1998-2007 közötti szakaszában összesen 253 település esetében a 
digitális alaptérképi szabványnak megfelelő térképi adatbázis készült el. 

3.1.4. Kárpótlás, részarány-földtulajdon kiadása, osztatlan 
földtulajdonok kimérése 

A II-es számú (állami) kárpótlási földalapba kijelölt termőföldekre 2007-ben 
23 árverést folytattak le. Az árverések eredményeképpen összesen 32297 
aranykorona értékben, 1656 hektár nagyságú termőföld került 968 fő kárpótolt 
tulajdonába. A földhivatalok az árverésen elkelt ingatlanokra bejegyezték a vevők 
tulajdonjogát. 

A részarány-földkiadást a mezőgazdasági szakigazgatási hivatalok 
felgyorsították a 2007. év során, melynek keretében 13472 részarány-tulajdonos 
tulajdonát nevesítették.  

A földhivatalok 2007-ben is folytatták a földrendező és földkiadó 
bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/F. §-ában, és az annak végrehajtására 
kiadott 63/2005. (IV. 8.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a részarány 
földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonok megszüntetésére irányuló 
eljárásokat. Ennek keretében a 2007-ben elvégzett feladatok a következők voltak: 

• 1324 darab (24984 ha összterületű) földrészlet „földmérési és mezőgazdász” 
szempontú előkészítése; 

• 15195 darab új földrészlet kitűzése; 
• 3565 darab, a megosztás kiindulási helyét és az osztás irányát tartalmazó 

határozat meghozatala; 
• 3450 darab sorsolás lebonyolítása, sorsolási jegyzőkönyv elkészítése; 
• 7427 darab ingatlan-nyilvántartási bejegyző határozat meghozatala. 

3.1.5. A Nemzeti Földalap tevékenysége 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 61. 
§ (3) bekezdése szerint a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) 
2007. december 31-i hatállyal megszűnt, jogai és kötelezettségei ezen időponttól a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-re szálltak. A Vtv. 45. § (3) bekezdésének a 
Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXIV. törvény (NFA tv.) 3. §-át módosító 
rendelkezése szerint a Nemzeti Földalap felett a Magyar Állam nevében a 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Nemzeti Vagyongazdálkodási 
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Tanács gyakorolja, feladatait az MNV Zrt. útján, annak ügyvezető szerveként látja 
el. 

Tekintettel a Vtv. 2007. szeptember 25-i hatálybalépésére, valamint az NFA 
törvény módosítására, a Nemzeti Földalap vagyoni köre megváltozott. Az NFA a rá 
vonatkozó jogszabály alapján hozzávetőlegesen 1,5 millió hektár földterületet 
kezelt. A törvény módosítását követően a Nemzeti Földalapba mintegy 2,5 millió 
hektár termőföld vagyon tartozik, mivel a jogszabályi változás eredményeként a 
védett, valamint a védelemre tervezett állami területek is a Nemzeti Földalapba 
kerültek. 

Az NFA az általa kezelt 880 ezer hektár, a Magyar Állam tulajdonában álló 
erdőterület hasznosítását 2007. évben a 100 %-ban a Magyar Állam tulajdonában 
lévő 19 erdőgazdasággal a korábban megkötött ideiglenes vagyonkezelői szerződés 
keretében valósította meg. A további hozzávetőlegesen 40 ezer hektár nem teljes, 
illetve kisebbségi állami tulajdonú erdő művelési ágú ingatlan hosszú távú 
haszonbérleti szerződés keretében került hasznosításra. 

A földbirtok-politikai irányelvekről szóló 48/2002. (VII. 19.) számú 
országgyűlési határozatban foglaltak megvalósítására is figyelemmel a 2007. évben 
további 370 ezer hektár termőföld került hasznosításra korábban megkötött tartós 
mezőgazdasági haszonbérleti szerződés keretében.  

Az átmenetileg hasznosítatlanná vált földterületek kényszerhasznosítás 
keretében, ideiglenes földhasználati engedélyek kiadásával kerültek hasznosításra. 
Ennek nagyságrendje a különböző hasznosítási szerződések lejáratát tekintve 
változóan 100 ezer hektár körül alakult. 

A Magyar Állam – közfeladatokat ellátó szerepkörében – mintegy 100 ezer 
hektár állami tulajdonú termőföldet ideiglenes vagyonkezelői szerződések keretében 
költségvetési szervek (oktatási intézmények, kutató intézetek) részére adott 
használatba az NFA-n keresztül. 

Az NFA tv. alapján a termőföldek nyilvános pályázat vagy árverés útján 
értékesíthetőek, a 2006-ban megkezdett értékesítést az NFA 2007-ben tovább 
folytatta. A kisebb, általános gyakorlat szerint 10 hektárt meg nem haladó 
ingatlanok esetében az árverés útján történő értékesítést helyezte előtérbe. A 2007. 
év során mintegy 25 ezer hektár termőföld került értékesítésre. A 2006-2007. évben 
lefolytatott értékesítés folyamán az NFA több mint 51 ezer hektár földterületet 
értékesített, melyből 2007 decemberéig megközelítőleg 22 milliárd forint bevétele 
származott.  

Az NFA 2007-ben termőföld haszonbérleti pályáztatást nem hirdetett meg. 

A 2007. évben hatályos NFA tv. 13. § (6) bekezdése szerint az NFA a 
Nemzeti Földalapba tartozó termőföldet a 19/2005. (III. 14.) FVM rendelet alapján 
szociális földprogram megvalósítása céljára a települési önkormányzat számára 
ingyenesen tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adhatja. A szociális földprogram 
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keretében 2007-ben közel 340 településen mintegy 1000 hektár területű ingatlan 
került meghirdetésre a települési önkormányzatok részére a helyi foglalkoztatási 
problémák enyhítésére. 

A termőföldért életjáradék program első ízben 2003 januárjában került 
meghirdetésre. Az életjáradék 1-3. üteme során a megkötött szerződések száma 
meghaladta a 19 ezer darabot, amely szerződésekkel csaknem 54 ezer hektár 
termőföldet vásárolt meg a Magyar Állam. A szerződő járadékosok életkora 
átlagosan 70 év, az átlagos, folyósításra kerülő járadék 31400 forint volt. A 
termőföldért életjáradék program IV. ütemének keretében az NFA 
magántulajdonban álló védett és védelemre tervezett területeket is megvásárolhatott. 
Tekintettel arra, hogy a 2006. évben forráshiány következtében a szerződések nem 
kerültek megkötésre, erre 2007. évben kerülhetett sor. Így a IV. ütem keretében, 
2007-ben a szerződések száma 5629 darab volt, amely több mint 16300 hektár 
földterületet érint. A teljes pályázati ütem lezárását, a szerződések és kifizetések 
rendezésére vonatkozó intézkedéseket 2008-ban hajtja végre a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.). 

3.1.6. Vízgazdálkodás 

A vízgazdálkodás szakfeladatai közül a mezőgazdasági (területi) 
vízgazdálkodás és belvízvédelem, a belvízkár-elhárítás tartozik az FVM 
feladatkörébe.  

A feladatok ellátásához szükséges előirányzatok az agrár és vidékfejlesztési 
támogatások, illetve a fejezeti kezelésű költségvetési előirányzatok keretében álltak 
rendelkezésre. Az agrár és vidékfejlesztési támogatásokon belül a folyó kiadások és 
jövedelem-támogatások fejezet alatt szereplő vízkár elhárítási létesítmények 
üzemeltetése soron rendelkezésre állt 500 millió forint. A műszaki feladatok 
elvégzése még 2007. szeptember 30-ig megtörtént, a pénzügyi teljesítés 460,6 millió 
forint volt. Az FVM kezelésében van 15500 km állami tulajdonú forgalomképes 
mezőgazdasági célú belvízcsatorna, 11200 km patak, illetve kisvízfolyás, 500 km 
öntözőcsatorna, 2500 darab vízgazdálkodási célú műtárgy, 118 darab belvízátemelő 
szivattyútelep, 120 darab 5 hektárnál nagyobb holtág. Pályázati úton támogatást 
lehetett igénybe venni a vízgazdálkodási társulatok által működtetett (üzemeltetett) 
és a minisztérium feladatkörébe tartozó, térségi és helyi érdekeket szolgáló, állami 
tulajdonban lévő, közcélú vízgazdálkodási művek üzemeltetési, karbantartási 
(továbbiakban együttesen: fenntartási) munkáinak elvégzésére. 

A fejezeti kezelésű költségvetési előirányzat keretében finanszírozott, a vízügyi 
feladatok támogatása fejezet soron rendelkezésre állt eredeti előirányzat összeg 
400 millió forint volt.  Ezt egészítette ki a Kormány 223/2007. (XII.12.) 
határozatával a központi költségvetés tartalékából átcsoportosított 500 millió 
forintos összeg. A rendelkezésre álló forrást az alábbi feladatokra használtuk 
fel:  
• rendkívüli vízkáresemények fedezete: a forgalomképes állami tulajdonú 

műveken végzett védekezés, rekonstrukció, prevenció; 
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• a 118 darab MGSzH kezelésben lévő állami tulajdonú szivattyútelep üzemben 
tartási és készenlétben tartási működési (energia, személyi, dologi) 
költségének fedezete; 

• területi vízgazdálkodás kutatási-fejlesztési feladatai; 
• FAO TCP 3002 projekt végrehajtása; 
• mezőgazdaságilag művelt területek kedvezőtlen vízgazdálkodási állapotát 

megelőző intézkedések. 

A belvízvédekezés során a vízi társulatok feladata többek között a 
forgalomképes állami tulajdonú vízi létesítményeken a védekezési feladatok 
ellátása. A védekezési, kármegelőzési feladatok és az ellátásukhoz szükséges 
eszközök beszerzésének támogatására (pl. jégmentesítés, védekezés alatti soron 
kívüli műtárgytisztítás, karbantartás) 2007-ben az előirányzat soron eredetileg 200 
millió forint állt rendelkezésre. Az év során jelentős belvízvédekezésre nem került 
sor, így ebből az összegből – a Kormány által biztosított 500 millió forintos forráson 
felül – 92 millió forint került felhasználásra prevenciós intézkedésekre. Ez 
nagymértékben befolyásolja mind a védekezés hatékonyságát, mind a ténylegesen 
elöntött terület nagyságát. A korábbi évek tapasztalatai is bizonyítják, hogy azokon a 
területeken, ahol hatékony preventív beavatkozásokat sikerült végezni –  vagy a 
korábbi rekonstrukciós és fenntartási beavatkozások hatása még intenzív volt –  
lényegesen kisebb elöntések keletkeztek. A vízkészlettel való gazdálkodás során a 
vízi társulatoknak kiemelt feladata – a felesleges víz elvezetése mellett – a 
vízháztartás egyensúlyának megteremtése. 

A szivattyútelepek üzemben tartási költségeire 2007-ben a jóváhagyott összeg 
nem fedezte a minimális karbantartási igényeket sem. 2007 során mintegy 21 
szivattyútelep esetén kellett egyedi engedélyt kérni elhasználódásból, rongálódásból, 
vagy betörésből eredő károk helyreállítására. Ennek a plusz igénynek az összege 
elérte a 96 millió forintot. 

3.2. Agrárfoglalkoztatás és kereseti viszonyok 

A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás különböző jellegű a gazdasági 
szervezetek és az egyéni gazdaságok esetében. Míg a gazdasági szervezetekben 
foglalkoztatottak általában napi 8 órában, folyamatosan alkalmazásban állnak, addig 
az egyéni gazdaságokban jelentős a részmunkaidős és az időszakos munkát végzők 
aránya. Az összes munkaerő-ráfordítás értéke az éves munkaerőegységgel (ÉME) 
fejezhető ki, amelynek segítségével a néhány órás, illetve időszakos munkavégzés 
teljes munkaidős munkavégzésre (évi 1800 óra) számítható át. Pontosabb kép akkor 
rajzolódik ki a tényleges munkaerő-ráfordításról, ha számításba vesszük az egyéni 
gazdaságokban a háztartások tagjai által végzett nem fizetett munkavégzést is. 

 



 

 
28 

3. táblázat 
Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás 

(éves munkaerőegység) 

Megnevezés 2004 2005 2006 2007 

Összesen 553 785 523 823 515 382 500 061 
Nem fizetett 426 634 407 682 402 644 391 021 
Fizetett 127 151 116 141 112 738 109 040 

Forrás: KSH 

A mezőgazdasági vállalkozások 2007-ben 500 ezer éves munkaerőegységet, 
2006-hoz képest 3%-kal kevesebbet használtak fel. A nem fizetett munkaerő 8,3%-
kal, a fizetett munkaerő 14,2%-kal, az összes munkaerő pedig 9,7%-kal csökkent 
2004-hez képest. Bár évek óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a fizetett és 
a nem fizetett munkaerő felhasználása is, az összes munkaerő-ráfordításon belül a 
fizetett munkaerő visszaszorulása jellemző. 2007-ben a fizetett munka az összes 
munkaerő-ráfordításnak már csak alig 22%-át tette ki. 

Mivel a felhasznált éves munkaerőegységet a nemzetgazdaság más ágaira 
vonatkozóan nem számítják ki, az összehasonlítására csak a valamennyi 
nemzetgazdasági ágra kiterjedő munkaerő-felmérés és az intézményi munkaügyi 
statisztika ad lehetőséget. A lakossági munkaerő-felmérés a 15–74 éves személyek 
gazdasági aktivitásáról nyújt információt. Figyelembe kell azonban venni, hogy ez a 
statisztika a munkavállalókat a fő jövedelemszerző tevékenység alapján sorolja be, 
vagyis kimaradnak a kiegészítő tevékenységek. A mezőgazdaságban viszont jelentős 
az ilyen módon, a főtevékenység mellett kiegészítő jelleggel végzett munka.  

A lakossági munkaerő-felmérés adatai szerint 2007-ben a 
nemzetgazdaságban foglalkoztatottak száma 3,93 millió fő volt. A 
mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban együtt 182,9 ezer fő dolgozott, ami az 
összes foglalkoztatott 4,7%-át teszi ki. A mezőgazdaság súlya a foglalkoztatásban 
tehát évről-évre csökkent, míg 2002-ben még 6,2%, 2004-ben pedig csak 5,3% volt.  

Az intézményi munkaügyi statisztika a legalább 5 főt foglalkoztató 
vállalkozások és költségvetési szervezetek adatait tartalmazza. Ez alapján a 
mezőgazdaságban teljes munkaidőben 82,1 ezer fő dolgozott 2007-ben (3347 fővel, 
3,9%-kal kevesebb, mint 2006-ban). A nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak 
száma ennél is nagyobb mértékben csökkent (a 2006. évi 8413-ról 7758 főre). A 
munkaügyi statisztika adatai szerint – vagyis az egyéni gazdaságokban végzett 
munkatevékenységet figyelmen kívül hagyva – a mező-, vad- és 
erdőgazdálkodásban, valamint a halászatban a nemzetgazdaságban alkalmazottak 
mindössze 3,3%-a dolgozott.  

A legalább 5 főt foglalkoztató szervezetekben a mezőgazdaságban 
(vadgazdálkodással, erdőgazdálkodással és halászattal együtt) foglalkoztatottak egy 
havi bruttó átlagkeresete 2007-ben 122072 Ft/fő volt. Ez a nemzetgazdasági 
184907 forintos átlag mindössze 66%-a. Az alacsony arányt nagyrészt a 
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mezőgazdaságnak a nemzetgazdaságitól eltérő létszámösszetétele okozza, mivel az 
alacsony keresetű, fizikai munkavállalók aránya 78%, szemben a 
nemzetgazdaságban mért 54%-os arányukkal. A lemaradás azonban csökkent, a 
mezőgazdasági dolgozók bruttó átlagkeresete az előző évhez viszonyítva 7,9%-kal 
emelkedett, és ezzel 2006 után újra meghaladta a nemzetgazdasági béremelkedés 
átlagos mértékét.  

4. táblázat 
A mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban, vadgazdálkodásban  

és halászatban foglalkoztatottak száma és átlagkeresete 2007-ben 

Fizikai Szellemi  
foglalkozásúak 

Összesen 

Foglalkoztatottak száma 69 800 20 000 89 800 
2007 az előző év %-ában 95,3 97,2 95,7 
Bruttó kereset, Ft 102 796 188 106 122 072 
2007 az előző év %-ában 109,3 108,0 109,0 
Nettó kereset, Ft 76 083 115 976 85 097 
2007 az előző év %-ában 103,8 103,0 103,6 

*A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások és költségvetési szervezetek adatai alapján 
Forrás: KSH 

A nettó átlagkereset elsősorban a járulékterhek, illetve az adóelvonás 
növekedése miatt jóval szerényebb mértékben – de a nemzetgazdasági átlagnál 
gyorsabban – 3,6%-kal emelkedett 2007-ben. A 85097 forintos nettó átlagbér a 
nemzetgazdasági 114075 forintos átlagnak így is alig háromnegyede. A fizikai 
foglalkozásúak keresete átlagosan 9,3%-kal emelkedett, így csökkent a fizikai és a 
szellemi foglalkozásúaknak fizetett bér közötti különbség. 

3.3. Termelőeszköz-felhasználás 

2007-ben a mezőgazdasági termelőeszközök kereskedelme az elmúlt évhez 
viszonyítva folyó áron 33,3%-kal nőtt. A mezőgazdasági gépek értékesítése az 
előző évi alacsony bázishoz képest számottevően, 69,5%-kal emelkedett, a 
műtrágya forgalmazás 22,5%-kal, míg a növényvédő szereké 13,5%-kal bővült. Az 
alkatrészek beszerzésének értéke 26,7%-kal volt magasabb, mint 2006-ban. A 
műszaki áruk értékesítése még folyó áron számítva is jelentősen csökkent. 
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5. táblázat 
Összes forgalmazó szervezet termelőeszköz-értékesítése 

(millió Ft) 

Megnevezés 2006 2007 2007/2006 % 

Mezőgazdasági gép (használt nélkül) 59 395 100 674 169,5 
Alkatrész 17 721 22 453 126,7 
Műszaki áru 1 643 948 57,7 
Műtrágya 62 440 76 514 122,5 

Növényvédő szer (alapanyag nélkül) 62 639 71 111 113,5 
Összes termék 203 838 271 700 133,3 

Forrás: AKI 

A forgalmazói szervezeteknél a 2007. év végén rendelkezésre álló 
zárókészletek a mezőgazdasági gép, alkatrész, műszaki áru, növényvédő szer 
esetében növekedtek a 2006. évi készletekhez mérten.  

2007-ben a műtrágya felhasználásban jelentős növekedés volt 
megfigyelhető. Az értékesített műtrágya összes hatóanyag-mennyisége 507,3 ezer 
hatóanyag-tonna volt, amely 11,2%-kal meghaladta a 2006. évit. Ezen belül 10,7%-
kal emelkedett a forgalmazott nitrogén-hatóanyag mennyisége, a foszforé 16%-kal, 
a kálium-hatóanyagé pedig 8,7%-kal nőtt. Az egy hektár mezőgazdasági területre, 
illetve szántó-, kert-, gyümölcsös- és szőlőterületre kijuttatott műtrágya hatóanyag 
mennyisége így emelkedett az előző évhez képest (11,5 illetve 11,6%-kal). 

6. táblázat 
Műtrágya-felhasználás 

Megnevezés 2006 2007 

Értékesített műtrágya, hatóanyagban (ezer t)* 456 507 
Ebből: Nitrogén 289 320 

Foszfor 75 87 
Kálium 92 100 

Egy hektár mezőgazdasági területre kijuttatott 
hatóanyag (kg) 

78 87 

Egy hektár szántó-, kert-, gyümölcsös és 
szőlőterületre kijuttatott hatóanyag (kg) 

95 106 

*A mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelmi szervezetek közvetlen értékesítése a mezőgazdaság és az 
erdőgazdálkodás részére. 
Forrás: AKI 

2007-ben 22,3 ezer tonna növényvédő szert értékesítettek a forgalmazók, 71,1 
milliárd forint értékben. Az értékesített mennyiséget tekintve ez 3%-os csökkenést 
jelentett az előző évhez képest. A gombaölő szerek értékesítése 8,6%-kal, a 
gyomirtó szereké 6,6%-kal csökkent. Ezzel szemben a rovarölő szerek forgalma 
számottevően, 24,5%-kal növekedett. A forgalom mennyiségének 41,1%-át, 
értékének pedig több mint a felét a herbicidek tették ki. Rovarölő szerekből 5009 
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tonnát (12,9 milliárd Ft), gombaölő szerekből 5203 tonnát (17,2 milliárd Ft), egyéb 
készítményekből pedig 2961 tonnát (3,9 milliárd Ft) forgalmaztak. 

3.4. Beruházások a mezőgazdaságban 

Az egy hektárra jutó beruházások értéke az egyéni gazdaságokban 43,8 ezer 
forint volt, amely egyharmaddal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. Azonban 
még ez a nagymértékű növekedés sem volt elég ahhoz, hogy a nettó beruházás 
előjelét pozitívra fordítsa (-2,7 ezer Ft/ha), így a befektetések 2007-ben elsősorban 
csak az értékcsökkenést, valamint a selejtezett/értékesített eszközök pótlását 
szolgálták, nettó állóeszköz-állomány növekedést nem idéztek elő. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy a növekvő beruházások csak a lemaradás ütemét lassították, azaz a 
felzárkózás az egyéni gazdaságok esetében még a vizsgált évben sem kezdődött el. 

A társas vállalkozások hektáronkénti beruházása 87,4 ezer forint volt, amely 
összességében 22 ezer forinttal növelte az eszközök könyv szerinti értékét. Míg egy 
évvel korábban csak az eszközpótló beruházásokat hajtották végre, 2007-ben 
technikai-, technológiai fejlesztések is történtek. Hasonlóan az egyéni 
gazdaságokhoz, a legnagyobb mértékben a gépek, berendezések beruházásai 
növekedtek (18%-kal). 
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7. táblázat 
Növényvédő szer értékesítés 

(tonna) 

Megnevezés 2006 2007 2007/2006 % 

Értékesített növényvédő szer * 23 046 22 356 97,0 

Ebből: Gombaölő szer 5 690 5 203 91,4 
Rovarölő szer 4 023 5 009 124,5 
Gyomirtó szer 9 832 9 183 93,4 
Egyéb szer 3 501 2 961 84,6 

*A mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelmi szervezetek közvetlen értékesítése a mezőgazdaság részére. 
Forrás: AKI 

A növényvédelem helyzetét – mint minden évben, így 2007-ben is – 
jelentősen befolyásolta az időjárás alakulása. A 2007. évben a száraz téli időszakot 
száraz tavasz követte, így a szántóföldi kultúráknál a vegetációs időszakot 
figyelembe véve összességében 150-200 mm csapadék hiány alakult ki. A 
csapadékszegény időjárás a szántóföldi kultúrák és a gyümölcsösök esetében is 
éreztette hatását a növényvédelemben, következésképpen a növényvédőszer 
kereskedelemben. 

Az aszályos időjárás kialakulásában a csapadékhiánynál nagyobb szerepet 
játszott a léghőmérséklet napi maximumának alakulása. Az ország olyan területein 
is jelentkezett aszály, ahol nem volt csapadékhiány, sőt a csapadék összege 
meghaladta a sokéves átlagot. Legtöbb helyen a problémát a július 15-től tartó 36 oC 
feletti napi léghőmérséklet maximumok kialakulása okozta, mely a 
gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrában egyaránt nagymértékű légköri aszályt 
eredményezett. Ez az időjárás általában nem kedvezett a gomba és baktériumos 
betegségek felszaporodásának, megakadályozta a nedvességigényes kórokozók 
kártételét (pl. peronoszpóra), kedvezett viszont az állati kártevők felszaporodásának, 
elsősorban a melegkedvelő fajok károsítása volt jellemző (pl. levéltetvek, atkák, 
molyok). 
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4. A mezőgazdasági termelés és felvásárlás alakulása 

Az EUROSTAT-nál alkalmazott Mezőgazdasági Számlarendszer (MSZR) 
adatai szerint – amely halmozódásoktól mentesen számolja el az ágazat 
teljesítményét –  a mezőgazdaság teljes kibocsátása 2007-ben 1655 milliárd Ft volt. 
Folyó áron számítva ez 4,4%-os emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz képest, 
volumene viszont 11,6%-kal elmaradt az előző évitől. A különbség oka a növényi 
termékek, mindenekelőtt a kukorica és az alma termésmennyiségének drasztikus 
visszaesése, illetve az ezt ellensúlyozó drágulási hullám. Az áremelkedés a 
gabonafélék, ipari növények és gyümölcsfélék körében volt különösen erős.  

8. táblázat 
A mezőgazdasági termékek bruttó kibocsátása 

2006 2007 2007/2006, % 2006 2007 

Folyó Válto-
zatlan 

Megnevezés milliárd Ft, 
folyó áron 

áron 

A bruttó kibocsátás 
megoszlása,% 

Növénytermesztés és 
kertészet 

879,5 949,2 107,9 78,7 55,5 57,3 

Állattenyésztés 567,0 564,9 99,6 101,9 35,8 34,1 
Mezőgazdasági 
szolgáltatás 

95,1 92,6 97,4 95,0 6,0 5,7 

Nem mezőgazdasági 
másodlagos tevékenység 

44,2 48,6 110,0 95,0 2,7 2,9 

Mezőgazdasági 
kibocsátás összesen 

1 585,9 1 655,4 104,4 88,4 100,0 100,0 

Forrás: KSH 

4.1. Szántóföldi növénytermesztés 

A tavaszi fagykárok és az aszály következményeként a növényi termékek 
termelésének volumene több mint 21%-kal maradt el az előző évitől, ugyanakkor 
az élő állatok és állati termékek kibocsátása szerény mértékű (2%-os) növekedést 
mutatott. 

Az időjárási tényezők miatt a növényi kultúrák esetében a kipusztulás 
mértéke a 2006. évihez képest nagyon alacsony volt. A szántóföldi növények téli és 
tavaszi kipusztulása az előző évi 64 ezer hektár ötödét, mindössze 13 ezer hektárt 
tett ki. 

2007-ben 2,8 millió hektáron (az előző évinél 2%-kal kisebb területen) 9,7 
millió tonna gabona termett, 33%-kal kevesebb, mint az előző évben. A kalászos 
gabonák összes termésmennyisége 5,6 millió tonna volt, amely 9%-kal (551 ezer 
tonna) elmaradt az előző évitől. Az őszi árpa kivételével mindegyik kalászos gabona 
termésmennyisége csökkent 2006-hoz képest. 
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Búzából 2007-ben az előző évinél 3,7%-kal nagyobb betakarított területen 
(1114 ezer ha), 3580 kg/ha termésátlag mellett, közel 4 millió tonna termett, 390 
ezer tonnával (9%-kal) kevesebb, mint 2006-ban. Őszi árpát a 2006. évinél 7%-kal 
nagyobb területen, 183 ezer hektáron termesztettek, a termésátlag 3630 kg/ha volt, 
az össztermés mennyisége pedig 664 ezer tonna lett. Rozsból a betakarított terület 
2007-ben 40 ezer hektár volt, a termésátlag (2040 kg/ha) 20%-kal az össztermés (81 
ezer tonna) 18%-kal csökkent. A triticále betakarított területe 130 ezer hektárra 
csökkent, és a termésátlag is gyengébben alakult (2920 kg/ha), amely mindössze 
380 ezer tonnás termést eredményezett, szemben például a 2005. évi 568 ezer 
tonnával. Tavaszi árpa 2007-ben nagyobb területen, 139 ezer hektáron termett, a 
termésátlag viszont csak az előző évi 75%-át, 2550 kg/ha-t ért el. Az össztermés így 
csupán 354 ezer tonna lett, amely az alacsony 2006. évi mennyiségtől is 58 ezer 
tonnával elmaradt. Zabot 2007-ben 60 ezer hektáron arattak, azonban a gyenge, 
2090 kg/ha-os termésátlag miatt 17%-kal kevesebb, 125 ezer tonnás 
termésmennyiség keletkezett.  

Kukoricát 2007-ben, nagyrészt az intervenciós lehetőségek 
elbizonytalanodása miatt, 10,9%-kal kisebb területen termeltek. A 2006. évi 6820 
kg/ha-ról 45%-kal, 3720 kg/ha-ra esett a termésátlag. A betakarított 
termésmennyiség a 2006. évi 8,3 millió tonna után alig 4 millió tonnát tett ki, ami 
az utóbbi évtizedek legalacsonyabb termésmennyiségét eredményezte. 

A napraforgó betakarított területe 4%-kal volt kisebb, mint egy évvel 
korábban, és emellett a termésátlag is csökkent, 7%-kal 2060 kg/ha-ra. Az 1,1 millió 
tonnás betakarított mennyiség így összességében 12%-kal volt alacsonyabb, mint 
2006-ban. Másik olajos növényünk, a repce a Biodízel Program felfutásának 
köszönhetően egyre jelentősebbé válik, 2007-ben a betakarított terület a 2006. évi 
másfélszerese, a 2003. évi háromszorosa volt. A termésátlag csupán 8%-kal, 2190 
kg/ha-ra csökkent. Összesen 496 ezer tonna repce termett, amely a korábbi évek 
eredményeit – a területi nagyságrend növekedése miatt – messze felülmúlja.  

Az EU piacszabályozási intézkedéseinek hatására a cukorrépa-termelés 
csökkenésnek indult. A betakarított terület 2007-ben már csak 41 ezer hektár volt a 
2006. évi 47, illetve a 2005. évi 62 ezer hektárral szemben. Az alacsony, 41190 
kg/ha-os termésátlag is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a termésmennyiség 
egyharmadával csökkent, alig 1,7 millió tonnára esett vissza.  

Burgonya a 2006. évinél 11%-kal nagyobb területen termett, de a termésátlag 
19%-os csökkenése miatt a tavalyival szinte megegyező össztermést, 563 ezer 
tonnát takarítottak be. 
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2. ábra 
Néhány szántóföldi növény termésének alakulása  

(2001-2005 évek átlaga = 100,0) 
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Forrás: KSH 

4.2. Kertészet 

Az előző évinél 1%-kal kisebb területen, 91 ezer hektáron termeltek 
zöldségféléket az elmúlt évben. Előzetes adatok szerint 2007-ben 1760 ezer tonna 
zöldség termett (melynek jelentős része fólia alatti termelés), 1%-kal kevesebb, 
mint 2006-ban. A csemegekukorica termésmennyisége 535 ezer tonnát tett ki. 
Paradicsomból 2620 hektáron 228 ezer tonnát termeltek, ami a 2006. évi 
mennyiségnél 11 százalékkal több. Zöldpaprikából a 2006. évi mennyiség 109%-át, 
191 ezer tonnát takarítottak be. A vöröshagyma termelés 69 ezer tonna volt, mely az 
elmúlt évi eredményhez képest 27 %-kal alacsonyabb.  

Az ország 99 ezer hektáros gyümölcsös területén 2007-ben közel 370 ezer 
tonna gyümölcs termett, ami az előző évi 863 ezer tonnás termés mindössze 43%-a. 
A gyümölcstermés legnagyobb részét kitevő almából 158 ezer tonnát takarítottak be, 
71%-kal kevesebbet, mint 2006-ban. A fagykárok és a későbbi kedvezőtlen időjárás 
következtében a 2007. évben leszüretelt őszibarack mennyisége 50%-kal, a 
körtetermés pedig 67%-kal csökkent 2006-hoz képest. Rendkívüli módon visszaesett 
a szilva (66%-kal) és a kajszi (57%-kal) termelése is, az időjárási viszontagságokat a 
fontosabb gyümölcsfélék közül legjobban a meggy viselte (32%-kal). 
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Az összes szőlőterület 2007-ben 84 ezer hektárt tett ki. A termésátlag az egy 
évvel korábbinak megfelelően alakult, ami 517 ezer tonnás össztermést 
eredményezett. Ez a szőlőmennyiség 3,1 millió hl bor előállítását tette lehetővé, ami 
a 2006. évivel megegyezett.  

4.3. Állattenyésztés 

A korábbi éveket jellemző állatállomány csökkenési tendencia 2007-ben is 
folytatódott, de a csökkenés üteme lassult. 

3. ábra 
A december 1-i állatállomány alakulása 

(2001-2005 évek átlaga = 100,0) 
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Forrás: KSH 

A szarvasmarha-állomány esetében gyenge emelkedés zajlott, a 2007. 
december 1-i 705 ezres állomány 3 ezerrel nagyobb volt, mint az előző év 
decemberében. Ezen belül a tehénállomány stagnált, és 2007 decemberében 322 
ezer darab volt.  

A vágómarha piac kis mértékben megélénkült. A termelési színvonal emelése, 
hatékonyság növelése fontos feladat a hús-marha tenyésztésben, amiben alapvető 
szerepe van szaporodás-biológiai, tenyésztési, tartási és takarmányozási feltételek 
javításának. 
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Magyarországon a felvásárolt tej 85-90%-a extra minőségű, vagyis megfelel az EU 
humán élelmezési előírásainak. A tejminőség fenntartásához és az esetleges 
javításához újabb beruházások és termelés-szervezési fejlesztések szükségesek. 
Hazánkban a tejfogyasztás továbbra is stagnál, az egy főre jutó 170 liter folyó tejnek 
megfelelő tejtermék nyugati összevetésben meglehetősen alacsony. 

Az ország sertésállománya 3 millió 871 ezer volt, 3%-kal kevesebb, mint a 
2006. év végén. Az anyakocák száma 11%-kal, 259 ezer darabra esett vissza, ami a 
következő időszakra újabb jelentős állománycsökkenést vetít előre.  

Az EU tagállamok közül a legnagyobb sertéstartók, Németország, Spanyolország, 
Lengyelország, Dánia és Franciaország együtt az állomány több mint 60%-át 
birtokolták, Magyarország pedig 2%-kal rendelkezett. 

A főbb állatfajok tartási intenzitása régiónként, 2007. december 1. 
(100 hektár szántóra jutó állatállomány, darab) 

Megnevezés 
Országos 

átlag Maximum Minimum 
Maximum a 

minimum      %-
ában 

Szarvasmarha 16 Nyugat-Dunántúl         22 Dél-Dunántúl          12  183,3 

Sertés 87 Dél-Alföld                 107 Észak-Mo.               42 254,8 

Baromfi 866 Közép-Dunántúl      1072 Dél-Dunántúl        564 190,1 

 

A főbb állatfajok közül a sertéstartás intenzitása tért el a régiónként a leginkább, 2,5-
szeresen, ami elsősorban a tartási hagyományokkal függ össze. A szarvasmarha- és a 
baromfitartásban kisebbek voltak a régiónkénti különbségek. 

Az európai versenytársainkhoz képest a fajlagos takarmány fogyasztás nagy, kicsi a 
napi súlygyarapodás, kevés az egy kocára vetített vágósertés kibocsátás (évi 3-4 
hízóval kevesebb), kedvezőtlen az EUROP minősítés alapján mért színhús termelés 
(hízóink színhús százaléka 3-7%-kal kisebb), alacsony szintű a 
munkatermelékenység. A sertés állomány koncentrációja kedvezőtlen, elaprózott, a 
termelés műszaki-technológiai színvonala elavult, a telepek elöregedtek, amelyek 
kihatnak a teljesítmény mutatók alakulására. Mindezek a tényezők közvetlenül 
befolyásolják a jövedelmi helyzetet, a termelésnél felhasznált erőforrások 
hatékonyságát. 

A juhállomány 2007. december 1-én 1 millió 232 ezer volt, az előző évinél 
5%-kal kevesebb. Az anyajuhok száma 977 ezer volt, vagyis követte a juhállomány 
csökkenését.  

A juhtej feldolgozás – amely az ország területén elszórtan a közepes és kisméretű 
feldolgozókban folyik – nagy forgótőke- és beruházási igénye miatt csak hosszú 
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távon, biztos piaci körülmények között működtethető. A juhágazat árbevételében 
nem egyforma súllyal szerepelnek a termékek, ezért egy hús-gyapjú termelésű 
állomány esetében az árbevétel 96%-a a vágóbárány értékesítésből, 4%-a a 
gyapjúból származik. Tenyésztői oldalról a jövedelmezőség javításának 
legfontosabb eleme a szaporaság és az értékesített bárány szaporulat növelése. 

A baromfiágazatban 2007-ben enyhe csökkenés következett be, a tyúkfélék 
közel 30 milliós állománya 2006. decemberéhez képest 1%-kal csökkent. A 
pulykaállomány 7%-kal növekedett, a kacsaállomány 14%-kal csökkent. A 
libaállomány a 2006. évi kiugró értékhez képest kétharmadára esett vissza.  

Az elmúlt évek során a hazai húsfogyasztáson belül – mennyiségét tekintve – 
növekedett a baromfihús szerepe. Az 1980-as évek második felétől az ún. vörös 
húsok áremelkedése jelentősen növelte a keresletet a viszonylag olcsó baromfihús 
iránt.  

  A vágóállat-termelés 2007-ben az előzetes adatok szerint 1,4 millió tonna 
volt, 22 ezer tonnával (1,6%-kal) több mint az előző évben. A vágóállat termelés 
46%-át képviselő vágósertés-előállítás 5,1%-kal növekedett. A vágóállat termelésből 
a sertéséhez hasonló súllyal részesedett a vágóbaromfi, melynek mennyisége az 
előző évhez viszonyítva 1,7%-kal csökkent. Vágómarhából 2007-ben 2,4%-kal 
többet, vágójuhból viszont 5,0%-kal kevesebbet termeltek, mint az előző évben.  

A fajlagos mutatók alakulása 

2005 2006 2007 Megnevezés 2005 2006 2007 

előző év=100,0 

Egy tehénre jutó tejtermelés, l 6260 6506 6716 104,9 103,9 103,2 

Egy juhra jutó gyapjútermelés, kg 3,9 3,6 3,6 97,5 92,3 100,0 

Egy tyúkra jutó tojástermelés, db 208 205 217 98,1 98,6 105,9 

Egy kocára jutó vágósertés 
termelés, kg 

2089 2174 2308 94,5 104,1 106,2 

4.4. Felvásárlás 

A mezőgazdasági termékek felvásárlásának volumene 2000–2004 között 
összességében mintegy 15%-kal növekedett, 2006-ra újra visszaesett a 2000. év 
szintjére, 2007-ben pedig csak minimálisan emelkedett. (A 2005–2006. években 
jelentős EU-s gabona intervenció nem tartozik a felvásárlás fogalomkörébe, ezért 
nem szerepel a felvásárlási statisztikában). Mezőgazdasági termékekből 2007-ben 
1,5%-kal többet vásároltak fel, mint az előző évben.  
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A növénytermesztési és kertészeti termékekből 5,5%-kal csökkent a 
felvásárolt mennyiség. A gabonafélék és a gyümölcsök esetében 20%-os visszaesés 
következett be, ezt azonban részben javította az ipari növények és a zöldségfélék 
felvásárolt mennyiségének 9, illetve 14%-os emelkedése.  

Az élő állatok és állati termékek felvásárolt mennyisége általában szűkebb 
sávban ingadozik, mint a növénytermesztési és kertészeti termékeké. Ez a volumen 
2002–2003-ban növekedett, de ezután meredeken csökkent, és 2006-ban már 9,3%-
kal elmaradt a 2000. évitől. 2007-ben a felvásárolt vágóállatok (sertés, baromfi) és 
állati termékek (tej, tojás) mennyisége egyaránt növekedett. Élő állatokból 6%-os, 
állati termékekből 10,2%-os, összességében 7,2%-os emelkedés történt. 

4.5. Intervenció 

A gabona intervenciós felvásárlás szabályai módosultak, a 2006/2007-es 
gazdasági évben a kukorica felvásárlás minőségi paramétereit szigorították, és 
bevezetésre kerültek a mikotoxin vizsgálatok. A 2007/2008-as évben a Bizottság a 
kukorica intervencióra felvásárlási felső határt vezetett be (összeurópai szinten 1,5 
millió tonna). A 2006/2007-es felvásárlási időszak 2006. november 1-től 2007. 
július 31-ig tartott. Ennek során az MVH-hoz összesen 76 ezer tonna felajánlás 
érkezett be, melyből a felajánlók 62 ezer tonnát visszavontak. A minőségi 
problémák miatti elutasítás miatt végül 2007 januárjában 1541 tonna kukorica 
felvásárlása valósult meg, 41 millió forint nettó értékben, étkezési búza 
felvásárlására nem került sor. A 2007/2008-as felvásárlási időszak 2007. november 
1-jétől kezdődött, azonban 2007. december 31-ig a magas piaci árak következtében 
egyetlen felajánlás sem érkezett be.  

A Bizottság rendeletének megfelelően befejeződött a harmadik országba 
történő gabonaértékesítés, melyből a 2007. évben 15 ezer tonna árpa és 9 ezer tonna 
étkezési búza kivitele valósult meg. Ezzel egyidejűleg a Bizottság az európai uniós 
belső piacon történő értékesítés emeléséről határozott, illetve további 
gabonamennyiség belső piacon történő értékesítésére adott felhatalmazást. Ily 
módon összességében mintegy 15 ezer tonna árpa, 326 ezer tonna étkezési búza és 
több mint 3 millió 700 ezer tonna kukorica került értékesítésre. A Bizottság lehetővé 
tette 2007-ben Magyarország számára 52 ezer tonna intervenciós gabona, 900 tonna 
intervenciós cukor és 1,8 millió euró értékű tejtermék felhasználását az EU 
Élelmiszersegély program céljaira.  

A 2007. naptári év elején a gabona intervenciós készlet mintegy 5700 ezer 
tonna volt, amiből az év végére 756 ezer tonna maradt. 2007. évben befejeződött az 
intervenciós készlet áttárolása a hosszabb futamidejű szerződéssel rendelkező 
raktárakba. Jelentősen megnőtt az intervenciós készletekkel nem rendelkező 
raktárak mennyisége, melyekhez kapcsolódó tárolási szerződéseket az MVH 
folyamatosan felmondta, illetve felmondja. 
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Az alkohol intervenció keretében 2007-ben 16818 hl alkohol felvásárlására 
került sor, a kifizetett felvásárlási ár 731 millió forint volt. Az intervenciós 
tárolókapacitást érintő problémák megszűntek, jelenleg 73050 hl szerződött alkohol 
tárolási kapacitás áll rendelkezésre. A tárolt intervenciós alkoholkészlet ennek fele, 
36590 hl, amelynek nyilvántartási értéke 431 millió forint. A 2006/2007-es piaci 
évben 30840 hl must és bor vált jogosulttá magántárolási támogatásra, a támogatás 
összege 41 millió forint, amely csökkenést jelent az előző évhez képest.  

2007. évben a cukorpiaci reformnak köszönhetően cukor intervenciós 
felajánlás nem történt. Az intervenciós cukorkészlet a 2007. naptári év elején 140 
ezer tonna volt, ami év végére 94 ezer tonnára csökkent. A 2007. évben 1250 tonna 
került belpiaci, és 47142 tonna export célú értékesítésre, összesen 7,6 milliárd forint 
értékben. 
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5. Erdő- és vadgazdálkodás, halászat 

5.1. Erdőgazdálkodás 

 Az erdőgazdálkodás ma már nem csak az erdő anyagi javainak kihasználását 
jelenti, hanem ezzel párhuzamosan egy sokrétű erdőkezelési tevékenységet is. Egyre 
nagyobb körben nevesítésre kerülnek és tudatosulnak az erdők környezet- és 
természetvédelmi valamint közjóléti szerepének minél magasabb szintű 
érvényesülése érdekében tervezett erdőkezelési feladatok. Ezek költségeit és 
hasznosságát, valamint az erdők úgynevezett nem anyagi jellegű szolgáltatásainak 
értékét nagyon nehéz számokban kifejezni. Emiatt a következőkben felsorolás 
jelleggel ismertetett fontosabb állapot- és teljesítményadatok csak hozzávetőlegesen 
tudják érzékeltetni az ágazat valós teljesítményét, és annak valós értékét, 
hasznosságát. Gazdasági rendeltetésű erdő 63,6%, védelmi rendeltetésű erdő 35,1%, 
míg az egészségügyi-szociális, turisztikai, oktatási, kutatási rendeltetésű erdő 1,3%. 
Az elmúlt időszakban a gazdasági erdő rovására a védelmi és a jóléti erdők aránya 
nőtt. Az erdő területek (termőföld és a faállomány stb.) értéke nem szerepel a 
kimutatásokban, valamint az erdővagyon értékében bekövetkező pozitív változások 
sem kerülnek kimutatásra.  

Magyarország összes földterületének több mint egyötöde (2 millió ha) az 
erdőgazdálkodásba vont terület, amelynek 94%-át (1,9 millió ha) borítja faállomány. 
A faállománnyal borított területet alapul véve az ország erdősültsége 20,3%. Ez 
alapján a szántó után az erdő a második legnagyobb területű művelési ág az 
országban. 

A magas területi részarány ellenére az erdőgazdálkodás éves teljesítménye – 
ha csak a közvetlen megtermelt értéket tekintjük – a nemzetgazdaság egészében 
(GDP) mindössze 0,1%-ot képvisel. Az erdő vagyon folyamatosan nő, hazánk 
erdeinek értéke óvatos becsléssel is jelentősen meghaladja az 1000 milliárd forintot. 
Az erdőből származó faanyagra és erdei melléktermékekre épülő úgynevezett fa- és 
nem faalapú iparban és egyéb gazdasági ágazatokban hozzáadott értékkel együtt 
azonban jelentősen nagyobb részarányról beszélhetünk. 

Magyarország erdőterületein nagyobbrészt lombos fafajokból álló elegyes 
erdőtársulások találhatók. A lombos erdőállományok részaránya 85%, míg a 
visszaszorulóban lévő fenyő mindössze 15%-nyi területen van jelen. Az őshonosnak 
tekinthető főfafajú erdőállományok aránya meghaladja az 57%-ot. Az idegenhonos 
erdőállományok közül érdemes kiemelni még az akácosokat (23%) és a nemes 
nyarasokat (7%). 
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A faállományok összesített fatérfogata a korábbi tendenciáknak megfelelően 
az elmúlt évben is gyarapodott, a 2007. január 1-jei állapot szerint 347 millió 
köbmétert tesz ki. Az élőfa-készlet anyagi értéke több mint 1000 milliárd forint.  

Az erdőtervezett területek tulajdoni megoszlása az Országos Erdőállomány 
Adattár alapján a következő: 

 
• állami tulajdon:  1,152 millió hektár  (57,7%); 
• közösségi tulajdon:  0,022 millió hektár  (1,1%); 
• magántulajdon:  0,824 millió hektár  (41,2%); 
 

Magyarországon az egységes erdészeti politika érvényesül, amelynek 
felelőse az FVM. Az állami tulajdonú erdőkben folyó gazdálkodás szakmai 
színvonala összességében jó. Az állami erdők kezelése összhangban van a 
társadalom által meghatározott, és az erdőtörvényben, illetve a természetvédelmi 
törvényben megszabott szakmai követelményekkel. 

A magán és közösségi tulajdonban lévő területek gazdálkodása vegyesebb 
képet mutat. A közel 33 ezer, erdőgazdálkodásban általában járatlan gazdálkodó 
jellemzően kis üzemi területeken gazdálkodik (kb. 20 hektáros az átlagos 
üzemméret). Az erdőgazdálkodók mögött mintegy 300 ezer fős erdőtulajdonosi kör 
áll. Egy-egy földrészletet akár több tucatnyi, sokszor igen különböző érdekeltségű 
tulajdonos birtokol. Az előzőek miatt ezekre a szektorokra összességében alacsony 
gazdálkodói motiváltság, és mindössze közepes szakmai színvonalú gazdálkodói 
tevékenység jellemző. Ezen a helyzeten remélhetőleg sokat segít majd a felépülőben 
lévő szaktanácsadási rendszer, illetve a folyamatosan bővülő szakirányítói és 
integrátori hálózat. 

A fakitermelés 2007-ben is az ágazat fontos bevételi forrása volt. Az évi 
folyónövedékből –  amely 13,2 millió köbméter – az erdőtervek szerinti maximális 
kitermelési lehetőség 10,2 millió köbméter. 2007-ben az erdőgazdálkodók 
hozzávetőlegesen 100 ezer hektár erdőterületen végeztek fahasználati 
tevékenységet, amiből a véghasználatok 28,5 ezer hektárt tettek ki. Fatérfogatban ez 
6,6 millió bruttó köbmétert jelentett, ami az erdőtervi éves kitermelési lehetőségek 
65%-a. Ez a tartamos gazdálkodás feltételeinek messzemenően megfelel. 

Az erdőgazdálkodók a jogszabályokban előírt erdőfelújítási 
kötelezettségeiknek jó színvonalon tettek eleget. A tárgyévi erdőfelújítási első 
kivitelek nagysága 20,4 ezer hektár, amelyből 0,4 ezer hektár erdőfelújítást pótló 
erdőtelepítés volt. Az első kivitelek közül a mesterséges erdőfelújítások részaránya 
53%, a magról történő természetes felújításoké 17%, a természetes sarjaztatásé 
pedig 30%. A tárgyévben befejezett erdőfelújítások területe (20,2 ezer ha) 
magasabb, mint a tárgyévben keletkezett erdőfelújítási kötelezettség területe (19,8 
ezer ha). Az erdősítési hátralékban lévő terület mindössze 6 ezer hektár. 
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Az uniós támogatásokra alapozottan az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program a 2007-2013 közötti időszakban 70 ezer hektár, a Nemzeti Erdőtelepítési 
Program pedig hosszabb távon – 35-50 év alatt – 683 ezer hektár erdőtelepítéssel 
számol. A 2006-2007-es tenyészeti évben a rendelkezésre álló támogatási forrásnak 
köszönhetően közel 19 ezer hektár új erdő telepítésére került sor. 

Az erdészeti társaságok 2004. év óta folyamatosan, évente részt vesznek az 
ún. erdőművelési célú közmunka programban, amelyről a tapasztalatok alapján 
megállapítható, hogy a legszervezettebben működő közmunka programok egyike. 
Az elmúlt évek tényszámai és a 2008. évi tervszámok alapján 7,8 milliárd forint 
értékű közmunka program valósult meg az alábbi finanszírozási megoszlás szerint: 

• Minisztériumok 3659,1 millió forint 
• ÁPV-MNV Zrt. 2632,4 millió forint 
• Saját forrás  1561,6 millió forint 
• Összesen   7853,1 millió forint. 

A közmunka programok során foglalkoztatott munkanélküliek létszáma 
2004-2008. években 9110 fő. 

Az európai erdő egészségi állapot monitoring rendszer hazai adatai alapján a 
magyar erdők egészségi állapota megfelelő, de az előző évhez képest enyhén 
romlott. Több mint 6500 hektár erdősítést károsították a kései fagyok. További 
veszteségeket szenvedtek a fiatal erdők az aszályos időjárás miatt, közel 3000 
hektáron elpusztultak a csemeték, az erdőgazdálkodók többletköltsége meghaladta a 
2 milliárd forintot. 

Szintén a szárazsághoz köthető, hogy a leégett erdőterület a korábbi évek 
tűzveszteségi átlagának többszöröse, mintegy 2000 hektár volt. Ezen belül is magas 
volt a teljesen leégett, újra erdősítendő területek aránya. Az erdősítésekben közel 
300 hektár tűzkárt regisztrált az erdészeti hatóság.  

Az egészségügyi célú fakitermelések folyamatos végrehajtása ellenére 
továbbra is tizedeli a nyugat-dunántúli lúcosokat a szú. Részben a hatékony 
védekezésnek is köszönhetően visszaszorult a 2004-2006-ban még jelentős károkat 
okozó gyapjaslepke. 

5.2. Vadgazdálkodás és vadászat 

2007-ben a vadászterületek 2007-2017. közötti időszakra vonatkozó 
kialakításának folyamata zajlott. 1517 darab kérelem érkezett a vadászati hatósághoz 
(Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal). A következő tíz éves ciklusra 1367 
vadászterület kialakítására került sor. A kialakított területekre vonatkozó 
üzemtervek és éves vadgazdálkodási tervek jóváhagyásra kerültek. 

A vadgazdálkodás támogatására 2007-ben 412,3 millió forintot fordított a 
tárca. Támogatást három jogcímen lehetett igényelni: 
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• A vadászható állatfajok természetes állománya és azok élőhelye 
megőrzésének, védelmének támogatása. 

• A vadgazdálkodással illetve a vad védelmével összefüggő tudományos 
kutatás, valamint a vadászati kultúra és ismeretterjesztés támogatása. 

• A különleges rendeltetésű vadászterületek vadállomány-fenntartásának 
támogatása. 

2007-ben a pályáztatás és a szerződéskötés terv szerint zajlott, a kifizetések 
az év végéig lezárultak. 2007. május 1-én lejárt a fenti támogatási jogcímek 
notifikációja. A vadgazdálkodási támogatások 2008-tól csekély összegű, de minimis 
rendszerben működnek tovább, a korábbi négy helyett két jogcímen. 

2007-ben megkezdődött a vadgazdálkodás területét érintő szabályozás 
egyszerűsítése, a vadászati hatóság, valamint a vadászatra jogosultak 
adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében. 

5.3. Halászat 

A tógazdasági haltermelés 2007-ben 21,4 ezer tonna volt, ebből az étkezési 
haltermelés mintegy 13,9 ezer tonna. Az intenzív iparszerű üzemekben mintegy 
kétezer tonna étkezési halat állítottak elő, melynek több mint 95 %-a az afrikai 
harcsa volt. Így a tógazdasági és intenzív üzemek együttes étkezési haltermelése 
megközelítette a 16 ezer tonnát. 

A természetes vizeken közel 7000 tonna halat halásztak, horgásztak. A 
halászati és horgászati tevékenység mintegy 136 ezer hektár vízfelületen folyik, az 
üzemelő halastavak területe 2005-höz képest több mint 1200 hektárral növekedett. 

A természetes vízi halfogás kétirányú: kereskedelmi és rekreációs. A 
horgászok zsákmánya a természetes vizeken évek óta több mint a kereskedelmi 
halászaté. Halfogyasztásunk az európai országok átlagához hasonlítva igen alacsony, 
de elmondható, hogy az utóbbi években töretlenül növekszik, és hamarosan 
meghaladja a 4 kg/év/fő mennyiséget. Halfogyasztásunk növelése egészségügyi 
szempontok miatt is kívánatos, amit választék bővítéssel serkenteni lehet.  

Az étkezési haltermelésünk alig egyötödét dolgozzák fel. A feldolgozó 
üzemek az EU előírásainak megfelelnek. A halfeldolgozók vágással, darabolással, 
füstöléssel és pácolthal-gyártással foglalkoznak.  

Magyarország halimportja mind volumenében, mind értékében jelentősen 
meghaladja a kivitelt, és ez elsősorban gyorsfagyasztott tengeri hal, halkonzerv és 
egyéb feldolgozott haltermékek behozatalát jelenti a feldolgozatlan élőhal 
exportunkkal szemben. 
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9. táblázat 
A halászat legfontosabb termelési adatai 

Megnevezés 2005 2006 2007 
Tógazdasági és intenzív üzemek 

Halastó-üzemelt terület (hektár) 23 079 23 878 24 302 
Étkezési haltermelés (tonna) 13 660 14 687 15 865 

Természetes vizek és víztározók 
Hasznosított terület (hektár) 136 180 133 948 135 852 
Teljes zsákmány (tonna) 7 317 7 172 6 669 
Összesen étkezési hal (tonna) 20 977 21 859 22 534 

Forrás: AKI, HAKI 
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6. Az élelmiszeripar helyzete, szerkezete 

Az ipar feldolgozóipari termelésének közel egytizedét képviselő élelmiszer-, 
ital-, dohánygyártás volumene 2007-ben 4,3%-kal csökkent, miközben az ipari 
termelés 8,1%-kal bővült. A termelési érték alakulása elsősorban a mezőgazdasági 
termelés visszaesésével függött össze. Az ágazat értékesítési volumene 
összességében 3,3%-kal mérséklődött, ami a belföldi értékesítés 5,3%-os 
csökkenéséből és az exportértékesítés 3,1%-os növekedéséből következik. 

A 25 tagú EU élelmiszer és italipar termelésének értéke eléri a 870 milliárd 
eurot. A feldolgozóipar első számú ágazata 14%-os részesedéssel, s a legnagyobb 
munkaerő foglalkoztató is egyben, a több mint 309000 vállalkozásban 
alkalmazásban állók száma – csökkenő tendencia mellett – meghaladja a 4 millió 
főt. A teljes élelmiszeripari termelés közel 90%-át továbbra is a korábbi EU 
tagországok adják. Németország, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, 
Spanyolország az EU legnagyobb élelmiszer- és ital gyártói. Ezek az országok 
állítják elő az EU élelmiszer- és italipari termelési értékének 70%-át. Az ágazaton 
belül a kis- és középvállalkozások állítják elő a termelési érték több mint 50%-át. 

Az EU-25-ök termelésén belül a magyar termelés részesedése tartósan 1% 
körül alakul, s ezzel a 25 tagország között a 16. helyen áll. A csatlakozó országok 
közül csak a cseh és lengyel ipar kibocsátása nagyobb, a régi tagok közül pedig 
csupán a luxemburgi ipar mértéke kisebb. A magyar élelmiszeripar teljesítménye 
megközelítőleg a görög, portugál, finn, cseh és osztrák élelmiszeripar 
teljesítményével azonos. 

6.1. Az élelmiszertermelés- és értékesítés alakulása 

Az élelmiszer, ital- és dohánygyártás bruttó termelésének csökkenése – a 
2006. évi 1,3%-os növekedés után – 2007-ben folytatódott, követve a korábbi 
években kialakult trendet. 

A négy főnél többet foglalkoztató vállalkozások adatai alapján a folyó áron 
számított bruttó termelési érték 2002,2 milliárd forint volt, az előző évinél 49 
milliárd forinttal több. A feldolgozóiparon belül az élelmiszeripar ipari 
teljesítményből való részesedése évek óta folyamatosan csökken, a 2002-ben még 
14,9%-os részesedés 2007-ig 9,7%-ra olvadt.  

Az elmúlt évek kiemelkedő mértékű növekedésének köszönhetően a hús-, 
baromfihús-készítmény gyártása szakágazat a 2. helyre lépett előre a szakágazatok 
rangsorában. 2007-ben a meghatározó jellegű al- és szakágazatok csak kis 
mértékben változtak, az alágazat teljes termelési értékének háromnegyedét állították 
elő, hasonlóan mint 2006-ban. 

A szakágazatok többségében a bruttó termelési érték 2007-ben csökkent. 
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10. táblázat 
Az élelmiszeripari al- és szakágazatok  

bruttó termelési értéke és részaránya (2007) 

Szakágazat Bruttó termelési 
érték, Mrd Ft Részarány,% 

Élelmiszer, ital, dohány gyártása összesen 2002,2 100,0 
Ebből:   
  1. Tejfeldolgozás 218,0 10,9 
  2. Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 192,6 9,6 
  3. Baromfihús feldolgozása, tartósítása 170,1 8,5 
  4. Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás 167,4 8,4 
  5. Húsfeldolgozás, tartósítás  157,0 7,8 
  6. Üdítőital gyártása 152,4 7,6 
  7. Takarmánygyártás  137,6 6,9 
  8. Sörgyártás 99,9 5,0 
  9. Kenyér, friss tésztaféle gyártása 96,3 4,8 
 10. Tea, kávé feldolgozása 78,3 3,9 
 11. Malomipari termék gyártása 74,6 3,7 
 12. Finomított olaj gyártása  66,6 3,3 
 1-12. összesen 1 610,7 80,4 

Forrás: KSH 

11. táblázat 
Az egyes jelentősebb élelmiszeripari szakágazatok  

bruttó termelési értékének változása (2007) 

Növekvő termelésű 
szakágazatok 

Volumen--
index 

(előző év = 
100%) 

Csökkenő termelésű 
szakágazatok 

Volumen--
index 

(előző év = 
100%) 

Hús-, baromfihús-
készítmény gyártása 

161,5 Sörgyártás 99,4 

Üdítőital gyártása 111,1 Tejfeldolgozás 95,6 
Malomipari termék 
gyártása 

100,5 
Gyümölcs-
zöldségfeldolgozás 

93,8 

  Takarmánygyártás 93,0 

  
Kenyér, friss tésztafélék 
gyártása 

86,3 

  
Baromfihús feldolgozása, 
tartósítása 

82,3 

  Húsfeldolgozás, -tartósítás 78,6 
  Cukorgyártás 54,7 
  Édességgyártás 33,9 

Forrás: KSH 

2007-ben a szakágazatok kisebbik hányada tudta növelni belföldi 
értékesítését, többek közt a hús-, baromfihús-készítmény gyártása és az üdítőital 
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gyártása. A belföldi értékesítés több éve tartó erőteljes csökkenése a többi 
szakágazatot eltérő mértékben, de tartósan érinti.  

12. táblázat 
A belföldi értékesítés alakulása egyes szakágazatokban (2007) 

Növekvő belföldi 
értékesítésű szakágazatok 

Volumen-
-index 

(előző év 
= 100%) 

Csökkenő belföldi 
értékesítésű szakágazatok 

Volumen-
-index 

(előző év 
= 100%) 

Hús-, baromfihús-készítmény 
gyártása 

155,2 Sörgyártás 98,4 

Üdítőital gyártása 108,9 Takarmánygyártás 97,4 

  
Gyümölcs- és 
zöldségfeldolgozás 

97,2 

  Malomipari termék gyártása 96,2 
  Tejfeldolgozás 92,8 

  
Kenyér, friss tésztafélék 
gyártása 

83,1 

  
Baromfihús feldolgozása, 
tartósítása 

83,0 

  Cukorgyártás 73,9 
  Húsfeldolgozás, -tartósítás 70,8 
  Édességgyártás 48,5 

Forrás: KSH 

Az élelmiszer, ital, és dohány gyártása alágazatba sorolt gazdálkodó 
szervezetek folyó áron mintegy 499 milliárd forintos exportot bonyolítottak 2007-
ben, ami 3,1%-os emelkedés 2006-hoz képest. A feldolgozott élelmiszeripari 
termékek külkereskedelmi egyenlege így is mintegy 17 milliárd forint negatívummal 
zárult.  

2006 után 2007-ben is figyelemre méltó exportbővülés következett be a 
kenyér, friss tésztafélék gyártása, a hús-, baromfihús-készítmény gyártása, a 
gyümölcs- és zöldségfeldolgozás, a sörgyártás és az üdítőital gyártása 
szakágazatokban. A 2006. évi visszaesést követően bővült az export a malomipari 
termék gyártása, a tejfeldolgozás és a húsfeldolgozás, -tartósítás szakágazatokban. A 
2006. évinél erőteljesebben csökkent az exportértékesítés a takarmánygyártás, a 
baromfihús feldolgozása, tartósítása, a cukorgyártás és az édességgyártás 
szakágazatokban. Az édességgyártás szakágazatban töredékére esett vissza az 
export. 
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13. táblázat 
Az export értékesítés alakulása egyes szakágazatokban (2007) 

Növekvő export értékesítésű 
szakágazatok 

Előző év 
=100% 

Csökkenő export 
értékesítésű szakágazatok 

Előző év 
=100% 

Kenyér, friss tésztafélék 
gyártása 

384,3 Takarmánygyártás 84,0 

Hús-, baromfihús-készítmény 
gyártása 

181,2 
Baromfihús feldolgozása, 
tartósítása 

77,4 

Sörgyártás 146,2 Cukorgyártás 68,2 
Malomipari termék gyártása 136,5 Édességgyártás 17,9 
Tejfeldolgozás 120,2   
Üdítőital gyártása 119,2   
Gyümölcs- és 
zöldségfeldolgozás 

113,1   

Húsfeldolgozás, -tartósítás 110,4   
Forrás: KSH 

6.2. Foglalkoztatottság, keresetek, termelékenység 

Az élelmiszeriparban 2007-ben 103,5 ezer fő állt alkalmazásban, 3,3%-kal 
kevesebb, mint 2006-ban. A bruttó átlagkereset 2007-ben 147116 Ft/hó volt, 6,5%-
kal több mint 2006-ban. A nettó átlagkereset az adószabályok változása miatt csak 
1,6%-kal nőtt (96394 Ft/hó). Az átlagfizetéseket tekintve az élelmiszeripar csak a 
10. helyen van a feldolgozóipar ágazatai között. 

Az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatban a termelékenység hullámzó 
értékeket mutatott az elmúlt években. A 2005. évi 3,2%-os visszaesés után 2006-ban 
7,4%-os növekedés, majd 2007-ben ismét 1,1%-os csökkenés következett be. 

6.3. Vállalkozási és tulajdoni szerkezet 

Az élelmiszeriparban 2007. december 31-én 2674, 4 főnél többet 
foglalkoztató regisztrált vállalkozás létezett. Az összes élelmiszeripari vállalkozás 
79%-a 10 főnél kevesebbet foglalkoztató mikro-vállalkozás, 16,1%-a pedig 10-49 
főt foglalkoztató kisvállalkozás. A szakágazatban többnyire jogi személyiségű 
vállalkozások tevékenykednek, leggyakrabban Kft. formában. Az egyéni 
vállalkozások aránya meghaladja az egyharmadot. A külföldi tulajdon aránya 
megközelíti a 60%-ot, vagyis lényegében megegyezik az előző évek szintjével. 

6.4. Beruházások 

Az élelmiszeripari beruházások teljesítményértéke 2007-ben folyó áron 117 
milliárd forint volt, ami 3%-os növekedést jelent 2006-hoz viszonyítva. Némileg 
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(1,1%-kal) csökkent az építési beruházások összege, valamint volumene. 5,6 
milliárd forinttal (12,5%-kal) nőtt viszont a belföldi gépberuházás. Az import gépek 
beruházási teljesítményértéke (30 milliárd Ft) nem változott, a 2006. évivel azonos 
volt. Beruházás támogatási jogcímen sem hazai, sem EU forrás nem állt 
rendelkezésre 2007 folyamán. 

4. ábra 
Az élelmiszeripari beruházások teljesítményértéke 
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7. Az agrárkereskedelem alakulása 

7.1. A hazai élelmiszerfogyasztás és kereskedelem 

2007-ben a kiskereskedelmi forgalomban értékesített áruk összértéke folyó 
áron 6172 milliárd Ft volt, ami 2,9%-os növekedést jelentett az előző évhez képest. 
Az élelmiszer- és élelmiszerjellegű vegyes kiskereskedelem eladásainak értéke 
7,3%-kal nőtt, volumene azonban 1,3%-kal elmaradt az előző évi szinttől.  

2007 végén Magyarországon (gépjármű-üzletek és töltőállomások nélkül) 
összesen 151,1 ezer kiskereskedelmi üzlet működött, 2900-zal kevesebb, mint 2006 
decemberében. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes boltok száma, az ital- és 
dohányáru szaküzletekkel együtt 46 ezer volt, egy év alatt 1700-zal csökkent. 

A fogyasztói árak 8%-kal emelkedtek 2007-ben. Az árnövekedés átlaga a 
termék- és szolgáltatás-csoportok árváltozásának jelentős szóródásával alakult ki. A 
lakosság kiadásainak közel egynegyedét képviselő élelmiszerek árnövekedése 
11,5%-os volt. A szeszes italok, dohányáruk esetében 6,7%-os áremelkedés történt. 

Az egyes élelmiszerfajták közül a burgonya ára emelkedett a legnagyobb 
mértékben (45%). A liszt fogyasztói ára 37%-kal, a péksüteményeké 24%-kal, a 
kenyéré 20%-kal, a tésztaféléké 17%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. 
Átlagon felül nőtt a baromfihús (17%), a tojás (17%) és a tejtermékek (13%) ára is. 
A marhahús ára 11%-kal emelkedett, a sertéshús ára viszont 1%-kal elmaradt a 
2006. évi szinttől. 2%-kal csökkent a sertészsiradék ára, miközben az étolajért 14%-
kal fizettek többet a fogyasztók, mint 2006-ban. 

A hazai élelmiszerfogyasztás 2007-ben stagnált. Az élelmiszeripari termelés 
alakulásából, ezen belül is a belföldi értékesítés volumenének csökkenéséből, az 
áralakulásból, a mezőgazdasági kibocsátás volumenének alakulásából, egyes 
fogyasztói rétegek reáljövedelmének csökkenéséből azonban arra lehet 
következtetni, hogy az egy főre jutó fogyasztás egyetlen termékből sem növekedett.  

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek belföldi és külpiaci értékesítését 
elősegítő közösségi marketingtevékenységre 2007-ben az FVM Magyar Közösségi 
Agrármarketing Centrum Kht. (FVM AMC Kht.) 1530 millió forintot fordított, az 
előző évi keretösszegnél 84%-kal többet. A keretösszeg lehetőséget biztosított a 
termékprogramok újbóli támogatására. Ezek közül a kiemelt támogatásban részesülő 
zöldség-gyümölcs, baromfihús, tejtermékek és a bio élelmiszerek mellett a 
hagyományos és különleges magyar termékek támogatása (pálinka, fűszerpaprika, 
hagyma, méz, szürkemarha) is hangsúlyt kapott. Külön keretből finanszírozták a 
vörös hús kampányt, melynek fő célja a fogyasztók tájékoztatása és a hazai termelők 
támogatása volt. 

Az AMC 2007-ben a 16 hazai rendezvény mellett 18 nemzetközi 
szakkiállításon működtetett magyar nemzeti standot, ahol 280 magyar vállalat 
számára biztosított bemutatkozási lehetőséget. Sikerült elérnie, hogy 2007-ben a 
németországi Kaufhof áruházlánc minden kelet-német áruházában legyen magyar 
hét. Szerbia több áruházláncában is (METRO, Mercator, M-Rodić) akciókkal 
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segítették a magyar termékek piacra jutását. Az Európában legnagyobbként számon 
tartott spanyol El Corte Inglès áruházlánc szintén fogadta a magyar árukat egy 
áruházi promóciós rendezvény keretében. 2007-ben az ilyen jellegű rendezvények 
eredményeként 124 magyar vállalat 670 terméke kerülhetett a külföldi áruházak 
polcaira.  

Az áruházi akciók és a kiállítási tevékenység mellett számos üzletember-
találkozót szerveztek (Németország, Szerbia, Spanyolország, Csehország), az FVM 
mezőgazdasági attaséinak és a célországbeli marketingügynökségek bevonásával. 

2007-ben a Kiváló Magyar Élelmiszer védjegyet országos reklámkampány 
keretében népszerűsítették, és a védjegyes termékről külön katalógus készült, melyet 
az áruházláncok beszerzőinek is eljutattak. 

A hazai és külföldi programok költségének aránya 54-46% volt az itthoni 
programok javára. A külföldi piacok közül az AMC stratégiája szerint a német és 
orosz piac kiemelt fontosságú, bor esetében pedig az angol piac. Figyelemre méltó a 
kínai reláció megjelenése, ennek keretében a Sial China és az FHC China 
kiállításokon vettek részt a magyar élelmiszertermelők. 

7.2. Az agrár-külkereskedelem helyzete 

Magyarország nemzetgazdaságának külkereskedelmi egyenlege jelentősen 
javult 2007-ben. A 2003. évi 4,2 milliárd eurós kereskedelmi deficit 2006-ig 2,4 
milliárd euróra, 2007-ben pedig 308 millió euróra esett vissza. A többtényezős 
folyamatban jelentős szerep jutott az élelmiszergazdaság külkereskedelmének is. 

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitelének értéke 4807 millió 
euró, behozatalának értéke 3209 millió euró volt 2007-ben. (Az agrár 
külkereskedelem elemzése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a szélesebb 
lefedettség érdekében eltérően a KSH publikációs gyakorlatától nem az SITC 
nomenklatúra, hanem a vámtarifajegyzék alapján készült, mely az olajos magvakat, 
állati és növényi zsírokat is tartalmazza). Az agrár-külkereskedelem 1599 millió 
eurós kereskedelmi többlettel zárt. A kivitel 31%-kal, a behozatal 20%-kal, az 
egyenleg 61%-kal volt magasabb, mint 2006-ban. Forintban kifejezve a kivitel 
1209 milliárd forintot tett ki, 2006-hoz képest 24,2%-kal nőtt. A behozatal értéke 
13,9%-kal 807 milliárd forintra bővült. Érdemes megjegyezni, hogy a dollár 
értékének csökkenése ugrásszerűen növelte a forgalmi értéket. A 2007-ben mért 4,4 
milliárd dolláros importforgalom alig marad el a 2006-os exportértéktől, míg az 
export 2007. évi dollárértéke korábban elképzelhetetlen 6,6 milliárdra nőtt. 
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14. táblázat 
A külkereskedelmi forgalom áruszerkezete 

(ezer euró) 
EXPORT IMPORT 

2006. Össz. 2007. Össz. 2007/ 2006. Össz. 2007. Össz. 2007/ Megnevezés 
I-XII. hó  %  I-XII. hó  %  

Különb-
ség 2006 % I-XII. hó  %  I-XII. hó  %  

Különb-
ség 2006 % 

Élő állatok 163 028 4,4 175 995 3,7 12 967 108,0 121 802 4,5 106 106 3,3 -15 696 87,1 
Hús, vágási melléktermék és 
belsőség 524 960 14,3 633 494 13,2 108 534 120,7 207 674 7,7 205 707 6,4 -1 968 99,1 
Halak, édesvízi állatok 4 558 0,1 3 626 0,1 -932 79,6 24 042 0,9 26 170 0,8 2 128 108,9 
Tejtermékek, tojás, méz 168 088 4,6 217 235 4,5 49 148 129,2 212 685 7,9 291 720 9,1 79 035 137,2 
Egyéb állati termékek 66 799 1,8 45 890 1,0 -20 909 68,7 28 942 1,1 26 106 0,8 -2 835 90,2 
Növényi termékek 20 763 0,6 21 388 0,4 625 103,0 53 782 2,0 59 208 1,8 5 426 110,1 
Zöldségfélék 144 153 3,9 182 718 3,8 38 565 126,8 105 795 3,9 123 740 3,9 17 945 117,0 
Gyümölcs, dió, citrusfélék 75 512 2,1 84 349 1,8 8 837 111,7 170 051 6,3 213 390 6,7 43 339 125,5 
Kávé, tea, fűszer 30 363 0,8 39 195 0,8 8 832 129,1 77 426 2,9 85 013 2,6 7 587 109,8 
Gabonafélék 633 143 17,2 1 240 916 25,8 607 773 196,0 43 278 1,6 97 560 3,0 54 282 225,4 
Malomipari termékek 22 059 0,6 63 371 1,3 41 312 287,3 20 900 0,8 23 643 0,7 2 743 113,1 
Olajos mag, takarmány 211 420 5,8 306 063 6,4 94 642 144,8 79 694 3,0 81 541 2,5 1 847 102,3 
Növényi nedv és kivonat 941 0,0 1 251 0,0 310 132,9 9 734 0,4 10 815 0,3 1 081 111,1 
Egyéb növényi termékek 6 276 0,2 4 326 0,1 -1 950 68,9 885 0,0 634 0,0 -251 71,6 
Állati és növényi zsír és olaj 120 111 3,3 138 402 2,9 18 291 115,2 103 770 3,9 139 153 4,3 35 383 134,1 
Állati eredetű 
élelmiszerkészítmény 126 286 3,4 126 689 2,6 403 100,3 73 551 2,7 89 590 2,8 16 039 121,8 
Cukor, cukorkaáruk 185 994 5,1 167 912 3,5 -18 082 90,3 99 043 3,7 119 419 3,7 20 376 120,6 
Kakaó és készítményei 67 932 1,8 67 378 1,4 -554 99,2 142 266 5,3 156 516 4,9 14 250 110,0 
Cukrászati termékek 80 016 2,2 95 138 2,0 15 123 118,9 168 787 6,3 182 635 5,7 13 848 108,2 
Zöldség-, gyümölcskészítmény 368 197 10,0 394 476 8,2 26 279 107,1 132 292 4,9 150 056 4,7 17 764 113,4 
Egyéb ehető készítmények 179 175 4,9 234 652 4,9 55 477 131,0 242 734 9,1 280 400 8,7 37 666 115,5 
Ital, szesz, ecet 149 687 4,1 202 556 4,2 52 869 135,3 174 665 6,5 244 207 7,6 69 542 139,8 
Állati takarmány 295 292 8,0 317 980 6,6 22 688 107,7 274 238 10,2 352 980 11,0 78 743 128,7 
Dohány és termékei 30 497 0,8 42 445 0,9 11 948 139,2 112 173 4,2 142 526 4,4 30 353 127,1 
Összesen: 3 675 249 100,0 4 807 447 100,0 1 132 197 130,8 2 680 209 100,0 3 208 835 100,0 528 626 119,7 
Forrás: Forrás: AKI
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Az agrár- és élelmiszeripari termékkör kivitelének volumene 14,8%-kal, 
behozatalának volumene pedig 11,9%-kal nőtt. A kivitel euróban kifejezett 
árszínvonala 13,9%-kal, a behozatalé pedig 7%-kal volt magasabb, mint 2006-ban. 
A forint erősödése miatt a forintban mért árszínvonal kisebb mértékben – az export 
esetében 8,2%-kal, az import esetében pedig 1,8%-kal –  emelkedett. 

A nemzetgazdasági exportból az agrár- és élelmiszeripari termékek 
részesedése három év után 2007-ben ismét 7% fölé került, míg az import 
részesedése a tavalyi átmeneti visszaesés után 4,7%-os rekordszintre emelkedett. 

A kiviteli oldal áruszerkezetét a gabonafélék, a húsféleség, valamint a 
zöldség- és gyümölcskészítmények jelentős súlya jellemzi. 2007-ben ez a három 
árucsoport adta a kivitel értékének 47%-át. 

A 2007. év exportját alapvetően meghatározta a gabonafélék kivitelének 
felfutása. A gabonaexportból származó 1241 millió eurós árbevétel a mezőgazdasági 
és élelmiszeripari export összértékének 26%-át adta. Mivel mindössze 98 millió 
euró értékben importáltunk, a gabonafélék külkereskedelmi forgalma 1143 millió 
euró külkereskedelmi többletet eredményezett, amely a teljes agrár-
külkereskedelem egyenlegének több mint 70%-a volt. Megjegyzendő, hogy a 2007. 
évi gabonaexport az elmúlt években felhalmozott intervenciós készletek 
értékesítését is tartalmazza, így több év agrártermelésének eredményeit tükrözi. 
Búzából 1,7 millió tonna, kukoricából 5,3 millió tonna volt az exportált mennyiség. 
A búza 74%-a, a kukorica 96%-a uniós tagállamokba került.  

A második legnagyobb export árbevételt – 633 millió euró értékben –, a 
húsfélék kivitele jelentette. Az árucsoport behozatalának értéke 206 millió euró volt. 
A kivitel értéke 21%-kal nőtt, a behozatal értéke pedig közel 1%-kal csökkent, így 
az egyenleg 110 millió euróval volt kedvezőbb, mint egy évvel korábban. Az 
árucsoporton belül a sertéshús kivitele mérsékelten, volumenben 7%-kal, értékben 
2%-kal nőtt. Megélénkült viszont a baromfihús külkereskedelme, a kivitt mennyiség 
21%-kal 111 ezer tonnára, az árbevétel 41%-kal 340 millió euróra nőtt. Bár a 
behozatal értéke is 41%-kal emelkedett, értéke csak 44 millió euró volt. 

A zöldség és gyümölcskészítmények kivitelének értéke 7%-kal 395 millió 
euróra, behozataluk értéke 13%-kal 150 millió euróra emelkedett. A kereskedelem 
aktívuma meghaladta a 244 millió eurót, 2006-hoz képest 8 millió euróval javult. 
2007-ben a zöldség és gyümölcskészítmények külkereskedelme adta a harmadik 
legmagasabb export árbevételt és a harmadik legmagasabb egyenleget. 

Az importoldal kiegyensúlyozottabb az exportnál. A legnagyobb csökkenés 
az élő állatok árucsoportjának forgalmában következett be, mértéke 16 millió euró 
volt, míg a legnagyobb (79 millió eurós) bővülés a tejtermékek, tojás, méz 
árucsoport termékei körében történt. Az előbbinél a vágósertés behozatal esett vissza 
20%-kal, az utóbbinál a nyerstej és a sajt behozatal bővült jelentősen, egyenként 28 
millió euróval. Nagymértékben növekedett még az állati takarmányok és az italok, 
szesz, ecet árucsoport behozatala is. 
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Az európai országokba irányuló agrárkivitelünk értéke 2007-ben 4580 millió 
euró volt, 37%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Európa részesedése a teljes 
agrárexportból 95,3%-ot ért el, 4,2%-kal volt magasabb, mint 2006-ban. Ázsiába 
irányuló exportunk értéke 169 millió euró volt, 31%-kal csökkent. Ázsia részesedése 
6,7%-ról 3,5%-ra esett vissza. Az afrikai kontinens részesedése a 2006-os 1,1%-ról 
0,4%-ra csökkent. Az amerikai földrészre szállított agrártermékek értéke 36 millió 
euró volt, ami megegyezett a 2006. évi exportértékkel. A teljes agrárexport 
bevételének 0,9%-a származott a kontinens országaiból. Ausztrália és Óceánia 
részesedése 0,1% volt. 

Az Európai Unió tagállamaiba irányuló kivitelünk értéke 2007-ben 3941 
millió euró volt, 43%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Az Unió 2007-ben a 
teljes magyar agrárexportból 82%-kal részesedett. A régi tagországokba 2501 
millió eurót tett ki a szállítások értéke, az előző évhez képest 33%-kal nőtt. A 2003 
után csatlakozott 11 új tagországba 2007-ben 1440 millió euró értékben szállítottak 
agrárterméket, ebbe az irányba messze az átlag felett, 65%-kal bővült a kiviteli 
forgalom.  

Legnagyobb exportpiacunk Németország volt. A kivitel a 2006. évihez 
viszonyítva 26%-kal bővült, a teljes magyar agrárexport 14,3%-a került a német 
piacra. A két legfontosabb exportcikk 2007-ben a kukorica és a baromfihús volt, 15-
15%-os részesedéssel, de a húskészítmények, a repcemag, a napraforgóolaj, a 
napraforgómag és a zöldségfélék is jelentős bevételt biztosítottak.  

A második legfontosabb exportpiacunk Olaszország volt, ahová 1,4 millió 
tonna kukoricát és 250 ezer tonna búzát szállítottunk, ezen kívül jelentős volt a tej, 
az élő bárány, a napraforgómag, valamint a baromfi- és a sertéshús kivitele is.  

Ausztriát, Hollandiát megelőzve 2007-ben Románia lett a harmadik 
legfontosabb piacunk. Az egy évvel korábbi 210 millió euróval szemben 550 millió 
euró volt az agrárexport árbevétele. Az igen magas, 340 millió eurós többlet közel 
felét a gabonaexport révén értük el, de jelentős többletet eredményezett a cukor, a 
maláta, a búzaliszt, a tej és a sertéshús kivitel is. 

Az Unión kívüli európai országok közül 2007-ben legfontosabb partnerünk 
Oroszország és Horvátország volt.  

A behozatal ország-szerkezetét a statisztika módszertana is befolyásolja, mert 
az uniós csatlakozást követően a közösségi előírásoknak megfelelően a számbavétel 
nem a származási, hanem a feladó ország alapján történik. Ez azt jelenti, hogy az 
Unión kívüli import jelentős része a vámkezelést végző, illetve közvetítő tagország 
szállításaként kerül elszámolásra. A behozatal elemzésekor ezt feltétlenül 
figyelembe kell venni, mivel elsősorban ez az oka az európai országok túlsúlyának. 

2007-ben 3073 millió euró értékű termék érkezett az európai országokból, 
20%-kal több mint 2006-ban. A kontinens a teljes agrárimportból 2007-ben 95,8%-
kal részesedett (2006-ban 95,4%-kal). Az Ázsiából származó import értéke 2006-
hoz képest nem változott. Legfontosabb partnereink Kína, Vietnam és Thaiföld. Az 
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Afrikából érkező import értéke 14 millió euró volt, 3 millió euróval nőtt. A földrész 
országaiból elsősorban kávét és nyers dohányt szereztünk be. Az amerikai 
kontinensről származó importunk 20%-kal nőtt, összértéke 66 millió euró volt, 
amelyből az USA 50%-kal részesedett. Ázsia 1,7%-os, Afrika 1,1%-os, Amerika 
2,1%-os részesedést ért el. 

Az Európai Unióból származó behozatalunk értéke 2926 millió euró volt, 
19%-kal nőtt a 2006. évihez képest. A régi tagországokból 1952 millió euró (+16%), 
az új tagországokból 974 millió euró (+26%) értékben érkeztek agrártermékek. 

A legnagyobb szállítónk Németország volt, ahonnan 2007-ben 739 millió 
euró értékben vásároltunk agrártermékeket. Az import értéke 134 millió euróval, 
22%-kal nőtt, főleg a nyerstej, tejtermékek, cukor, csokoládé és a nyersdohány 
behozatala bővült. A legnagyobb értéket 2007-ben a sajtfélék és a sertéshús 
behozatala érte el. 

Lengyelország volt az import szempontjából a második legjelentősebb 
partnerünk 2007-ben. A Lengyelországból származó termékek értéke 390 millió 
eurót ért el. Az import legnagyobb tételét 72 millió euróval a cigaretta behozatala 
adta, a forgalom az előző évhez képest 17 millió euróval bővült. A 2007-ben 
behozott vágósertések értéke 16 millió euróval kevesebb volt, mint egy évvel 
korábban, de a 32 millió euró érték így is a második legnagyobb tétel volt a lengyel 
relációban. Nagy súllyal szerepelt még a lengyel importban a csokoládé, a sajt, 
valamint a pékáru is.  

Hollandia a harmadik legfontosabb szállítónk. Az innen származó termékek 
értéke 351 millió euró volt, 2006-hoz képest 10%-kal nőtt. A növekmény elsősorban 
a szójapogácsa behozatal 30 millió eurós bővülésének volt köszönhető. 
Számottevően – 7 millió euróval, 6 ezer tonnával – csökkent a vágósertések 
behozatala. 

Az Unión kívüli európai országok közül a Horvátországból érkezett import 
volt jelentős. A 47 millió eurós érték 70%-át a cukor behozatala adta. A magyar 
cukorimport több mint fele Horvátországból került feladásra.  
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8. Pénzügyi és vagyoni helyzet alakulása a mezőgazdasági 
vállalkozásokban 

8.1. A pénzügyi és vagyoni folyamatok elemzése az APEH 
gyorsjelentésének adatai alapján  

8.1.1. A mezőgazdasági, vadgazdálkodási és halászati társas vállalkozások 
gazdálkodása 

A mezőgazdasági, vadgazdálkodási és halászati (továbbiakban: 
mezőgazdasági) ágazatban 2007-ben 11 069 (túlnyomórészt kettős könyvelést 
vezető) társas vállalkozás működött. Számuk az előző évhez képest 787-tel lett 
kevesebb.  

Eredményalakulás 

A mezőgazdasági társas vállalkozások 2007. évi adóbevallásában kimutatott 
gazdálkodási eredmény értékét és változási tendenciáját illetően összhangban van a 
tesztüzemi rendszer későbbiekben bemutatandó adataival. 

Az üzemi eredmény szerény mértékben (2,3 %-kal) javult az előző évihez 
képest, értéke 2007-ben 82,2 milliárd forintot tett ki. Vagyis a kedvezőtlen időjárás 
okozta hozamkiesést kompenzálták az emelkedő árak. Ugyanakkor azt is látni kell, 
hogy az eredmény túlnyomó része a növénytermesztési tevékenységből származott. 

Az üzemi tevékenység bevételei összességében 59,9 milliárd forinttal 
gyarapodtak. Összetevői közül az aktivált saját teljesítmény értéke növekedett a 
legjobban, 21,4%-kal. A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások 
összege némi csökkenést (-10%) mutat (feltehetően az állatállomány csökkenése 
miatt). 

Az üzemi tevékenység ráfordításai közül az anyag- illetve a személyi jellegű 
ráfordítások nőttek leginkább. Előbbi 49,6 milliárd forinttal (4,7%-kal), utóbbi 6,9 
milliárd forinttal (3,7%-kal) lett több. Végül is az üzemi tevékenység ráfordításai 
58,1 milliárd forinttal (4,1 százalékkal), az üzemi tevékenység bevételeinél 
valamivel (0,1%-kal) nagyobb ütemben növekedtek.  

A mezőgazdasági társas vállalkozások adózás előtti eredménye viszont már 
4%-os csökkenést mutat: 2007-ben 68,2 milliárd forint volt, az előző évi 70,81 
milliárd forintos értékhez képest. (Az erdőgazdálkodás eredménye a bázisévi 3,2 
milliárd forintról közel 4,0 milliárd forintra nőtt.) A mezőgazdasági eredmény 
csökkenésének hátterében az húzódik meg, hogy az előző évi bázis kiugróan 

                                              
1 Az APEH a 2006. évi Gyorsjelentésben szereplő 71,2 milliárd forintos értéket utólag módosította az említett 
70,8 –re. 
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magas volt az állami tulajdonban levő szövetkezeti üzletrészeknek a kibocsátó 
szövetkezetek részére történő térítésmentes átadása következtében, ami egyszeri, 
technikai jellegű eredményjavulást (rendkívüli eredmény) okozott. Ez a hatás 
2007-ben elmaradt, illetve az előző évinél szerényebb mértékben jelentkezett.  

Az előző évhez hasonlóan 2007-ben is kedvezően változott a pénzügyi 
műveletek eredménye. Míg a pénzügyi műveletek ráfordításai nem változtak, addig 
a pénzügyi műveletek bevétele jelentősen nőtt. E változások eredőjeként a társas 
vállalkozások pénzügyi tevékenységüket 6,9 milliárd forinttal kevesebb veszteséggel 
zárták, mint egy évvel korábban.  

15. táblázat 
A mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatok gazdálkodásának eredménye 

Me.: millió forint 
Mezőgazdaság Élelmiszeripar Megnevezés 

2006 2007 2006 2007 
Vállalkozások száma 11 856 11 069 4 292 4 180 

Ebből: kettős könyvvitelt vezetők 11 408 10 648 4 291 4 179 
Üzemi tevékenység bevételei* 1 499 198,1 1 559 157,2 2 376 347,6 2 523 275,5 
Ebből: nettó árbevétel 1 226 196,6 1 279 916,4 2 248 284,3 2 418 130,9 
 egyéb bevételek 216 699,6 210 831,9 94 870,0 77 907,8 
 ebből: visszafizetési 

kötelezettség nélkül 
kapott támogatás 

139 361,8 125 782,0 8 445,1 5 770,0 

 aktivált saját teljesítmények 
értéke 

56 331,9 68 408,9 33 193,3 27 236,8 

Üzemi tevékenység ráfordításai 1 418 835,4 1 476 919,2 2 307 534,5 2 478 486,0 
Ebből: anyagjellegű ráfordítások 1 056 301,8 1 105 881,5 1 715 734,5 1 842 717,3 
 személyi jellegű 

ráfordítások 
190 144,1 197 087,8 235 822,4 248 909,9 

 értékcsökkenési leírás 85 207,0 85 454,1 79 685,8 85 282,9 
 egyéb ráfordítások 87 182,5 88 495,8 276 291,8 301 575,9 
Üzemi tevékenység eredménye 80 362,7 82 238,0 68 813,1 44 789,5 
Adózás előtti eredmény 70 826,1 68 223,2 52 024,7 20 848,8 
Adózás előtti nyereség 99 050,2 92 345,3 101 890,8 80 536,4 
Adózás előtti veszteség -28 224,1 -24 122,1 -49 866,1 -59 687,6 
Forrás: APEH gyorsjelentés 
* A pénzügyi adatok csak a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásokra vonatkoznak.  

A ráfordítás-arányos üzemi eredmény tehát a mezőgazdaságban nem változott 
(5,6%), az élelmiszeriparban viszont 3%-ról 1,8%-ra csökkent. 

8.1.2. Az élelmiszeripari ágazatba tartozó társas vállalkozások 
gazdálkodása 

Az élelmiszeriparban regisztrált gazdasági szervezetek száma mérséklődött, 
2007 év végén 127 szervezettel kevesebbet tartottak nyilván az ágazatban, mint egy 
évvel korábban.  
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Eredményalakulás 

Az élelmiszeripari ágazatban drasztikus mértékű csökkenésnek lehetünk 
tanúi, a 2006-os 52,0 milliárd forintos adózás előtti eredmény 2007-re 20,9 milliárd 
forintra redukálódott, amely az előző évinek csupán 40%-a. Az ágazat jövedelmének 
kedvezőtlen változása mögött a nyereséges vállalkozások eredményének az előző 
évihez képest 21,3 milliárd forintos (21%-os) csökkenése, illetve a veszteséges 
vállalkozások veszteségének 9,8 milliárd forintos, 20%-os növekedése áll. A kiváltó 
okok közül az élelmiszeripar termelésének csökkenése és a magas alapanyagárak 
okozta költségnövekedés említhető, amely a késztermékek árában nem realizálódott. 

A mezőgazdaságot jellemző tendenciákkal egyezően a ráfordítások 
emelkedése az élelmiszeriparban is meghaladta a bevételekét, de ez a tendencia itt 
jóval erőteljesebben jelentkezett. A bevételek összege 146,9 milliárd forinttal  
(6,2%-kal) lett több, miközben a ráfordítások 170,9 milliárd forinttal (7,4%-kal) 
nőttek.  

Az üzemi tevékenység bevételének emelkedése a nettó árbevétel erőteljes, - a 
teljes üzemi bevételt meghaladó – emelkedéséből áll, amely így ellentételezni tudta 
a többi bevételi kategória elmaradását az előző évihez képest. A nettó árbevétel 
növekedése 169,8 milliárd forint volt. Erőteljes, 17,9%-os csökkenés figyelhető meg 
mind az egyéb bevételek, mind az aktivált saját teljesítmények értékében. 

A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások összege itt is 
csökkenést mutat, de míg a mezőgazdaságban ez „mindössze” 10%-os, addig az 
élelmiszeriparban igen jelentős, 32%-os mértékű. (Igaz, hogy míg a támogatások 
egyéb bevételből való részesedése a mezőgazdasági vállalkozásoknál 60% körüli, 
addig az élelmiszeripari cégek esetében ez mindössze 7-8% körül mozog, a teljes 
üzemi tevékenység bevételének pedig csak 0,3%-át teszi ki ezért, bár a csökkenés 
százalékosan jelentős a vállalkozások teljes bevételéhez képest elhanyagolható.) 

Összességében az üzemi tevékenység bevételei 146,9 milliárd forinttal 
gyarapodtak. 

Az üzemi tevékenység ráfordításai közül kiemelkedik az egyéb 
ráfordítások kategória, mely a legmagasabb, 9,2%-os, 25,3 milliárd forintos 
emelkedést mondhat magáénak. Minden egyéb eredménykategóriában is 5-7%-os 
emelkedés tapasztalható. 

A pénzügyi műveletek eredménye, ellentétben a mezőgazdasági üzemekkel, 
csökkenést mutat, közel 4 milliárd forinttal tovább növelve (-28,3 milliárd forintra), 
az amúgy is negatív eredményt. 

Az adózott eredmény drámai módon csökkent. Míg 2006-ban ez az érték 43,8 
milliárd forint, addig 2007-re 14,0 milliárd forintra esett vissza, ami a 2006. évinek 
mindössze 32%-át tette ki. 



 

 
60 

8.2. A pénzügyi és vagyoni helyzet alakulása a tesztüzemi rendszer 
eredményei alapján 

Az elemzéshez a Tesztüzemi Információs Rendszer 2007. évi előzetes adatait 
használtuk fel. A tesztüzemi rendszerben az adatgyűjtés 1970 üzemet fog át. Az így 
kapott minta 92 ezer 2 európai méretegység (EUME)2 feletti mezőgazdasági 
vállalkozást reprezentál. A vizsgált 92 ezer gazdaság az összes (Gazdaságszerkezeti 
Összeírás során regisztrált) gazdaság által használt földterület 91%-át művelte, 
illetve az összes Standard Fedezeti Hozzájárulás (SFH)3 87%-át állította elő. 

A gazdaságok átlagos mezőgazdasági területe 47 hektár, ökonómiai méretük 
17,7 EUME volt. Egy gazdaság átlagosan 1,7 főt foglalkoztatott.  

Országos szinten  az árutermelő egyéni gazdaságok az összes nettó 
hozzáadott érték 44%-át, a társas vállalkozások pedig az 56%-át állították elő. 

A mezőgazdasági termelők 2007-ben az előző kiemelkedő évet is meghaladó 
jövedelmet értek el. Az egy hektárra jutó árbevételek és költségek is egyaránt 4%-
kal emelkedtek, a növekvő támogatások is a jövedelmet gyarapították. Ennek 
eredményeként a nettó hozzáadott érték 7%-kal haladta meg az előző évit, így az 
egyéni gazdaságok esetében az adózás előtti eredmény 18%-kal, a társas gazdaságok 
esetében pedig a szokásos vállalkozói eredmény4 27%-kal emelkedett. Az egyéni 
gazdaságok nagyobb mértékű eredményjavulásának az egyik legfőbb oka, hogy 
esetükben az állattenyésztés gyorsabban és nagyobb mértékben épült le. 

A 2007. évi jövedelemnövekedés egyértelműen a növénytermesztő 
gazdaságok kiemelkedő eredményével van összefüggésben. A szántóföldi 
növénytermesztők bruttó termelési értéke 15,2%-kal emelkedett, míg üzemi 
költségeik csak 10%-kal nőttek, így az egy hektárra jutó nettó hozzáadott érték 
egyharmadával haladta meg az egy évvel korábbi értéket (5. ábra). Jó évet zártak 
(9%-os emelkedéssel) a kertészetek is, ugyanakkor a vegyes gazdaságok esetében 
csak a növénytermesztés tudta kiegyenlíteni az állattenyésztésből származó 
veszteségeket, esetükben a hozzáadott érték stagnált. Az állattenyésztésre 
specializált gazdaságok lejtmenete tovább folytatódott. Míg az évek óta veszteséges 
sertés- és baromfitartó gazdaságoknál 30%-kal, addig a tömegtakarmány-fogyasztó 
állatokat tartó gazdaságok esetében 14%-kal csökkent az egy európai méretegységre 
jutó nettó hozzáadott érték. 

                                              
2 Az Európai méretegység (EUME) az ökonómiai üzemméret kifejezésére használatos jellemző az Európai 
Unióban. Kiszámítása úgy történik, hogy az euróban kifejezett standard fedezeti hozzájárulás – (SFH) értéket 
1200-al elosztják. (Az osztószámot központilag határozzák meg; értéke az infláció hatására hosszabb időszak 
alatt változhat.) Az EUME tehát egyenlő az üzem összes SFH-nak 1200 eurójával. 
3 A mezőgazdasági termelő tevékenységek egységnyi méretére (1 hektár, 1 állat) vonatkozóan meghatározott 
normatív (átlagos időjárási és üzemi feltételekre vonatkoztatott) fedezeti hozzájárulás. Ez az érték a 
gazdaságok tartós jövedelem termelő kapacitását fejezi ki, a termelőeszköz-ellátottság, a termelési szerkezet 
és a termőhelyi adottságok függvényében. 
4 Rendkívüli bevételekkel és ráfordításokkal korrigált adózás előtti eredmény. 
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A beruházások egy évvel korábban előrejelzett fellendülése bekövetkezett. 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal összefüggésben a beruházások 
12%-kal növekedtek, aminek eredményeképpen a nettó állóeszköz-felhalmozás 
(nettó beruházás) is pozitív egyenleget mutat. A 2007-ben meghirdetett 
intézkedésekkel összhangban a gépberuházások emelkedtek a legnagyobb 
mértékben (34%-kal). A beruházások fellendülése nem érintette a kertészeteket, az 
ültetvényes gazdálkodókat (elsősorban a fagykárok és a likviditási helyzetük 
megőrzése miatt), valamint az abraktakarmány-fogyasztó állatokat tartó 
gazdaságokat. A felsorolt gazdaságtípusoknál a nettó beruházás továbbra is negatív, 
azaz a fejlesztések volumene az amortizációt sem érte el. Az állattenyésztés válságát 
ugyanakkor az is jól jelzi, hogy a tenyészállatok egy hektárra jutó beruházási értéke 
7%-kal csökkent.  

 

5. ábra 
Az egy EUME-re jutó hozzáadott érték változása 2007-ben 

(egyéni gazdaságok és társas vállalkozások együtt)5 
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Állattenyésztés 1: Tömegtakarmány-fogyasztó állatokat tartó gazdaságok 
Állattenyésztés 2: Abraktakarmány-fogyasztó állatokat tartó gazdaságok 
Forrás: Tesztüzemi adatbázis, AKI 

A vállalkozások forrásszerkezetét tekintve a 2005-ben kezdődött lassú 
átalakulás folytatódott. A kötelezettségek aránya a saját erő ellenében kis mértékben 
növekedett, ugyanakkor a probléma továbbra is ugyanaz: a kötelezettségeken belül 
az átrendeződés folyamatosan a hosszú lejáratú kötelezettségek rovására történik. 
A hosszú lejáratú kötelezettségek 19%-kal csökkentek, míg a rövid lejáratúak értéke 

                                              
5 Az ábra azt mutatja, hogy a termelési érték változása (x tengely) milyen összefüggésben van a 
jövedelemváltozással (y tengely). Tehát pl. az árunövény-termesztők a kibocsátás növekedésével értek el 
eredményjavulást. Az állattenyésztés 2 (abraktakarmány-fogyasztó állatokat tartók) esetében hiába növekedett 
a kibocsátás, az input árak növekedése ennél nagyobb volt, így a jövedelem csökkent. 
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17%-kal növekedett. Ennek következtében a likviditási mutatószám6 romlott, értéke: 
2,2. Ez az érték önmagában elfogadható, ugyanakkor ez elsősorban az egyéni 
gazdaságoknak köszönhető, akik gazdálkodásukat továbbra is a meglévő, korlátos 
saját forrásaikhoz igazítják. Ezzel szemben minden harmadik társas vállalkozás 
likviditási mutatószáma a kritikusnak mondható 1,2-es érték alatt van.  
 

8.2.1. Az egyéni gazdaságok jövedelemhelyzete 

A felmérésben 1571 egyéni gazdaság7
 szerepelt. Ez a minta a 2005. évi 

Gazdaságszerkezeti Összeírás (GSZÖ) keretében regisztrált, 2 európai 
méretegységnél nagyobb egyéni gazdaságokat reprezentálja, amelyek száma 86 
ezret tett ki. A reprezentatív mintavétel alapján levonható következtetés alapján 
megállapítható, hogy ez a 86 ezer gazdaság az összes egyéni gazdaság8

 által használt 
földterület 82%-át művelte, illetve az összes standard fedezeti hozzájárulás 74%-át 
állította elő. A vizsgálat az EU előírásainak megfelelően csak a nagyobb, 
árutermelésre alkalmas méretű gazdaságokra terjedt ki. Az eredmények 
értékelésekor figyelembe kell venni, hogy az ilyen méretű vállalkozások általában 
sikeresebbek, mint a mérethatár alattiak. 

Az országos aszály következtében csökkenő hozamok ellenére az egyéni 
gazdaságok 18%-kal tudták növelni jövedelmüket 2007-ben, s így egy hektárra 
vetítve 68,9 ezer forint üzemi eredményt és 66 ezer forint adózás előtti eredményt 
értek el. Ennek köszönhetően a termelési érték arányos jövedelmezőség – 8%-kal – 
20,9%-ra növekedett, míg az össztőke jövedelmezőségének növekedése elérte a 
13%-ot. A jövedelmezőség alakulását 2007-es árakon számítva a 6. ábra szemlélteti.  

                                              
6 A likviditási ráta a vállalat rövid lejáratú eszközeinek (forgóeszközeinek) és a rövid lejáratú források arányát 
jelzi. 
7 Ide tartoznak az őstermelők, az egyéni vállalkozók, illetve az úgynevezett összevont – adózási, illetve a 
támogatási rendszerrel összefüggő okok miatt formailag részekre osztott („szétíratott”), de ténylegesen 
egységes vállalkozásként működő és a tesztüzemi rendszerben is egy egységként kezelt – gazdaságok. 
8 Ezek száma a GSZÖ adatai szerint csaknem 707 ezer volt. 
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6. ábra 
Az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye 2007-es árakon* 

(2001-2007) 
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*Fogyasztói árindexszel korrigálva (deflálva) 
Forrás: Tesztüzemi adatbázis, AKI 

Az eredmények értelmezésénél figyelembe kell venni, hogy az így számított 
jövedelmeknek kell fedezetet nyújtaniuk az egyéni (családi) gazdaságok személyi 
jövedelmeire is. Ha az egyéni gazdaságok eredményét korrigáljuk  az egy éves 
munkaerőegységre9 (ÉME) jutó minimálbérrel, akkor az adózás előtti eredményük 
46 ezer Ft/ha-ra csökken. Az így korrigált jövedelem majdnem 40%-os emelkedést 
jelez. Ugyanakkor az eredmény értelmezéséhez figyelembe kell venni, hogy 2007-
ben 11%-kal csökkent a nem fizetett munkaerő nagysága, amely a kormány 
munkaerőpiacot „kifehérítő” intézkedéseivel van összefüggésben. 

A jelentős mértékben növekvő jövedelmek elsősorban az emelkedő 
termékárakkal és a növekvő közvetlen támogatásokkal vannak összefüggésben. Az 
egy hektárra jutó értékesítés nettó árbevétele 6%-kal, az igénybevett közvetlen 
támogatások pedig 3%-kal növekedtek. Így összességében az előállított bruttó 
termelési érték 10%-kal 316,4 ezer Ft/ha-ra emelkedett. Az üzemi költségek ezzel 
szemben csak 8%-kal haladták meg az előző évit (247,6 ezer Ft/ha). 

                                              

9 Éves munkaerőegység (ÉME): a munkateljesítmény mértékegysége; egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, 
koránál és egészségi állapotánál fogva teljes értékű munkavégzésre alkalmas dolgozó éves munkaidő-
teljesítménye, munkaórában. A kalkulációk során 2200 munkaórával vettük figyelembe. 
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A ráfordításokat tekintve ki kell emelni, hogy az átlagot messze meghaladóan 
növekedtek a takarmányköltségek (24%-kal), ami az állattenyésztés tovább romló 
jövedelem-pozícióját vonta maga után. 

A beruházások alakulásában trendforduló következett be: négy év 
folyamatos csökkenés után először növekedtek a beruházások (7. ábra).  

7. ábra 
Az egy hektárra jutó bruttó és nettó beruházás változása 

az egyéni gazdaságoknál 
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Forrás: Tesztüzemi adatbázis, AKI 

A bruttó beruházás az összes eszközcsoportban növekedett, de legnagyobb 
mértékben a gépek, járművek kategóriában, ami egyértelműen az ÚMVP gépek, 
technológiai berendezések beszerzésére vonatkozó intézkedéseivel hozható 
összefüggésbe.  

A kötelezettségek összetételét tekintve a több éves negatív tendencia 
ugyanakkor nem tört meg, vagyis a hosszú lejáratú kötelezettségek egy hektárra 
jutó értéke 8%-kal tovább csökkent, ezzel szemben a rövid lejáratú 
kötelezettségeké viszont több mint a másfélszeresére növekedett. Ez egyrészt azt 
jelenti, hogy a korábban kedvező feltételekkel igénybe vett hosszú lejáratú 
kötelezettségeket rövid lejáratúakkal pótolják, másrészt a tárgyévben végrehajtott 
beruházások jelentős részét is rövid lejáratú hitelekkel fedezték. Ezzel 
összefüggésben a lejárt (egyébként nem jelentős összegű) kötelezettségek értéke 
megduplázódott (0,14 ezer Ft/ha). Ez a folyamat egyre „törékenyebb” finanszírozási 
struktúrát eredményez, aminek súlyos következményei várhatóan majd abban az 
évben jelentkeznek, amikor a jövedelmezőség először csökken. 
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Az üzemek jövedelme a legnagyobb méretkategóriában növekedett a 
legjobban, a legkisebb üzemekhez képest az egy hektárra jutó eredményük közel 
50%-kal magasabb. 

A termelési érték arányos jövedelmezőség alapján – tevékenységi 
irányonként – vizsgálva megállapítható, hogy a 2007-es kiemelkedő jövedelem 
szinte kizárólag a növénytermesztésből származik. A legkedvezőbb 
jövedelempozícióval a növénytermesztő gazdaságok rendelkeznek, 
jövedelmezőségük 21%-kal emelkedett. A vegyes gazdálkodók esetében a 
növénytermesztés az egyéb ágazatok csökkenő jövedelmét felfelé húzta, így náluk a 
jövedelmezőség stagnált (18,1%), megegyezik az egy évvel korábbi értékkel. 
Sorrendben utánuk a kertészetek következnek, ahol a 16,5%-os jövedelmezőség 
19%-os csökkenést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. A tömegtakarmány-
fogyasztó állatokat tartó gazdaságoknál a visszaesés mértéke meghaladta a 35%-ot, 
ugyanakkor a jövedelmezőségük még így is 12%-os volt. A 2007-es 
jövedelmezőségi sorrendben utolsó előttiek az ültetvényes gazdálkodók 8,1%-os 
értékkel. A legnehezebb helyzetben az abraktakarmány-fogyasztó állatokat tartó 
gazdaságok voltak, jövedelmezőségük az egyharmadára csökkent és a 3%-ot sem 
haladta meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy a nem fizetett (családi) munkaerőre 
szinte egyáltalán nem jutott fedezet. A tesztüzemi mintából is arra lehet 
következtetni, hogy számos sertés- és baromfitartó gazdaság felszámolta a már több 
éve veszteséges tevékenységét. 

8.2.2. A társas vállalkozások jövedelemhelyzete 

A 2007. évi felméréshez 399 társas vállalkozás (jogi személyiség nélküli, 
illetve jogi személyiségű gazdasági társaság, szövetkezet) szolgáltatott adatokat. A 
minta által reprezentált alapsokaság üzemszáma 5746 – a GSZÖ keretében 
regisztrált összes társas vállalkozás mintegy 73%-a –, amelyek azonban a szektor 
SFH-jának gyakorlatilag a 100%-át (több mint 99,9%-át) állítják elő, illetve a 
földterületet is ilyen arányban használják (99,7%).  

A társas gazdaságok átlagos mezőgazdasági területe 374,6 hektár, 
ökonómiai méretük 153,6 EUME volt. Egy gazdaság átlagosan 12,3 főt 
foglalkoztatott.  

A társas gazdaságok egy hektárra jutó adózás előtti eredménye infláció alatt 
(4 %-kal) bővült (34,4 ezer Ft/ha-ra). A jövedelemhelyzetük megítélését ugyanakkor 
javítja az a tény, hogy 2006-ban az adózás előtti eredményüket a Szövetkezeti 
Törvény változása miatt technikai jellegű bevételek növelték10. Így a tényleges 

                                              
10 A törvény előírása alapján (98-106. §) az ÁPV Rt. a hozzárendelt vagyonában lévő szövetkezeti üzletrészt 
térítésmentesen 2006.03.31-ig átadja az üzletrészt kibocsátó szövetkezetnek. A szövetkezet köteles az ÁPV 
Rt. által közölt értéken átvenni, majd ezt köteles legkésőbb 2007.06.30-ig bevonni, és közösségi alapba 
helyezni. Ennek könyvelése jelentős összegekkel érinti a rendkívüli bevételek, valamint a rendkívüli 
ráfordítások állományát. Az ebből keletkező eredményt – mivel ez teljes mértékben csak technikai jellegű – a 
törvény egyúttal felmenti az adófizetési kötelezettség alól is. 
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eredményjavulást sokkal jobban jelzi a szokásos vállalkozói eredmény, ami egy 
hektárra vetítetve 27%-os eredménynövekedést mutat.  

Az egy hektárra jutó árbevétel 9 ezer forinttal haladta meg az egy évvel 
korábbi értéket. Az egy hektárra jutó közvetlen támogatások pontosan megegyeztek 
az egy évvel ezelőtti értékkel (67,5 ezer Ft/ha), mert a területhez kapcsolódó 
növekvő támogatások csak kiegyenlítették a kevesebb állatlétszámból származó 
támogatáscsökkenést. Csak a szarvasmarha létszám emelkedett, a juh-, a sertés-, és a 
baromfilétszám csökkent. Az üzemi költségek gyakorlatilag szintén nem (1% alatt) 
változtak, így az árbevétel emelkedés közvetlenül a szokásos vállalkozói eredményt 
növelte, 25,8 ezer forintról 32,7 ezer forintra hektáronként. A 7 ezer forintos 
jövedelememelkedés szinte pontosan megegyezik a 2006-os növekedéssel. A 
jövedelem 2007-es árakon számolva is, az utóbbi hét évet tekintve rekordnak számít 
(8. ábra). 

8. ábra 
A társas vállalkozások szokásos vállalkozási eredménye 2007-es árakon* 
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*Fogyasztói árindexszel korrigálva (deflálva) 
Forrás: Tesztüzemi adatbázis, AKI 

Üzemtípusonként vizsgálva megállapítható, hogy a jövedelem csak a 
növénytermesztő és a kertészeti gazdaságokban emelkedett (9. ábra). A 
tömegtakarmány-fogyasztó állatokat tartó, az ültetvényes, valamint a vegyes 
gazdaságoknál a csökkenés ellenére bármely eredménykategóriát tekintve pozitív a 
szaldó. Az abraktakarmány-fogyasztó állatokat tartó gazdaságoknál a szokásos 
vállalkozói eredmény habár kis mértékben emelkedett (egy EUME-re vetítve -83 
ezer Ft-ról -64 ezer Ft-ra), a veszteség továbbra is jelentős. 
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9. ábra 
Az egy EUME-re jutó bruttó termelési érték és a szokásos  

vállalkozói eredmény változása 2007-ben a társas vállalkozásoknál 
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Forrás: Tesztüzemi adatbázis, AKI 
Állattenyésztés 1: Tömegtakarmány-fogyasztó állatokat tartó gazdaságok 
Állattenyésztés 2: Abraktakarmány-fogyasztó állatokat tartó gazdaságok 

A különböző típusú gazdaságok beruházási mutatószámainál nagy szórás 
tapasztalható. A növénytermesztők és a vegyes gazdaságok kihasználták a 2007. év 
végén indult beruházás-támogatási intézkedéseket, így beruházásaik 8, illetve 45%-
kal emelkedtek. A beruházások a tömegtakarmány-fogyasztó állatokat tartó 
gazdaságoknál stagnáltak, viszont az összes többi gazdaságnál visszaestek, ami a 
kertészetek esetében még nem jelent túl nagy problémát, hiszen ők a 
növénytermesztőkhöz hasonlóan kivárták a 2008-ban induló támogatási 
intézkedéseket. Ugyanakkor a sertés- és baromfitartó gazdaságok 50%-os 
beruházás-csökkenéséből azt a következtetést lehet levonni, hogy számos gazdaság 
rövid-, illetve középtávon felhagy a termeléssel. 

Az elmúlt években keletkező jövedelmek egy részét a társas vállalkozások is 
visszaforgatták és mivel beruházásaik nem bővültek ekkora mértékben, az egy 
hektárra jutó kötelezettségeik 8%-kal csökkentek. Ezzel összefüggésben 7%-kal 
alacsonyabb a kamatteher is. A kedvező jövedelmezőség nem javította a fizetési 
fegyelmet. A kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) származó 
állománya 9%-kal nőtt, valamint ezen belül a lejárt kötelezettségek állománya 4%-
kal lett magasabb. Ez azzal is összefüggésben van, hogy a vállalkozások likviditási 
rátája 11%-ot romlott (1,66-ra), valamint minden harmadik társas vállalkozás rátája 
a kritikusnak mondható 1,2 érték alatt van.  
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II. INTÉZKEDÉSEK, FINANSZÍROZÁS
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9. Pénzügyi szabályozás és hitelpolitika 

9.1. Áralakulás 

9.1.1. Mezőgazdasági termelői árak alakulása 

A mezőgazdasági termékek termelőiár-szintje az előző évi 10,6%-os 
növekedést is meghaladóan 22,2%-kal nőtt 2007-ben. A növényi termékek 
árszínvonalának 40,5%-os növekedésében nagy szerepe volt a gabonafélék 69,9, 
illetve a gyümölcsök 42,7%-os árnövekedésének. Ennél szerényebb mértékű, 10%-
os volt az ipari növények, és 4,9%-os a zöldségek termelői árának emelkedése. 

Az élő állatok és állati termékek árszínvonal-változása szélsőségektől 
mentesen alakult, az év során 3,6%-kal volt magasabb az előző évinél. Az élő 
állatok közül a vágómarha és a vágósertés termelői ára csökkent 8,8, illetve 10,9%-
kal, a vágóbaromfié viszont 15,8%-kal meghaladta a 2006. évit. Az állati termékek 
termelői ára átlagosan 12,3%-kal emelkedett; ezen belül a tehéntej és a tyúktojás 
árszintje 12,6%-kal, illetve 13,6%-kal volt magasabb mint egy évvel korábban. 

16. táblázat 
A mezőgazdasági termékek termelőiár-indexei 

(előző év azonos időszaka = 100,0) 

Megnevezés 2006 2007 

Mindösszesen 110,6 122,2 
Növények összesen 118,0 140,5 
Gabonafélék 124,1 169,9 
Ipari növények 100,9 110,2 
Gyümölcsök (borszőlővel együtt)  116,5 142,7 
Zöldségfélék 114,3 104,9 

Élő állatok és állati termékek 104,0 103,6 
Élő állatok 104,9 98,8 
Vágómarha (vágóborjúval) 113,4 91,2 
Vágósertés 106,2 89,1 
Vágóbaromfi 101,2 115,8 

Állati termékek 102,3 112,3 
Tej 99,4 112,6 
Tyúktojás, étkezési 109,8 113,6 

Forrás: KSH 

A termelői árak emelkedése mellett a mezőgazdasági ráfordítások 
árszínvonala is folyamatos növekedést mutatott az év folyamán, a 2007. év 
átlagában 14,2%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. 2007-ben a 
mezőgazdasági folyó termelő felhasználás árszínvonala 15,7%-kal növekedett 2006-
hoz képest. Az üzemanyagárak első háromnegyedévi alacsony árindexe miatt a 
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felhasznált energia ára mérsékelten növekedett, 3,9%-kal került többe, mint egy 
évvel korábban. A jelentős súllyal bíró takarmányok ára 33,4%-kal nőtt, a 
műtrágyák ára 11,2%-kal, az állatgyógyászati készítményeké 7,8%-kal nőtt az előző 
évhez képest. A mezőgazdasági beruházások árszínvonala az előző évhez képest 
4,5%-kal emelkedett. 

Az agrárolló mutatója, amely a termelőiár- és a ráfordításiár-index 
hányadosa 2006-ban 4,6%, 2007-ben pedig 7% volt, tehát a termelői árak 
gyorsabban nőttek, mint a ráfordítási árak. Ez azt jelenti, hogy a korábbi évek 
gyorsabb ráfordítási ár növekedésének trendje megváltozott. 

9.1.2. Élelmiszeripari árak alakulása 

Az élelmiszer, ital gyártása ágazat 2007. évi átlagos termelői árindexe  
107,1%-os volt. Az átlagos árindexen belül a belföldi értékesítés termelői árindexe 
108,5%, az export értékesítés termelői árindexe 102,1% értéket ért el. 

Átlag fölötti áremelkedést lehetett realizálni a malomipari termékek gyártása 
(130,8%), a kenyér, friss tésztafélék gyártása (116,2%), a takarmány gyártása 
(114,5%) és a baromfihús feldolgozása, tartósítása (111,4%) szakágazatokban. 

Ezzel ellentétesen, árcsökkenés következett be a húsfeldolgozás, -tartósítás 
(96,6%) és a cukorgyártás (99,7%) szakágazatokban. 

9.1.3. Élelmiszerek fogyasztói árainak alakulása 

Az élelmiszerek fogyasztói árai az átlagosnál nagyobb mértékben, 11,5%-kal 
emelkedtek 2007. évben. Ezen belül jelentősen drágult a liszt 36,9, a péksütemények 
23,6, a baromfihús 16,7, valamint az étolaj ára 13,8%-kal. 

9.2. Adó- és járulékrendszer 

A 2007. évre vonatkozó változások az adó- és járulékrendszer valamennyi 
fontosabb elemét érintették. Az adó- és járulékrendszer 2007. január 1-i 
módosításának célja az adó- és járulékalapok szélesítésén és az adóelkerülés 
lehetőségeinek szűkítésén keresztül az államháztartás bevételeinek növelése, az 
igazságos közteherviselés elvének jobb érvényesítése, a kis- és középvállalkozói 
szektorban és a hátrányos helyzetű térségekben a foglalkoztatás növelésének 
ösztönzése volt. 

Az agrárgazdaságot érintő, 2007. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és 
járulékváltozások a következők voltak: 

• A személyi jövedelemadó rendszerben a kétkulcsos adótábla érvényben 
maradt (18 és 36%-os), azonban sávhatára 1,55 millió forintról 1,7 millió 
forintra emelkedett. 
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• A társadalombiztosítás szabályain belül a mezőgazdasági őstermelő 
visszakerült a biztosítotti körbe. Járulékfizetési kötelezettségét, ha az e 
tevékenységből származó bevétele meghaladja a 7 millió forintot, a 
minimálbér alapján, ha ennél alacsonyabb, akkor bevétele 20%-a után 8,5% 
nyugdíjjárulékot, valamint 4%-os mértékű természetbeni egészségbiztosítási 
járulékot köteles fizetni. Ugyanakkor lehetősége van magasabb járulékalap 
vállalására is.  

• A jövedéki adó rendszerében a jogharmonizációs kötelezettségből adódóan 
emelkedett a cigaretta jövedéki adó mértéke (2007. április 1-től 2,7%-kal és 
szeptember 1-től további 2,7%-kal). 7%-kal nőtt a szeszes italok jövedéki 
adója (a bor kivételével). 

• Új adónemként került bevezetésre a társas vállalkozások körében az ún. 
elvárt adó, melyet veszteséges, illetve minimális nyereségű vállalkozásoknak 
is fizetniük kell. Az adó alapja a bevétel 2%-a, mértéke 16%, 5 millió forint 
adóalap alatt pedig 10%. Mentesültek az adófizetés alól azok a vállalkozások, 
amelyeknél az éves árbevétel legalább 25%-kal csökkent, vagy akiket az 
adóévben vagy a megelőző adóévben elemi kár sújtott.  

Az adó- és járulékszabályok évközi módosításainak fő célja az adózók 
önkéntes jogkövetésre ösztönzése, az adminisztrációs terhek csökkentése, az 
elektronikus ügyintézés lehetőségeinek szélesítése, a jogalkalmazás, 
jogharmonizáció segítése, a versenyképesség megtartása, illetőleg javítása, valamint 
az adót fizetők körének bővítése és az egyszerűsítés volt. A mezőgazdaságot érintő 
évközi adórendszerbeli változások a következők voltak: 

• Az őstermelői adókedvezményt az Európai Unió a gazdálkodóknak nyújtott 
működési támogatásnak minősítette, amely csak a mezőgazdasági „de 
minimis” rendeletekkel összhangban nyújtható. Ebből adódóan az őstermelői 
adókedvezményt a személyi jövedelemadó törvény a továbbiakban csekély 
összegű (de minimis) támogatásnak minősíti. Az őstermelői adókedvezmény 
a 2007. évről benyújtott bevallásban már „de minimis” támogatásnak minősül 
és csak regisztrációs számmal érvényesíthető. Az adókedvezmény 
igénybevételének egyéb feltételei nem változtak.  

• A különleges jogállású mezőgazdasági termelők áfa szabályait érintő 
változás, hogy az ilyen adóalanyoknak is regisztráltatni kell magukat az 
adóhatóságnál.  

A közösségi szintű áfa szabályozás ösztönözte az új áfa törvény 
megalkotását. Az uniós irányelvre épülő új áfa törvény egyrészt lehetőséget teremt a 
jogharmonizációt érintő fogyatékosságok és hiányosságok maradéktalan 
kiküszöbölésére, másrészt egy korszerű szabályozási környezetben tartós egyensúlyt 
hoz létre az adózókkal szembeni bizalmi elv érvényesítése, illetőleg az adóérdekek 
védelme között.  

Az alanyi áfa mentesség választásának bevételi értékhatára a korábbi 4 millió 
forintról 5 millió forintra emelkedett. Aki alanyi adómentességet választott, az 
alanyi adómentesség időszakában számla kibocsátási, illetve nyugtaadási 
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kötelezettség terheli. Az áfa kulcsok és az egyes tevékenységeket terhelő 
adómértékek nem változtak. 

9.3. Támogatások 

A 2007. évi agrár- és vidékfejlesztési támogatások előirányzata 460311,3 
millió forint volt , amelyből az év során, összesen 435679,1 millió forint kifizetés 
történt. Az előirányzat 94,6%-ra teljesült, ennek oka az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program elfogadásának késői dátuma (2007. szeptember 19.), 
ezáltal a támogatási határozatok meghozatalának időigénye csúszást okozott az első 
kifizetési kérelmek benyújtása, feldolgozása, határozathozatala tekintetében. Az 
agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra teljesített kifizetésekből 188944,1 millió 
forint a központi költségvetésből, 246735,0 millió forint pedig az EU alapjaiból 
került biztosításra. Az éves tényleges kifizetés 1,3%-kal haladja meg az előző évben 
kifizetett agrár- és vidékfejlesztési támogatások összegét.  

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló törvény 1. § (1) bekezdése előírja, hogy  
„A központi költségvetés évenkénti elfogadása során az Országgyűlés biztosítja, 
hogy a 2005. évi költségvetési törvény szerinti támogatási összeghez képest az 
agrárgazdaság  nemzeti hatáskörben  nyújtandó támogatás – beleértve az Európai 
Unió által biztosított közvetlen termelői támogatás nemzeti kiegészítését is – (a 
továbbiakban: nemzeti támogatás)  reálértéke a támogatások  kiegyenlítődésének 
időpontjáig megőrzésre kerül.”  

A törvény szerinti követelmény (a hazai költségvetésből származó kifizetések 
reálértéknek megőrzése) a KSH által megadott fogyasztói árindexekből számított 
16,25%-os korrekciós tényezővel szemben a 2007. évben 18,8%-ra teljesült.  
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17. táblázat 

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 

                      millió forint 
Előirányzat megnevezése 2006. évi 

teljesítés 
2007. évi 

előirányzat 
2007. évi 

módosított 
előirányzat 

2007.évi 
teljesítés 

Nemzeti támogatások 
Igyál Tejet Program 1 066,6 870,7 381,6 342,5 
Méhészeti Nemzeti Program 417,8 477,4 470,0 469,9 
Egyes speciális szövetkezések tám. 591,1 450,0 412,7 372,0 
Erdészeti feladatok 4 365,8 3 290,0 7 246,8 7 244,2 
Termőföldvédelem támogatása 871,3 400,0 726,3 726,0 
Állattenyésztési feladatok 968,8 780,0 686,4 686,3 
Halgazdálkodás támogatása 199,4 222,0 428,8 427,7 
Vadgazdálkodás támogatása 465,3 250,0 424,9 412,3 
Nemzeti Lovas Program 10,0 0 0 0 
Fejlesztési típusú támogatások 7 825,0 3 000,0 3 388,8 3 380,7 
Folyó kiadások és jövedelemtámog. 125 417,9 98 672,7 97 689,0 97 471,1 
Erdőtelepítés, erdőszerk. átalakítás 4 364,6 600,0 950,6 950,6 
Nemzeti agrár kárenyhítés 0 500,0 6 030,8 5 419,8 
Állat- és növénykártalanítás 1 821,0 500,0 607,7 1 419,4 
Árfolyamkockázat és EU által nem 
térített kiadások 

1 032,9 4 000,0 33 559,7 33 559,7 

Nemzeti támogatások összesen 149 417,5 114 012,8 153 004,1 152 882,2 
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 65 938,4 85 210,0 85 499,8 66 835,7 
      Ebből nemzeti rész 15 100,0 17 042,0 13 391,5 13 391,5 
SAPARD intézkedések 9 196,3 1 700,0 1 398,3 1 398,3 
      Ebből nemzeti rész 0 1 700,0 1 396,4 1 396,4 
Új Magyarország Vidékfejl. Program 0 35 756,5 41 473,3 18 704,2 
      Ebből nemzeti rész 0 8 844,5 14 561,3 14 561,3 
FVM fejezeti támogatások összesen 224 552,2 236 679,3 281 375,5 239 820,4 
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív 
Program, EU Integrációs Fejezet 

51 792,4 32 921,0 36 989,9 27 892,3 

       Ebből nemzeti rész 13 414,8 7 907,0 6 367,7 6 712,7 
ÖSSZESEN 276 344,6 269 600,3 318 365,4 267 712,7 
Magyar Államkincstár által meghitelezett EU által közvetlenül térített támogatások 
Agrárpiaci támogatások és 
intervenciós költségtérítések együtt 

59 744,6 48 561,0 48 561,0 47 974,3 

Egységes területalapú támogatás 
SAPS 

93 472,8 142 150,0 142 150,0 119 992,1 

MINDÖSSZESEN 429 562,0 460 311,3 509 076,4 435 679,1 
Forrás: FVM 
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A 2007. év támogatás szempontjából átmeneti évnek tekinthető, mivel 2007. 
április 30-án lezárult az a 3 éves időszak, amely alatt a csatlakozáskor működő 
nemzeti támogatási konstrukciók szabályozási feltételei mellett lehetett 
kötelezettséget vállalni. Ezt követően már csak az uniós előírásoknak mindenben 
megfelelő támogatási programok működése esetén adható nemzeti forrásból 
támogatás. Így a 2007. év még tartalmazott átmeneti elemeket, hiszen április végéig 
még több jogcím esetében a „megszokott” konstrukciók voltak érvényben.  Az év 
során folyamatosan jelentek és jelennek meg az új támogatási programok. Ezek 
meghirdetése során cél volt az előreláthatóság lehetőség szerinti növelése is. Az új 
konstrukciók ugyanis a teljes programidőszakban, tehát 2013 végéig működnek. 

9.3.1. A 2007. évi nemzeti támogatások 

A Nemzeti támogatásokra – számolva az „Árfolyamkockázat és egyéb EU 
által nem térített kiadások” jogcímre kifizetett 33559,7 millió forint támogatással is, 
– összesen 151697,8 millió forint került felhasználásra, amely 11 kiemelt nemzeti 
támogatási jogcímcsoport működtetését biztosította. Egy-egy támogatási 
jogcímcsoporton belül több támogatási konstrukció működött, különösen igaz ez a 
Folyó kiadások és jövedelemtámogatások költségvetési előirányzatra.  

2007-ben a nemzeti támogatásokra fordított összeg 39483,1 millió forinttal 
haladta meg az eredetileg rendelkezésre álló keretet. Ennek oka egyrészt a már 
említett Árfolyamkockázat és az EU által nem térített kiadásokra kifizetett 33559,7 
millió forint, illetve az erdészeti feladatokra történt évközi belső átcsoportosítás, 
másrészt a mezőgazdaságot ért súlyos fagykárok enyhítése érdekében a Kormánytól 
a költségvetési tartalék terhére kapott 5 milliárd forint többlettámogatás.  

A 2007. évben az alábbi nemzeti támogatási jogcímcsoportok és jogcímek 
kerültek meghirdetésre és működtetésre: 

• Állattenyésztési feladatok támogatása jogcímre 686,3 millió forint kifizetés 
történt. A támogatás célja a hazai állattenyésztési, tenyésztésszervezési 
tenyésztői, genetikai fejlesztő munka elősegítése az egyes 
tenyésztőszervezeteken keresztül. Támogatott volt a törzskönyvezés, a 
teljesítményvizsgálat, az állattenyésztési nyilvántartási és információs 
rendszer fejlesztése, a nemesítő munkát segítő import apaállatok beszerzése, 
az állattenyésztéssel összefüggő szakmai anyagok készítése, rendezvények 
tartása, speciális tenyésztési, tenyésztésszervezési projektek kidolgozása. 

• Az Erdészeti feladatok támogatása jogcím 3290 millió forint eredeti 
előirányzata évközben belső átcsoportosításokkal és a fejezet egyensúlyi 
tartalékából felszabadított forrásokkal növekedett. A növelt előirányzat 
biztosította a kifizetésekhez szükséges forrást, így 7244,2  millió forint 
támogatás került kifizetésre elsősorban az erdőtörvényben elrendelt, az 
erdőgazdálkodási üzemtervekben előírt hosszú távú erdőgazdálkodási 
feladatok finanszírozására és a magántulajdonú erdők felújítási, fenntartási 
költségeinek támogatására. A 100%-ban a Magyar Állam tulajdonában lévő 
19 erdőgazdaság az erdőfenntartási járulékbefizetési kötelezettsége mellett a 
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2007. évi agrártámogatási keretből az erdők felújítási és fenntartási 
költségeinek támogatásában nem részesült. 

• Halgazdálkodás támogatása jogcímen összesen 427,7 millió forint kifizetés 
történt. Támogatási célok, jogcímek a következők voltak: természetes vizek 
halállományának pótlása, halpusztulásokkal összefüggő kármegelőzés, 
természetes halállomány és élőhelyek védelme, károsodott területek 
rehabilitációja.  

• Termőföldvédelem támogatása jogcímen 726 millió forint felhasználása 
történt meg, birtok-összevonási önkéntes földcsere, illetve termőföldvásárlás 
támogatása, gyepterületek művelési ág változását nem eredményező 
hasznosításra való alkalmassá tétele, selejtezésre kerülő ültetvények 
felszámolása, mezei nem szilárd burkolatú utak, kapcsolódó vízelvezető 
árkok karbantartásának támogatása célokra. 

• Vadgazdálkodás támogatása jogcímen 412,3 millió forint kifizetésére került 
sor, elsősorban a vadászható állatfajok és élőhelyük védelmére.  

• Az Állat- és növénykártalanítás felülről nyitott 500 millió forintos 
előirányzata 1419,4 millió forintra teljesült. 

• Az Árfolyamkockázat és EU által nem térített kiadások eredeti 4000 millió 
forint előirányzatát 60,7 millió forint maradvány és a fejezeti egyensúlyi 
tartalékból átcsoportosított 4800 millió forint és a költségvetés tartalékából 
átadott 2136 millió forint előirányzat növelte. Ezen felül, az 
árfolyamváltozások eredményeként realizált bevétel 1403,2 millió forint volt. 
Az így létrejött 12399,8 millió forint forrást egészítette ki a Kormány az 
GKM-től átcsoportosított 21159,9 millió forinttal. A rendelkezésre álló 
aktuális 33559,7 millió forintból 11434,7 millió forint a tárgyévi 
árfolyamveszteség, 22125 millió forint az EU csatlakozás óta felmerült, az 
Unió által nem térített intervenciós költségek KESZ számláról felvett hitelei 
rendezését szolgálta. 

• Az Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 600 millió forint eredeti 
előirányzata a 2004 májusa előtt telepített erdők tárgyévben esedékes, 
determinált támogatása fedezete volt. Ezzel szemben 950,6 millió forint 
kötelezettség került rendezésre.  

• Fejlesztési típusú támogatások 3380,7 millió forint kiadási előirányzata az 
előző években vállalt kötelezettségek fedezetére szolgált, nagyrészt a 2004. 
május 1-e előtt megkezdett ültetvénytelepítések (2545,1 millió Ft), továbbá a 
gépvásárlások és lízing (491,8 millió Ft), valamint egyéb beruházások 
kamatterhei támogatását biztosította.  

• Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzata nagyságrendjénél 
fogva meghatározó szereppel bír a nemzeti támogatások között. Az eredeti 
98672,7 millió forint előirányzat az átcsoportosítások valamint a 420,1 millió 
forint maradvány és bevétel révén 97683,1 millió forintra módosult. A 
kifizetés 97471,1 millió forint volt. A támogatás célja különböző támogatási 
konstrukciók működtetésével a mezőgazdasági termelők költségeinek 
csökkentése és jövedelmi helyzetének javítása. A támogatási előirányzat az 
alábbi főbb támogatási konstrukciók működtetését szolgálta: 



 

 
77 

o Kiegészítő területalapú támogatás: A támogatás célja az Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú 
támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódóan kiegészítő nemzeti támogatások 
(top-up) nyújtása. 2007. évben top-upra – a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
előirányzatából fizetett 14953,2 millió forinton felül – a Folyó kiadások és 
jövedelemtámogatások előirányzatából 59156,2 millió forint (az összes 
kiadás 60,7%-a) kifizetés történt.  

o Állatjóléti és haszon-állattartási támogatások: A támogatás célja a 
baromfi és sertés ágazatban az uniós előírásokon túlmutató állatjóléti 
kötelezettségvállalás ellentételezése. Az állatjóléti és haszonállat tartás 
jogcímen kifizetett 13052,4 millió forintból 3400 millió forint a 2008. 
évben fizetendő sertés és baromfi támogatás előrehozott kifizetése volt.  

o Agrárfinanszírozás, mezőgazdasági hitelek kamattámogatása: A támogatás 
célja a jelenleg fennálló támogatott agrárhitelek kamattámogatásának és 
intézményi kezességvállalási díjának finanszírozása, amelyre 2007-ben 
14001,7 millió forint kifizetés történt. 

o Állatbetegségek megelőzése: Az állatbetegségek megelőzése feladataira a 
baromfi és sertés állattartók támogatására a Baromfi Terméktanács részére 
1500 millió forint, a Vágóállat és Hús Terméktanács részére pedig 2000 
millió forint került átutalásra. A támogatás a Terméktanácsok 
közreműködésével 2008-ban kerül kifizetésre a sertés- és baromfitartók 
részére. 

A felsorolt főbb jogcímek mellett a Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 
költségvetési előirányzatból került kifizetésre 
o közösségi agrármarketing programok                 1.530,0 millió forint 
o állategészségügyi vizsgálatok támogatása           1.794,6 millió forint 
o egyes állatfajok betegségektől való ment.              328,0 millió forint 
o állati melléktermékek ártalmatlanítása                     72,4 millió forint 
o innovációs háttér fejlesztési támogatásokra  412,4 millió forint 
o fagykár miatti támogatásokra 856,5 millió forint 
o madárinfluenza miatti rendkívüli támogatásra 523,5 millió forint 
o biológiai alapok támogatására  158,7 millió forint 
o kedvezőtlen térségek támogatása                            465,6 millió forint 
o termelői csoportok, BÉSZ-ek támogatása               484,5 millió forint 
o mezei őrszolgálat támogatása                                  472,6 millió forint 
o jégeső elhárítás                                                          40,0 millió forint 
o vízkár-elhárítási létesítmények támogatása             460,6 millió forint 
o előző években működő jogcímek determinációi     161,5 millió forint 

• A Nemzeti agrárkár enyhítés támogatási jogcím 500 millió forint eredeti 
előirányzatát a rendkívüli időjárás miatt, a gazdálkodók által befizetett 530,8 
millió forinton kívül, a fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők részére 
további 5000 millió forint többlettámogatást biztosított a Kormány. A 
rendelkezésre álló összeg 90%-a, 5419,8 millió forint előlegként került 
kifizetésre 2007 decemberében. A támogatási előirányzat a termelők és az 
állam kölcsönös kockázat- és teherviselésén alapuló támogatási konstrukció 
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működtetését teszi lehetővé. A támogatás célja a mezőgazdaságot ért elemi 
csapáshoz hasonló kedvezőtlen éghajlati jelenségek hatásának kárenyhítése.  

9.3.2. Az EU által társfinanszírozott és közvetlenül térített támogatások 

A mezőgazdaság fejlesztését, szerkezetátalakítását és korszerűsítését 
szolgálják az EU társfinanszírozással működtetett támogatások a Nemzeti 
Vidékfejlesztési Terv, 2007. évtől az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
(ÚMVP), valamint az Agrár- és vidékfejlesztési Operatív Program. E 
programokban megjelölt intézkedések komoly előrelépést jelentenek a 
mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javításában (I. tengely), a 
környezet és a vidék fejlesztésében (II. tengely), a vidéki területeken élők 
életminőségének javításában, a diverzifikáció ösztönzésében (III. tengely).  

Fontos feladat volt az unió közös agrárpolitikájának reformját végrehajtó 
intézkedésekre történő felkészülés, a vonatkozó magyar javaslatok kidolgozása és 
képviselete. Ennek keretében kidolgozásra és meghirdetésre került a közvetlen 
termelői támogatás (SAPS: 28/2007. FVM rendelet), valamint annak nemzeti 
forrásból történő kiegészítése (top-up: 29/2007. FVM rendelet) 2007. évi rendszere. 
E két támogatási konstrukció együttesen közel 200 milliárd forint támogatást biztosít 
a magyar agrártermelők részére. Ez a támogatás egy termelőre vetítve közel 1 millió 
forintot, 1 hektár földterületre mintegy 38 ezer forintot jelent. 

A top-up támogatás rendszere 2007-ben jelentősen módosult. A vonatkozó 
uniós rendelkezések 2007-től több ágazatban csak a termeléstől elválasztott 
(történelmi bázison alapuló) támogatást tesznek lehetővé, néhány ágazatban pedig 
maximálják a termeléshez kötött támogatás mértékét. A magyar támogatási 
konstrukció kidolgozásánál szempont volt az agrárpolitika céljainak megfelelően:  

• a továbbra is a lehető legnagyobb mértékű támogatás biztosítása az 
állattenyésztő ágazatok (szarvasmarha- és juhtartás), valamint a tejtermelés 
számára; 

• kiemelten támogatott az energia célú növényi termékek termelése; 
• több ágazatban áttérés történt a részben, vagy egészben termeléstől 

elválasztott (történelmi bázis alapján történő) támogatási rendszerre. 

A „top-up” támogatásokon túlmenően, az állattenyésztők helyzetének 
javítása érdekében, juh és kecske tartókat érintő, „de minimis” támogatások is 
meghirdetésre kerültek (55/2007., 56/2007. FVM rendeletek). A nagy változásokat 
generáló történelmi bázis kialakítására, mint mezőgazdasági vagyonértékű jog 
transzferének a szabályozására a tárca külön végrehajtási rendeletet adott ki. 
(106/2007. FVM rendelet) 

9.3.2.1. EU társfinanszírozással működő támogatások 

A 2007. évben az alábbi jogcímcsoportok és jogcímek kerültek 
meghirdetésre és működtetésre: 
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• Méhészeti Nemzeti Program: 50% közösségi társfinanszírozással működik, 
amelynek eredeti előirányzata 477,4 millió forint, amit 100,2 millió forint 
előző évi maradvány egészített ki. Az előirányzatról 107,6 millió forint 
átcsoportosításra került az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program II. 
előirányzatra. Így a módosított előirányzat 470 millió forint, amelyből 469,9 
millió forint  került felhasználásra. A támogatás célja: a szakismeret bővítése, 
az eszközrendszer fejlesztésével, illetve a varroaatka elleni védekezés 
támogatásával a méhészeti tevékenység hatékonyságának növelése. A 
támogatás a méhészeti termékek előállítási és értékesítési feltételeinek 
javítására irányul, az EU Bizottság által elfogadott 2005-2007. évi Magyar 
Méhészeti Nemzeti Program irányelvei szerint.  

• Igyál tejet program eredeti előirányzata 870,7 millió forint, amit 40,5 millió 
forint előző évi maradvány növelt. Az előirányzatról 529,6 millió forint 
átcsoportosításra került az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program II. 
előirányzatra. Így a módosított előirányzat 381,6 millió forint, amelyből 
342,5 millió forint került felhasználásra. Az előirányzat alacsony 
felhasználásának oka, hogy a programban részt vevők száma 2006. évhez 
viszonyítva csökkent. Jelenleg 300 intézményfenntartó van a rendszerben, 
amely 150-200 ezer ellátott gyermeket jelent. A csökkenő létszámot nem csak 
a szállítók által alacsonynak minősített támogatási mértékkel lehet 
magyarázni, hanem a fenntartók gyengülő költségvetési lehetőségeivel, 
kedvezőtlenebb besorolásával. 

• Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása eredeti kiadási 
előirányzata 450 millió forint, amit 124,6 millió forint maradvány egészített 
ki. Az előirányzatról 162 millió forint átcsoportosításra került az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program II. előirányzatra. Így a módosított 
előirányzat 412,7 millió forint, amelyből 372 millió forint került 
felhasználásra.  

• Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Intézkedések-hez kapcsolódó támogatások 
forrása 80%-ban az Európai Uniótól igényelhető közösségi forrás, 20%-a 
pedig nemzeti társfinanszírozás. A 2007. évi eredeti kiadási előirányzat 
85210 millió forint, az előirányzatról 4614 millió forint átcsoportosításra 
került az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program II. előirányzatra. A 
kifizetett támogatások összege 66835,7 millió forint volt 2007. évben.  

• A SAPARD intézkedések eredeti kiadási előirányzata 1700 millió forint, amit 
2 millió forint maradvány növelt. A SAPARD Programok 2006. évben 
lezárultak, az Európai Bizottság 2007. évben elfogadta a program 
zárójelentését. Az előirányzatról 303,6 millió forint átcsoportosításra került 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program II. előirányzatra. Így a 
módosított előirányzat 1398,3 millió forint, amely összeg kifizetésre került.  

• Új Magyarország Vidékfejlesztési Program intézkedései finanszírozása az 
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) történik. A 
2007. évi eredeti kiadási előirányzat 35756,5 millió forint volt. A támogatás 
mértéke intézkedésenként, valamint konvergencia és nem konvergencia 
régiók függvényében is eltérő, de a közösségi hozzájárulás átlagos mértéke az 
I. tengely esetében 71,77%, a II. tengely esetében 76,86%, a III. tengelynél 
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71,77%, a IV. tengely esetében a 76,86%-ban került meghatározásra. A 
Technikai segítségnyújtás esetében az EU hozzájárulásának mértéke 75%. Az 
előirányzat jogcímein teljesített összes kifizetés 18704,2 millió forint, az 
aktuális előirányzat 45,1%-a. Ennek oka a Program elfogadásának kései 
dátuma (2007. szeptember 19.), ezáltal a támogatási határozatok 
meghozatalának időigénye csúszást okozott az első kifizetési kérelmek 
benyújtása, feldolgozása, határozathozatala tekintetében. 

• Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 2007. évi eredeti 32921 millió 
forint kiadási előirányzat forrása 25014 uniós és 7907 millió forint nemzeti 
támogatás. Az AVOP intézkedésekhez kapcsolódó támogatások 75%-a az 
Európai Unió által finanszírozott közösségi forrás, 25%-a pedig hazai 
támogatás. A 2007. évben kifizetett támogatás 27892,3 millió forint volt. 

9.3.2.2. EU által közvetlenül folyósított támogatások 

Az EU alapjaiból biztosított forrásokon belül jelentős nagyságrendet 
képviselnek az EU által közvetlenül térített támogatások, az egységes területalapú 
támogatás a SAPS, és a piaci támogatások, amelyekre összesen 167966,4 millió 
forint  kifizetés történt. Az egységes területalapú támogatásokra 119992,1 millió 
forint, míg a piaci intézkedésekre 47974,3 millió forint lett kifizetve.  

9.3.3. Egységes Támogatási Rendszer 

A közös agrárpolitika 2003-as reformja jelentős lépést hozott a közvetlen 
kifizetések terén. A régi tagállamokkal (EU-15) ellentétben az új tagállamoknak 
nem 2006-tól, hanem később kell áttérnie11 az új támogatási rendszerre. 
Magyarország 2009. január 1-től kívánja bevezetni az SPS-t a közvetlen 
kifizetéseknél.  

A rendszer bevezetésének előkészítése jogszabály-alkotási és számos egyéb 
szakigazgatási feladatot jelent. 2007-ben az alábbi főbb lépések történtek: 

• Az üzemenkénti támogatási összegek kiszámításához szükséges, a 
magyarországi alkalmazás gerincét képező Egységes Támogatási Rendszer 
SPS-modell elkészült. Azért van szükség minden tagállamban külön SPS-
modellre, mert a tanácsi alaprendelet (1782/2003/EK) nagy mozgásteret 
enged a közvetlen támogatások kifizetésének modalitásai tekintetében. 

• Megtörtént a modell hazai szakmai egyeztetése az érintett szakmai 
érdekképviseleti szervezetekkel. 

• Megtörténtek a szükséges egyeztetések az Európai Bizottsággal a magyar 
modell ügyében. 

• 2007 decemberében minisztériumi felsővezetői döntés született az SPS 
magyarországi bevezetésének főbb szakmai paramétereit illetően. 

                                              
11 A jelenleg működő egységes területalapú támogatási rendszer (SAPS) átmeneti jelleggel került bevezetésre 
több új tagállamban. A 2004-ban csatlakozott tagállamoknak legkésőbb 2011. január 1-jével át kell térniük az 
SPS-re. 
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• Az ügyben kormányelőterjesztés is készült, amelyet a Kormány tudomásul 
vett. 

Ezek a mérföldkövek jelentős háttérmunkára épülnek. Összességében 
elmondható, hogy a főbb szakmai döntések megszülettek az SPS bevezetését és a 
modellt illetően. 

A fennmaradó, 2008-ban elvégzendő feladatok egyrészt az SPS bizonyos 
aspektusainak jogszabályba foglalását, másrészt a kommunikációt érintik. 

9.3.4. Kölcsönös megfeleltetés (KM) 

A 2003-as reform a közvetlen kifizetések terén – az SPS-re való áttérés 
mellett – egy olyan fordulatot is hozott, hogy a gazdálkodóknak a támogatási összeg 
fejében a megszokott jogosultsági feltételek mellett meg kell felelniük bizonyos 
szakmai elvárásoknak a környezet- és természetvédelem, az állatjelölés, az 
élelmiszerbiztonság, az állategészségügy és az állatjólét területén. 

A Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelményeket (JFGK) a régi 
tagállamokban (EU-15) 2005-ben kezdték bevezetni, s a hároméves bevezetési 
időszak (2005-2006-2007) után 2007-ben már az összes követelményt és előírást 
rendszeresen ellenőrzik a gazdálkodóknál. A 2004-ben csatlakozott új 
tagállamokban (EU-10) a bevezetés 2009. január 1-én kezdődik. Ez azt jelenti, hogy 
2011-ben válnak teljes körűvé az ellenőrzések. 

2007-ben az alábbi feladatok teljesültek a Kölcsönös megfeleltetés 
magyarországi bevezetésének előkészítésében: 

• Kormányrendelet jelent meg a KM ellenőrzésében részt vevő hatóságok 
közötti feladatmegosztásról és együttműködésről. 

• Megvalósultak a szakmai egyeztetések az elkészített JFGK nemzeti szintű 
követelményekről. 

• Minisztériumi felsővezetői döntés született a JFGK-k nemzeti szintű 
követelményeiről. 

9.4. A mezőgazdasági vállalatok hitelgazdálkodása 

A mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásában továbbra is jelentős szerepe 
van az idegen tőkének. Az Európai Unióhoz történt csatlakozást követően azonban a 
termelés finanszírozására csak piaci alapú hitelt vehetnek igénybe a finanszírozó 
pénzintézetektől. Ezen hitelek állományáról nincs pontos adat.  

A korábbi évekről áthúzódó, támogatott agrárhitelek állománya 207,3 
milliárd forint, ami 32%-kal alacsonyabb a 2006. bázisévhez viszonyítva. A 
csökkenés oka elsődlegesen az, hogy Európai Unióhoz történt csatlakozást követően 
csak a birtokfejlesztési hitelkonstrukció, valamint a 2007. évi fagykárt és aszálykárt 
szenvedett mezőgazdasági termelők megsegítéséről szóló hitelprogramok keretében 
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lehet új támogatott hitelszerződést kötni. A többi támogatott konstrukciónál pedig 
folyamatos a tőketörlesztés. A hitelállomány 43%-át a csatlakozás előtt 
meghirdetett, az agrártermelők EU csatlakozásra való felkészülésének segítését és 
versenyképességének javítását szolgáló Európa terv Agrárhitel program alapján 
felvett hitelek teszik ki. Ez volt az egyik legsikeresebb konstrukció a mezőgazdasági 
vállalkozók körében.  
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18. táblázat 
Összefoglaló adatok a kamattámogatásban  
részesülő agrárhitelekről és kölcsönökről 

 
F e n n á l l ó  h i t e l á l l o m á n y  M r d  F t   

Megnevezés 
 

2005. 
december 31. 

2006. 
december 31. 

2007. 
december 31. 

Éven belüli  lejáratú hitelek    2,6   1,1 0 
Éven túli forgóeszköz hitel 52,8 33,6 18,7 
 
Éven túli beruházási hitelek összesen 

 
28,1 

 
16,4 

 
7,0 

A 30/ 2000. (III.10.) Korm r.  alapján 
„Gazdahitel” támogatás 

 
6,0 

 
4,0 

 
2,7 

57/2001. (IX.21.) FVM rend. alapján 
felvett éven túli hit. 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,1 

317/2001.(XII.29.)Korm.r. Családi 
gazdálkodók hitelei  

 
69,1 

 
59,8 

 
45,3 

46/2003.(IV.3.)Korm.r. alapján 
kedvezőtlen besorolású térs.h. 

 
3,8 

 
1,1 

 
0,1 

3/2003.(I.24.)FVM rend.271.§  
magángazdálkodók birtokfejl. h.  

 
3,9 

 
   3,0 

 
2,9 

25/2004. (III.3.)FVM r. 267-269.§ 
élelm. termékek érték. (EXIM hitel) 

 
16,3 

 
10,3 

 
10,2 

25/2004. (III.3.)FVM r. 269/A-G.§ 
birtokfejlesztési hitel 

 
- 

 
4,6 

 
11,1 

84/2003 (VII. 22) FVM r. alapján 
felvett hitelek (Aszály hitel) 

 
32,5 

 
  25,0 

 
18,7 

6/2004. (I. 22.) FVM rendelet alapján 
felvett hitelek (Európa hitel) 

 
189,8 

 
144,6 

 
88,9 

107/2004. (V. 22.) FVM r. alapján 
felvett hitel (Hajdú-Bét, Parmalat)  

 
1,7 

 
1,4 

 
0,6 

66/2007. (VII. 26.) FVM r. alapján 
felvett fagykár hitel 

   
0,9 

135/2007.  (XI. 14.) FVM rend. 
alapján felvett aszályhitel 

   
0,1 

17/2007. (III. 3.) FVM rend.- 
birtokfejlesztési hitel 

    
* 

 
Összesen 
 

 
406,9 

 
305,2 

 
207,3 

Forrás: FVM Agrárszabályozási Főosztály 
* Megjegyzés: A hitelek állománya nem éri el a 0,1 milliárd forintot 
 
A Magyar Fejlesztési Bank Zrt.- nél 2007. december 31-én  

- az Agrár Fejlesztési Hitelprogramról szóló 39/2005. (III. 10.) Korm. rendelet alapján fennálló 
hitelállomány 17,1 milliárd forint; 

- a 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet alapján fennálló hitelállomány 0,1 milliárd forint.  
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10. Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 

10.1. A SAPARD program végrehajtása 

A SAPARD előcsatlakozási programot az EU 2000-ben indította, kettős 
céllal. Egyrészt, hogy segítse annak az intézményrendszernek a kiépítését, amely 
majd alkalmassá tehető a csatlakozást követően rendelkezésre álló vidékfejlesztési 
források fogadására, másrészt, hogy konkrét vidékfejlesztési intézkedéseket 
pénzügyileg is támogasson. A Bizottság a „Magyarország SAPARD Terve 2000-
2006” c. tervdokumentumot 2000 októberében jóváhagyta, a tényleges kezdés az 
első pályázati felhívások közzétételével 2002 szeptemberében indult négy 
intézkedés meghirdetésével. A SAPARD program tehát megkésve és nehezen indult 
(a terv elfogadásától az első kifizetések teljesítéséig több mint két és fél év telt el), 
de 2002. év végétől látványosan felgyorsult. Az eredetileg hét évre tervezett 
program Magyarország EU tagságával (2004) zárult le, de egyes intézkedések 
pénzügyi teljesülése még 2007-re is áthúzódott. A program költségvetéséről és 
felhasználásáról az alábbi táblázat tájékoztat. 

19. táblázat 
A SAPARD program forrásai és kifizetései intézkedések szerint 

Források Kifizetések 
Megnevezés összege, 

milliárd Ft 
megosz-
lása, % 

összege, 
milliárd Ft 

megosz-
lása, % 

Kifizetési 
arány, % 

Mezőgazdasági 
vállalkozások 
beruházásainak támogatása 

20 278,7 37,3 20 272,9 37,9 100,0 

Mezőgazdasági és halászati 
termékek feldolgozásának 
és marketingjének 
fejlesztése 

17 690,4 14,1 16 678,7 31,2 94,3 

Falufejlesztés és –felújítás, 
a vidék tárgyi és szellemi 
örökségének védelme és 
megőrzése 

2 715,2 5,0 2 940,9 5,5 108,3 

A tevékenységek 
diverzifikálása, alternatív 
jövedelemszerzést biztosító 
gazdasági tevékenységek 
fejlesztése 

463,2 0,9 416,6 0,8 89,9 

A vidéki infrastruktúra 
fejlesztése és javítása 

13 187,0 5,9 13 136,3 24,5 99,6 

Technikai segítségnyújtás 73,9 0,1 73,9 0,1 100,0 
Összesen 54 408,4 100,0 53 519,3 100,0 98,4 

Forrás: MVH 

A SAPARD végrehajtása 2007-ben pénzügyileg is befejeződött, a független 
szakértő által történő ex-post (utólagos) értékelés elkészült. Az értékelés az 
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érintettek és a program keretében pályázók szerint is sikeresen zárult, bár viszonylag 
szerény pénzügyi támogatást jelentett. A 2000-2004. évek időszakára a 
rendelkezésre álló támogatási források összege az NVT pénzügyi keretéből 
átcsoportosított összeg nélkül 54,5 milliárd forint volt, amihez közel ekkora saját erő 
társult a pályázók részéről az intézkedések megvalósítása során. A program 
költségvetése terhére 2007. december 31-ig 53,5 milliárd forint kifizetés történt, a 
kifizetési arány közel 100%-os. 

A SAPARD segítségével és pénzügyi támogatásával kiépült végrehajtó 
intézményrendszert és működési mechanizmust továbbfejlesztve alkalmassá tettük a 
csatlakozást követően jelentkező, EU társfinanszírozással meghirdetett 
vidékfejlesztési intézkedések végrehajtására. 

10.2. Az EU tagság eredményeként alkalmazott vidékfejlesztési 
intézkedések 

A tervek és programok társfinanszírozásúak, ami annyit jelent, hogy uniós és 
nemzeti források együttesen finanszírozzák. Az EU gyakorlatában a fejlesztési 
jellegű intézkedésnél jellemzően szükséges a kedvezményezettek saját forrásainak 
bevonása a fejlesztések megvalósításába. 

Magyarország 2004-2006 közötti időszakra az Agrár- és Vidékfejlesztési 
Operatív Program (AVOP), valamint a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv az EMOGA 
Garanciarészlege Intézkedéseire (NVT) elnevezésű tervezési dokumentumok szerint 
volt jogosult vidékfejlesztési támogatásokra az Európai Mezőgazdasági Orientációs 
és Garancia Alap (EMOGA) támogatásával. Az Európai Unió jelenlegi tervezési 
időszakára (2007-2013) két új közösségi alap, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA), és az Európai Halászati Alap (EHA) folyósít 
támogatásokat, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban és a Halászati 
Operatív Programban megtervezett intézkedések szerint. Az említett források 
felhasználását a monitoring bizottságok az előírások szerint felügyelik. 

10.2.1. Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program végrehajtása 

Az AVOP három prioritás köré csoportosítva kilenc fejlesztési, illetve 
fejlesztéssel összefüggő intézkedést tartalmaz, pénzügyi forrása 105,2 milliárd 
forint.  

Az AVOP intézkedéseire a teljes időtartam alatt 11158 pályázat érkezett, 
visszalépések, elutasítások és forráshiány miatt csak 6400 szerződéskötés történt, 
melyek kötelezettségvállalása 114 milliárd forint. A kötelezettségvállalások összege 
a program pénzügyi keretét meghaladja. 



 

 
86 

20. táblázat 
Az AVOP pénzügyi forrásai és kifizetései (2005-2007) 
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p
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t, 
%

 

1. A versenyképes alapanyag- 
termelés megalapozása a 
mezőgazdaságban 

60 877 2 928 68 429 2 761 59 551 97,8 

1.1. A mezőgazdasági 
beruházások támogatása 

56 423 2 567 63 762 2 421 56 026 99,3 

1.3.A halászati ágazat 
strukturális támogatása 

1 447 43 1 409 39 931 64,3 

1.4. Fiatal gazdálkodók induló 
támogatása 

1 848 280 1 967 267 1 838 99,5 

1.5. Szakmai továbbképzés és 
átképzés támogatása 

1 159 38 1 291 34 756 65,2 

2.1. A mezőgazdasági 
termékek feldolgozásának és 
értékesítésének fejlesztése 

14 947 149 15 435 139 12 983 86,9 

3. Vidéki térségek fejlesztése 26 754 3 181 27 387 1 804 20 104 75,1 
3.1. Vidéki jövedelemszerzési 
lehetőségek bővítése 

3 836 366 2 839 279 1 627 42,4 

3.2. Mezőgazdasághoz kötődő 
infrastruktúra fejlesztése 

12 646 372 12 990 362 11 293 89,3 

3.4. Falufejlesztés, -megújítás 
a vidék tárgyi és szellemi 
örökségének védelme és 
megőrzése 

5 696 243 5 636 240 5 196 91,2 

LEADER+ 4 576 2 200 5 923 923 1 988 43,4 
4. Technikai segítségnyújtás 2 660 142 2 736 137 2 636 99,1 
AVOP összesen 105 238 6 400 113 988 4 841 95 274 90,5 

Forrás: MVH 

A szerződések alapján 2007. december 31-ig 4841 szerződésre összesen 95,3 
milliárd forint kifizetés történt, ebből a 2006. évi kifizetés 51,8 milliárd Ft, a 2007. 
évi 27,9 milliárd forint volt.  

A program pénzügyi teljesítése jónak ítélhető, hiszen eddig a rendelkezésre 
álló források 91%-át kifizette az MVH. Prioritások és intézkedések szerint nézve 
azonban a kifizetési arány változó.  

„A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban” 
című prioritás rendelkezik a források csaknem felével, ennek ellenére már 
majdnem a teljes kerete (59,6 milliárd Ft) felhasználásra került, a kifizetési arány 
98%. Ezen belül található az egész program legjelentősebb intézkedése, a 
mezőgazdasági beruházások támogatása, mintegy 56,4 milliárd forint forrással. 
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Ennek az intézkedésnek a forrása is már csaknem teljes egészben (56 milliárd Ft) 
felhasználásra került, a fiatal gazdálkodók induló támogatásának kerete pedig már 
elfogyott. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének 
fejlesztése intézkedés keretéből mintegy 13%, vidéki térségek fejlesztésének 
támogatási keretéből közel 25% kifizetése még hátra van. Jellemzően azoknál az 
intézkedéseknél alacsonyabb a kifizetési arány, ahol a kedvezményezettek nem 
közvetlenül a mezőgazdasági termelők, illetve ahol hosszabb ideig tart és 
nehézkesebb támogatható projektet előkészíteni.  

Tekintve, hogy a kötelezettségvállalások összege magasabb, mint a pénzügyi 
keret, valószínűsíthető, hogy az AVOP pénzügyi teljesítése is sikeres lesz. 

10.2.2. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv végrehajtása 

Az NVT-ben jellemzően olyan támogatási jogcímek (intézkedések) 
szerepelnek, melyek a gazdálkodók számára igénylés alapján folyósított 
kompenzáció jellegű kifizetéseket jelentenek. Az eredetileg tervezett pénzügyi 
keretből a Bizottság jóváhagyásával a SAPARD programra és közvetlen 
kifizetésekre (közvetlen termelői támogatásokra) átcsoportosításra került közel 25 
milliárd forint, így a terv intézkedéseire a 2004-2006. közötti időszakra a SAPARD 
és a közvetlen kifizetések kifizetése („top-up”) nélkül mintegy 163 milliárd forint 
támogatási keret jutott, ami 2008 végéig használható fel. Az intézkedések 
jellemzően több évre szóló (leggyakrabban 5 év) vállalásokat, illetve 
kötelezettségeket tartalmaznak. A korai nyugdíjazás intézkedést nem sikerült úgy 
előkészíteni, hogy bevezethessük, a tervezett forrásai más intézkedésekre 
felhasználhatók.  

Az intézkedések forrásaiból 2007. év végéig SAPARD és top-up nélkül 154,1 
milliárd Ft, ezekkel együtt 184,5 milliárd Ft kifizetés történt. A SAPARD és a top-
up nélküli kifizetési arány 94,4%, azonban két intézkedésnél az átlagnál lényegesen 
alacsonyabb, az EU követelményeknek való megfelelés esetében 42,5%, a félig 
önellátó gazdaságok támogatásánál 63,5% a kifizetési arány. A terv végrehajtási 
állapota alapján valószínűsíthető, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat 
időben felhasználjuk.  

Az NVT teljes három éves keretének (754,14 millió euró, mintegy 192 
milliárd forint) 2007. év végéig mintegy 95%-a kifizetésre került.  

A terv szerint és a tényleges kifizetéseket tekintve is az agrár-
környezetgazdálkodás intézkedései a legjelentősebbek, a rendelkezésre álló források 
közel háromnegyede erre az intézkedésre jutott. Új igénylések befogadására 2007-
ben már nem volt lehetőség, e jogcím keretében közel 24 ezer gazdaság kapott 
összesen mintegy 34,1 milliárd forint kompenzáció jellegű támogatást. 

Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai 
követelményeinek való megfelelés elősegítése jogcím jövedelempótló támogatását 
2007 második felében ismét lehetett igényelni. Olyan gazdák, gazdaságok 
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jelentkezhettek erre a jövedelempótló támogatásra (közel kétezren voltak), akik az 
állattartó telepeiket a jogszabályoknak megfelelően üzemeltették, az 
állategészségügyi- és higiéniai előírásokat betartották. A korábbi igénylések alapján 
2007-ben a gazdálkodók részére beruházási és jövedelempótló támogatás címén 1,4 
milliárd forint  került kifizetésre.  

A Mezőgazdasági területek erdősítése jogcím a gazdálkodók körében 
népszerű, három év alatt közel 19 milliárd forintot fizettet ki az MVH, ebből 9,1 
milliárd forintot 2007-ben, mintegy 10 ezer hektár új erdő telepítésével 
kapcsolatban (telepítés, ápolás, kieső jövedelem kompenzálása).  

A Kedvezőtlen adottságú területek támogatása jogcímre 1,7 milliárd forint 
kifizetés történt, mintegy 5500 gazdálkodó számára. Újdonság volt, hogy ezt a 
támogatást a termelők ebben az évben a közvetlen termelői (területalapú) 
támogatással együtt igényelhették, ami az adminisztrációt és az igénylést tekintve 
lényeges egyszerűsítés volt a korábbi évekhez képest.  

A Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása iránt 
elég mérsékelt érdeklődés volt tapasztalható, az intézkedés céljaira 2007-ben 
csupán 0,2 milliárd forint kifizetés történt, de a teljes időszak kifizetései is alig 
haladták meg a félmilliárd forintot. 

A Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása 
intézkedés forrásai teljes mértékben felhasználásra kerültek, e jogcím 220 termelői 
csoportot érintett, melyek az árbevételük arányában részesültek támogatásban. A 
részükre kifizetett támogatási összeg 2007-ben 2,4 milliárd forint volt. Az említett 
csoportok mintegy 3300 főt érintenek. 

Technikai segítségnyújtás címén 2007-ben mintegy 2,9 milliárd forint került 
kifizetésre.  

Az NVT forrásaiból kifizetett top-up támogatás összege 2007-ben mintegy 
15 milliárd forint  volt. 

2007-ben az NVT-ből mindösszesen 66,8 milliárd forint kifizetése történt 
meg.  

10.2.3. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program végrehajtása 

Az Európai Unió 2007-től megváltoztatta a vidékfejlesztés finanszírozását, a 
rendelkezésre álló forrásokat egy alapba, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapba (EMVA) vonta össze. Ennek megfelelően változott az 
intézkedések tervezése is, így Magyarország a vidékfejlesztési intézkedéseket egy 
tervezési dokumentumban, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban 
tervezte meg a 2007-2013. közötti időszakra. 

A tervezés az előírásoknak megfelelően történt, először a stratégiai terv 
készült el, a bizottsági jóváhagyást követően került sor a terv (program) 
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véglegesítésére, széleskörű társadalmi párbeszéd eredményeként. Az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Programot az Európai Bizottság 2007. szeptember 
19-i ülésén egyhangú szavazással elfogadta, a döntést 2007. október 24-én kiadott 
határozatában megerősítette. Komoly eredmény, hogy Magyarország a tagországok 
első harmadának társaságában tudta elfogadtatni a tervezési dokumentumot. 
Ezzel tulajdonképpen megnyílt a lehetőség közel 1300 milliárd forint 
vidékfejlesztést szolgáló támogatási forrás felhasználása előtt. A tervezéssel egy 
időben megkezdődött az egyes intézkedésekhez kapcsolódó jogszabályok 
előkészítése is, az állattartó telepek modernizálása (előírásoknak való megfelelés 
céljából) szolgáló jogcímrendelet már a program hivatalos elfogadása előtt 
meghirdetésre került, majd folyamatosan jelentek meg az újabb jogszabályok is,  
de ezek alapján is csak 2008-ban vesz lendületet a program végrehajtása. A 
programot felügyelő monitoring bizottság megalakult és működik, az MVH a 
végrehajtásra megfelelően felkészült. 

Az ÚMVP-ben lényegében megtaláljuk mindazokat az intézkedéseket – ha 
nem is teljesen változatlan formában – melyeket az AVOP és NVT is tartalmazott, 
de van néhány új intézkedés is (például a NATURA 2000). Újszerű elem, hogy a 
korábbiaknál jóval hangsúlyozottabb – forrásaiban pedig lényegesen bővebb – a 
vidéki térségek támogatási lehetősége, a LEADER szerint. A program intézkedései 
az előírásokat követve a következő négy tengely köré csoportosulnak: 

1. tengely: a mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat 
versenyképességének javítása; 

2. tengely: a környezet és a vidék állapotának javítása, fejlesztése; 
3. tengely: az életminőség javítása vidéki területeken, és a diverzifikáció 

ösztönzése; 
4. tengely: LEADER. 

A program teljes költségvetése (EU és nemzeti támogatás + saját erő) 2096,3 
milliárd forint,  ebből a közkiadások (támogatások) összege 1289,8 milliárd forint, 
így az átlagos támogatási szint 61,5%. A közkiadások mintegy kétharmada (886,6 
milliárd Ft) EU, egyharmada (403,2 milliárd Ft) pedig nemzeti támogatás. 

Az ÚMVP több, mint negyven intézkedést tartalmaz, de természetesen a 
forrásokat a legfontosabb intézkedésekre koncentrálja. A program támogatásainak 
közel háromnegyedét a tervek szerint hat intézkedésre kívánja a tárca felhasználni. 
A jelentősebbek közül is kiemelkedik a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése és az 
agrár-környezetgazdálkodás támogatása, hiszen erre a két intézkedésre jut a 
támogatások mintegy fele. 
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21. táblázat 
Az ÚMVP költségvetése (2007-2013) 

Közkiadás Összes kiadás 

Megnevezés milliárd 
Ft 

meg-
oszlása, 

% 

Önerő 
milliárd 

Ft 
milliárd 

Ft 

meg-
oszlása, 

% 
A mezőgazdasági üzemek 
korszerűsítése 

389,9 30,2 476,5 866,4 41,3 

Agrár-környezetgazdálkodási 
kifizetések 

284,3 22,0 0,0 284,3 13,6 

A mezőgazdasági és erdészeti termékek 
értéknövelése 

60,8 4,7 113,0 173,8 8,3 

Mikrovállalkozások létrehozásának és 
működtetésének támogatása 

78,3 6,1 95,7 174,1 8,3 

Mezőgazdasági földterület első 
erdősítése 

64,3 5,0 27,5 91,8 4,4 

A mezőgazdaság és az erdészet 
fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez 
kapcsolódó infrastruktúra javítása és 
fejlesztése 

53,8 4,2 29,0 82,7 3,9 

Főbb intézkedések összesen 931,3 72,2 741,7 1673,0 79,8 
Intézkedések mindösszesen 1 289,8 100,0 806,5 2 096,3 100,0 
A kiadások megoszlása (%) 61,5   38,5 100,0   

Forrás: ÚVMP alapján 

Az ÚMVP pénzügyi kerete terhére már 2007-ben is történtek kifizetések, 
mintegy 18,7 milliárd forint összegben. A kifizetések egy része az NVT-hez tartozó 
többéves kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik, nem az ÚMVP intézkedéseihez, bár 
az említett intézkedések az ÚMVP-ben is tovább szerepelnek.  

22. táblázat 
Az ÚMVP forrásaiból eszközölt kifizetések 2007-ben 

A kifizetések 
Megnevezés összege, 

millió Ft 
megosz-
lása, % 

Termelői csoportok felállításának és működésének támogatása (NVT 
forráskimerülés miatt) 

945,2 5,05 

Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése 14 431,7 77,16 
Kedvezőtlen adottságú területek és környezetvédelmi megszorítások 
hatálya alatti területek (NVT forráskimerülés miatt) 

2,6 0,01 

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása (ÚMVP szerint) 1026,7 5,49 
Készségek elsajátítása, a helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és 
végrehajtása (LEADER) 

257,7 1,38 

Technikai segítségnyújtás  2 040,3 10,91 
ÚMVP összesen 18 704,2 100,00 

Forrás: ÚVMP 

 
 



 

 
91 

11. A mezőgazdasági szakigazgatás szervezeti rendszerének 
átalakítása 

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és 
az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 7. 
b) pontja alapján elindult átszervezési folyamat egyik eredményeként a 274/2006. 
(XII. 23.) Kormányrendelet alapján 2007. január 1-jén létrejött a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) az alábbi szervezetek általános 
jogutódjaként: 

• fővárosi és megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok; 
• Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat; 
• megyei földművelésügyi hivatalok; 
• fővárosi és megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások; 
• Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet; 
• Állami Erdészeti Szolgálat; 
• Földművelésügyi Költségvetési Iroda; 
• Országos Borminősítő Intézet; 
• Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet; 
• Országos Állategészségügyi Intézet; 
• Országos Élelmiszervizsgáló Intézet. 

Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezet létrehozásáról szóló 2243/2006. 
(XII. 23.) Korm. határozatban foglaltak alapján az élelmiszer-ellenőrzést végző 
hatóságok egységesen a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter irányítása alá 
kerültek. Ennek keretében 2007. október 1-jétől 

• az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területi intézeteinek 
élelmiszer-ellenőrzési feladatait az MgSzH területi szervei; 

• az Országos Tisztifőorvosi Hivatal növényvédő szer és termésnövelő anyag 
engedélyezéssel kapcsolatos feladatait a továbbiakban az MgSzH Központja; 

• az Országos Élelmiszer-biztonsági és Táplálkozástudományi Intézet 
élelmiszer-ellenőrzéshez kötődő élelmiszer-biztonsági, élelmiszer 
mikrobiológiai, élelmiszeradalék és kémiai szennyező anyag, 
élelmiszerkémiai és analitikai feladatait az MgSzH Központja látja el. 

Az MgSzH a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter irányítása alatt 
álló központi hivatal, székhelye Budapest. A Hivatalt az elnök vezeti. A Hivatal 
feladatát Központja és területi szervei útján látja el. Az MgSzH Központja és területi 
szervei is önálló jogi személyiséggel rendelkeznek. A 19 megyei mezőgazdasági 
szakigazgatási hivatal élén főigazgató áll. 
Az MgSzH alapfeladatai keretében ellátja 
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• a növénytermesztéssel, az állattenyésztéssel, a genetikai anyagok 
megőrzésével; 

• a növényfajták állami elismerésével, a növényi szaporítóanyagok 
minősítésével; 

• a vegetatív szaporítóanyagok és vetőmagok növény-egészségügyi 
ellenőrzésével; 

• a borgazdálkodással, a borellenőrzéssel, borminősítéssel; 
• a vadgazdálkodással és halászattal; 
• az erdőgazdálkodással és az erdővagyon védelmével, az elsődleges faipari 

termeléssel, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal; 
• a mezőgazdasági termékforgalommal; 
• az agrár-környezetvédelemmel, a növényvédelemmel, a talajvédelemmel; 
• a zöldség–gyümölcs minőségellenőrzéssel, a növényvédő szerek és 

termésnövelő anyagok engedélyezésével; 
• az állategészségüggyel, az állatvédelemmel; 
• a takarmánybiztonsággal, takarmányhigiéniával, takarmányminőséggel; 
• az élelmiszer-higiéniával, -biztonsággal, -minőséggel; 
• az állatgyógyászati termékekkel; 
• a vágóállatok vágás utáni minősítésével; 
• a mezőgazdasági célú vízgazdálkodással; továbbá 
• az agrárpiaci rendtartás működésének szervezésével és ellenőrzésével 

kapcsolatban külön jogszabályban hatáskörébe utalt hatósági és 
mezőgazdasági szakigazgatási feladatokat, valamint a külön jogszabály 
szerinti földügyi igazgatási és hatósági feladatokat. 

• ellátja a miniszter által meghatározott, alaptevékenységéhez tartozó kutatási, 
fejlesztési, laboratóriumi, vizsgálati, tanácsadási, szakértői tervezési és egyéb 
feladatokat; 

• közreműködik a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek 
végrehajtásában; 

• szakmai Oktatási Tervet készít, és szervezi a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium által jóváhagyott terv végrehajtását; 

• szakkönyvtárat működtet, könyvtári kölcsönzést végez. 

Az átlagos statisztikai létszám 2007. év végén 5.015 fő volt. A korábban 
elkülönülten működő szakigazgatási szervek harmonikus működési feltételeinek 
kialakítása igen nagy erőfeszítést igényelt, de a tárca kezelni tudta az indulás 
feszültségeit. Mindezek eredményeként a megalakult új hivatal működik, feladatait 
ellátja. 
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12. Agrár-környezetgazdálkodás 

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések hozzájárulnak a vidéki területek 
fejlődéséhez, és környezeti szolgáltatásokat nyújtanak a társadalom egészének.  

 
Az intézkedés fő céljai a vidéki területek fenntartható fejlődésének 

támogatása, a környezet állapotának megőrzése és javítása, a mezőgazdasági eredetű 
környezeti terhelés csökkentése, környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása, a 
természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat 
erősítése. Kiemelten kívánja továbbá támogatni a genetikai sokféleség megőrzését a 
természetes életkörülményeik között (on farm), a természet, a víz, és a talaj 
védelmét a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával, a 
környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakításával. 

 
Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés keretében nyújtott támogatások a 

környezettudatos mezőgazdasági termelés, a tájfenntartás és állatjólléti célú 
fejlesztések többletteljesítményét ismerik el, vagy az ebből adódóan jelentkező 
bevételkieséseket ellentételezik. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások a 
legjelentősebb részarányt képviselik a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedései 
között. 

Az NVT alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló 
agrár-környezetgazdálkodási támogatásra 2004 őszén volt lehetőség támogatási 
kérelmet benyújtani. A több mint 32 ezer beérkezett kérelmet az MVH 2005 nyarán 
elbírálta és támogatási határozatokat adott ki. A valamivel több mint 24 ezer 
jóváhagyó támogatási határozattal rendelkező ügyfél a 2006/2007-es gazdálkodási 
évre vonatkozóan az egységes területalapú támogatási kérelmen nyújthatta be (2007. 
május 15-ig) a kifizetési kérelmét. 

A kifizetési kérelmek 100%-ára kiterjedő adminisztratív (formai és tartalmi) 
ellenőrzés 2007 nyarán kezdődött, a helyszíni ellenőrzésekre is ekkor került sor. A 
korábbi évhez hasonlóan az elmúlt évben is nagyszámú területcsökkentési igény 
(részleges visszavonás) érkezett a kedvezményezettek részéről. Végeredményben 
2007. év során összesen 34 milliárd forint kifizetésére került sor a jogcím 
keretében, melynek 80%-a közösségi és 20%-a hazai forrásból adódik össze. 

2007-ben az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer (AIR) 
továbbfejlesztése és folyamatos működtetése mellett befejeződtek a PHARE 
projektből megvalósított fejlesztések is. Az AIR informatikai fejlesztései, 
térinformatikai moduljai kompatibilisek a Kölcsönös Megfeleltetésre vonatkozó 
alapvető követelményekkel. Az AIR honlap 2007 II. félévétől működik, naprakész 
agrár-környezetgazdálkodási információk jutnak el mind a gazdálkodók, mind a 
szaktanácsadók és egyéb szakemberek részére.  

 



 

 
94 

23. táblázat 
 

Az Agrár-környezetgazdálkodási Intézkedés (AKG) kötelezettségvállalás 
mértéke célprogramonként 

Célprogram Terület  
(ha) 

Támogatási 
összeg, 

(millió forint)  
Alapszintű szántóföldi célprogram  747 573 18 310 
Extenzív halastavak fenntartása 23 194 1 164 
Füves élőhelyek kezelése  206 338 2 989 
Füves mezsgye létesítése 421 48 
Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal 2 140 52 
Gyepgazdálkodás haris élőhely-fejlesztési előírásokkal 7 716 209 
Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal 51 468 1 591 
Gyeptelepítés Érzékeny Természeti Területeken 2 136 155 
Integrált szántóföldi növénytermesztés  252 693 8 433 
Integrált ültetvény 44 394 4 245 
Lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal 4 859 321 
Méhlegelő célú növénytermesztés  87 2 
Nádgazdálkodás 12 140 258 
Ökológiai gyepgazdálkodás  35 243 510 
Ökológiai szántóföldi növénytermesztés - átállás alatti 1.   10 200 455 
Ökológiai szántóföldi növénytermesztés - átállás alatti 2. 4 732 208 
Ökológiai szántóföldi növénytermesztés - átállás alatti 3.  2 052 64 
Ökológiai szántóföldi növénytermesztés - átállt terület  22 030 692 
Ökológiai ültetvény - átállás alatti 1. 463 45 
Ökológiai ültetvény - átállás alatti 2. 212 21 
Ökológiai ültetvény - átállás alatti 3. 183 18 
Ökológiai ültetvény - átállás alatti 4. 45 3 
Ökológiai ültetvény - átállt terület 667 46 
Szántóföldi növénytermesztés élőhely-fejlesztési előírásokkal 1 692 81 
Szántóföldi növénytermesztés madár élőhely-fejlesztési előírásokkal 21 285 1 070 
Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal 28 456 1 760 
Tanyás gazdálkodás 3 094 115 
Összesen 1 485 513 42 863 
Forrás: FVM 
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13. Fogyasztáspolitika és élelmezés 

13.1. Élelmiszerhigiénia, élelmiszerbiztonság 
Az illetékes ellenőrző hatóságok 2007-ben kétszer annyi ellenőrzést végeztek, 

mint a 2006-os évben, az eljárások mélyrehatóbbak, több termékféleségre kiterjedők 
voltak. Az ellenőrzések alkalmával a hatóság szakemberei több mintát vettek, a 
létesítményeket részletesebben átvizsgáltak. Összességében elmondható, hogy a 
2007-es évben az élelmiszerek minősége, az alkalmazott higiénia, valamint a 
jelölések pontosabb alkalmazása miatt harmadannyi terméket kellett kivonni a 
forgalomból, és a kivetett bírságok összege az előző év bírságainak harmada volt. 
2007-ben – a folyamatos ellenőrzések mellett – több kiemelt ellenőrzési időszakban 
is vizsgálódott a hatóság, így sarkallva a termékek előállítóit valamint a 
forgalmazókat is a minőség és a színvonal folyamatos szinten tartására. 

Az élelmiszerlánc felügyelete során 2007-ben a hatósági állatorvosok, 
minőségellenőrök, növényegészségügyi szakemberek, zöldség-gyümölcs minőség 
ellenőrök, és 2007. októbere után a közegészségügyi felügyelők 52159 higiéniai, 
11401 minőségügyi, 23460 nyomonkövetési ellenőrzést végeztek. Az élelmiszerlánc 
egyes területein feltárt hiányosságok miatt 5164 esetben került sor a korábban 
ellenőrzött létesítmények visszaellenőrzésére. A hatósági szakemberek 103557 
élelmiszer mintát vettek 2007-ben, az elvégzett vizsgálatok alapján 4819 tételt 
kifogásoltak.  

A növényvédelmi hatóság 3575 db növényi és növényi alapú élelmiszer - 
minta analízisét végezte el. A vizsgált 1589 db hazai (piaci, termőhelyi és export) 
minta 67,5 %-a nem tartalmazott szermaradékot kimutatható mennyiségben. 
Határérték feletti mennyiségben mért szermaradék tartalom, illetve Magyarországon 
nem engedélyezett növényvédő szer hatóanyag tartalom miatt csak a minták 0,8 %-
a minősült kifogásoltnak. Az 1511 db import , illetve piaci import mintából 1,6% 
nem felelt meg az előírásoknak. A minták 36,7 %-ban nem volt kimutatható 
szermaradék.  
A vizsgált bébi étel, ital termékek esetében csupán a minták 1,1%-ban volt 
kimutatható mennyiségű nem kifogásolt szermaradék, de határértéket meghaladó 
tartalom nem fordult elő. A feldolgozott élelmiszerek 35,5 %-a tartalmazott 
kimutatható, de nem kifogásolt mennyiségben növényvédőszer-maradékot.  

Az éves kockázatbecslésen alapuló ellenőrzések mellett nagy figyelem fordult 
a kiemelt időszakokban elvégzett ellenőrzések felé is. 

A húsvéti kiemelt ellenőrzések során a fő irány a nyomonkövethetőség, az 
alapanyagok és a késztermékek megfelelősége, a termékek tárolása, a 
hulladékkezelés, valamint a minőségmegőrzési, fogyaszthatósági idő vizsgálata volt. 
A kiemelten ellenőrzött termékek körébe tartoznak a főleg húsvéti időszak 
termékei, ezek között is elsősorban a nyers, pácolt, füstölt, főtt, füstölt-főtt 
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sonkafélék, a tojás és tojáskészítmények, kalácsok, fűszerek, ketchup, mustár, torma, 
valamint a szeszes italok (kiemelten a tojáslikőr), üdítők. 

A kiemelt ellenőrzés időszakában a szakemberek 976 engedélyezett és nem 
engedélyköteles élelmiszer-előállító helyen folytattak ellenőrzést, ezek során 3305 
tételt vizsgáltak. Ezek közül 53 tétel, 13042 kg, a forgalomból kivonásra is került, 
ezek következtében 40 darab bírság került kiszabásra, összesen 6 millió forint 
értékben.  

Az élelmiszer forgalmazás ellenőrzése során az ellenőrök 6047 helyen 
(élelmiszer vegyesboltok, szakboltok, szupermarketek, hipermarketek, logisztikai 
elosztó telephelyek, vásárok és piacok) végeztek vizsgálatokat. A forgalmazásban 
68466 hazai előállítású és 16108 EU tagországból vagy harmadik országból 
származó tételt vizsgáltak, aminek során a hazai előállítású termékek közül 634 
tétel, 7672 kg, a forgalomból kivonásra került. Az EU tagországokból vagy 
harmadik országokból származó tételek közül 76 tételt, 1045 kg-ot kellett a 
forgalomból kivonni. Az ellenőrök 514 alkalommal szabtak ki bírságot összesen 
35,5 millió forint értékben.  

A növényvédelmi hatóság 88 darab hazai, 185 darab EU tagországból és 
harmadik országból származó tételt vizsgáltak, átlagosan mintánként 100 
hatóanyagra, ezek közül 8 hazai és 16 tagországból vagy harmadik országból 
származó tételnél állapítottak meg a megengedettnél magasabb növényvédőszer–
maradékot. Leggyakrabban gombaölő készítmények maradékanyagai voltak 
határérték felett kimutathatóak. 

A határállomásokon végzett zöldség-gyümölcs minőségellenőrzés keretében 
495 tételt vizsgáltak a szakemberek. Minőségi kifogás miatt 3 tétel nem került 
Magyarországra beléptetésre. Összesen 1,3 millió forint minőségvédelmi bírság 
kiszabására került sor. Legtöbbször citrusfélék, paradicsom, fejes-saláta és 
vöröshagyma tételek esetén tártak fel problémát az ellenőrök. 

A nyári kiemelt ellenőrzések során a méz termelése, feldolgozása és 
forgalmazása, a szarvasmarha tartó telepeken az egyedek azonosítása és egyes 
járványvédelmi előírások betartása, a sertés vágóhidakra történő állatszállítások 
állatvédelmi előírásának betartása kapott központi vizsgálatot. Az élelmiszer 
előállítás és forgalmazás során kiemelt figyelmet fordítottak a hűtési lánc 
biztosításának, valamint az élelmiszerek és alapanyagok nyomon követhetőségének 
ellenőrzésére. Fokozottan ellenőrizték a tejtermékeket, az ásványvizeket és söröket, 
a jégkrém termékeket, valamint az előkészített húsok előállítását és forgalmazását. 
Az ellenőrzés kiterjedt borászati termékekre, valamint a zöldség-gyümölcs 
vonatkozásában a növényvédőszer-maradék és a szabványoknak való megfelelés 
vizsgálatára. 

A 7020 ellenőrzött élelmiszer-forgalmazó egységben 100889 hazai, valamint 
43397 tagállami és harmadik országból származó tétel ellenőrzése során 1585 tétel 
volt kifogásolt jelölési hibás, lejárt fogyaszthatósági/minőségmegőrzési idő, illetve 
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egyéb okok miatt. A hatóság kivont a forgalomból 1476 tételt, összesen 33355 kg 
mennyiségben.  

Az elvégzett ellenőrzések során összesen 26 hazai és 13 tagállami, illetve 
harmadik országból származó borászati termék került vizsgálatra, amelyekből 15 
tétel – valamennyi hazai előállítású – bizonyult kifogásoltnak, minősítési és jelölési 
hiba miatt. A forgalomból történő kivonásra 10 esetben került sor, szankcióként 8 
esetben összesen 7,6 millió forint minőségvédelmi bírságot szabott ki a hatóság. 

A Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóságainak analitikai laboratóriumai 19 különböző kultúraféleségből 
származó, mintegy 112 minta vizsgálatát végezték el a nyári szezonális termékek 
körében, mely közel 70 ezer kg termék ellenőrzését jelentette. A megvizsgált 
termékekből 6 esetben mutattak ki megengedett határérték feletti növényvédőszer-
maradékot, illetve nem engedélyezett szer használatot, amely az összes vizsgált 
minta 5,3%-a. 

A növényvédelmi igazgatás szervezetének keretében működő Zöldség-
Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat folyamatosan végezte a kockázatbecslésen 
alapuló belföldi ellenőrzéseket, amelyek keretében a nyári kiemelt ellenőrzések 
során 570 tételt vizsgáltak, és 81 esetben szabtak ki minőségvédelmi bírságot 
összesen 4,1 millió forint értékben. A legtöbbet kifogásolt termék a paprika, 
vöröshagyma, alma, görögdinnye és az őszibarack volt. Leggyakoribb hibaok a 
helytelen jelölés, romlóhiba-rothadás, mérethiba és a szennyezettség, valamint a 
nem kielégítő érettség volt.  

A karácsonyi kiemelt ellenőrzés, az ún. „Csillagszóró hadművelet” során a 
növényvédelmi hatóság a megvizsgált 159 mintából 8 esetben mutatott ki 
megengedett határérték feletti növényvédőszer-maradékot, amely a vizsgált 
összes minta 5%-a. 

A hatósági állatorvosok és élelmiszerbiztonsági felügyelők 4966 helyen 
összesen 89821 tételt ellenőriztek. Az ellenőrzések egységek szerinti megoszlása: 
3566 élelmiszer-forgalmazó hely (237 hipermarket, 2018 élelmiszer üzlet, 965 
szakbolt, 169 logisztikai központ, 177 piac), 1188 vendéglátó hely és rendezvény 
valamint 212 cukrászati, illetve hidegkonyhai készítményt előállító. A szakemberek 
108415 kg mennyiségben 2677 tételt vontak ki a forgalomból, összesen 42 millió 
forint értékben, főként jelölés, tiltott módon forgalmazás, fogyasztásra való 
alkalmatlanság miatt. A forgalomból kivont termékek döntő többségben húsok és 
húskészítmények voltak. 

A Központi Borminősítési Igazgatóság 2007-ben közel 13 ezer minősítést 
végzett, melyből 1300 volt az ellenőrzési minta. Az intézet a minősítési és 
ellenőrzési tevékenysége mellett ellátta a borászati üzemek működési engedélyeinek 
kiadásával, az EU-s támogatások borellenőrzésével, a forgalombahozatali járulék 
ellenőrzésével és az Országos Borszakértő Bizottság titkársági teendőivel járó 
feladatokat is. Tevékenysége során 286 esetben szabott ki minőségvédelmi bírságot 
91 millió Ft összegben. 
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A zöldség-gyümölcs minőségellenőrzés során 301 egységben 922 tételt 
vizsgáltak, melyek közül 133 tétel 7934 kg mennyiségben volt kifogásolt. 
Minőségvédelmi bírságot 8,7 millió forint értékben szabtak ki. 

13.2. Növényegészségügy, növényvédelem 

A növény-egészségügyi hatósági feladatok konkrét célkitűzése volt a 
közvetlen humán-, illetve állategészségügyi kockázatot nem jelentő, zárlati és 
gazdaságilag jelentős növényi károsítók hazai megtelepedésének és elterjedésének 
megakadályozása, a növény-egészségügyi ellenőrzés biztosítása az egészséges 
szaporító- és ültetvény anyag előállítása és forgalmazása során.  

A növények és a növényi termékek külkereskedelmi folyamatában mintegy 
35000 tételt vizsgáltak meg a növényvédelmi felügyelők. Tíz küldemény nem felelt 
meg az importáló ország növény-egészségügyi előírásainak. Az import forgalom 
esetében 9 növény-egészségügyi határkirendeltségen 5238 növény-egészségügyi 
szempontból vizsgálatköteles küldeményt ellenőriztek.  

A 2006. évhez viszonyítva hatósági termőhelyi szemlét 11,6%-kal nagyobb 
területen, mintegy 36757 hektáron végeztek. Ennek több mint 90%-a vetőmag-
előállító terület. Zárlati károsítók előfordulása miatt közel háromszor annyi, 430 
esetben rendeltek el zárlatot (főként a kukoricabogár, a burgonya-fonalféreg, a 
keleti cseresznyelégy, szilvahimlő és a Monilinia fructicola fertőzés miatt). Kötelező 
növényvédelmi védekezés elrendelése a tavalyi évhez viszonyítva 887 alkalommal 
történt, mely tízszerese az előző évinek. Növény vagy növényi termék 
megsemmisítés 23%-kal többször vált szükségessé (47 eset). 

Faiskolákat (illetve lerakatokat) 4430 esetben (ez kétszerese az előző évinek) 
ellenőriztek, amelyek során 29 hatósági intézkedés hoztak. 

A raktározott termények esetében az 1759 egységben megvizsgált mennyiség 
3,28 millió tonnát tett ki. Raktári kártevők által okozott fertőzöttség miatt 35 
alkalommal kellett hatósági intézkedést tenni. 

A növényvédelmi hatóság 2007-ben 10907 esetben, 288,8 millió forint 
összegben szabott ki növényvédelmi bírságot. Ebből növény-egészségügyi okból 
12 esetben került sor a bírság kiszabására 1,3 millió forint  összegben.  

A növényvédelmi hatósági tevékenység keretében 17785 alkalommal 
végeztek helyszíni ellenőrzést, ebből 11649 a parlagfű elleni intézkedések 
megalapozására irányult. A károsítók, köztük a parlagfű elleni védekezés 
elmulasztása, valamint a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok forgalmazása 
és felhasználása során tapasztalt szabálytalanságok következtében 10895 esetben 
szabtak ki növényvédelmi bírságot, 287,5 millió forint összegben. 
 
A parlagfű-mentesítést külterületen 4484 esetben, összesen 5247 hektárra közérdekű 
védekezés keretében rendelték el. Ebből a hatósági intézkedés hatására 3162 
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esetben, 3781 hektáron az ügyfelek maguk végezték el a mentesítést. A parlagfű-
fertőzés miatt 5997 alkalommal szabtak ki növényvédelmi bírságot (8564 hektárra), 
amelynek összértéke 154,8 millió forint volt.  

13.3. Állategészségügy és állatvédelem 

2007. év elején a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal keretein belül 
létrejött az Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság, amelynek feladatköre 
kizárólag operatív jellegű. Így az Igazgatóság a járványügy keretén belül nem 
csupán a szorosabb értelemben vett állategészségügyi, hanem nemzetgazdasági 
szempontból is kiemelkedő jelentőségű mentesítési és monitoring programjainak 
(szalmonellózis, tuberkulózis, TSE, madárinfluenza, veszettség, Aujeszky-féle 
betegség, klasszikus sertéspestis, kéknyelv betegség, stb.) lebonyolítását, 
ellenőrzését még hatékonyabban tudja végezni. Ezen feladatok sikeres ellátása 
magasabb szintű állategészségügyi státuszt biztosít Magyarország számára, ami 
részben a közösségi élőállat-, illetve élelmiszerpiacra jutás feltétele, részben a hazai 
gazdák védelmét biztosíthatja, mivel a szabad kereskedelemnek csak 
állategészségügyi, humán-egészségügyi korlátai lehetnek. 

Erre tekintettel 2007-ben a következő kiemelt feladatok megvalósítására 
került sor: 

• Az év elején jelentkező madárinfluenza járvány gyorsan és szakszerűen 
elfojtásra került a nagy állatsűrűség ellenére, így meg lehetett akadályozni a 
fertőzés kiterjedtté válását. A 2006. évi nagyszámú betegségkitöréssel 
ellentétben a madárinfluenza járvány csak két telepen fordult elő és az év 
hátralévő részében már nem bukkant fel újra. 

• Január 25-én megállapításra és bejelentésre került Nógrád megye területén a 
klasszikus sertéspestis vaddisznókban. A járvány elhárítása igazgatási 
rendszabályok alkalmazásával megtörtént. A fő cél a vakcinázás elkerülése, 
mindaddig amíg klasszikus igazgatási intézkedésekkel remény van a betegség 
leküzdésére. A bevezetett járványügyi intézkedések számos többletfeladatot 
róttak az érintett vadásztáraságokra, a megyei állategészségügyi szolgálatra és 
a sertéspestis nemzeti referencialaboratóriumra. 

• Az Aujeszky-féle betegség elleni nemzeti mentesítési program módosítását az 
EU illetékes szakembere elfogadásra javasolta a Bizottságnak, ami alapján 
egyrészt újból uniós társfinanszírozást nyertünk az Aujeszky-betegség 2008. 
évi monitoring programjához, másrészt közelebb kerültünk a mentesítési 
ellenőrzési terv végrehajtásának uniós elismeréséhez, ami alapján kiegészítő 
állategészségügyi garanciákat vezethetünk be az uniós tagországokból érkező 
élősertésekre. 

• Továbbra is sikerült fenntartani az ország juh- és kecske állománynak 
mentességi státuszát a B. melitensis szempontjából. 

• Az előző évekhez hasonlóan tovább folyt a rókák veszettség elleni orális 
immunizálása, amelynek hatékonyságát jelzi, hogy a veszettség esetek száma 
tovább csökkent. 
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• Sikeresen folytatódott a 999/2001/EK rendeletben előírt Fertőző Szivacsos 
Agyvelőbántalmak (TSE) monitoring program és ennek eredményeképpen 
Magyarországot kontrollált BSE kockázatú országként ismerte el az OIE. 

2007-ben hatályba lépett a madárinfluenza elleni védekezésről szóló 
miniszteri rendelet, illetve elkészült a szalmonellózisok elleni védekezésről szóló és 
a brucellózisok elleni védekezésről szóló miniszteri rendelet tervezete. 

Állatszállítás és vágás állatvédelmi ellenőrzése témakörben 2007 áprilisában 
az Európai Unió Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága Élelmiszer és 
Állatorvosi Hivatal (FVO) ellenőrzésére került sor hazánkban. Az állatszállítás 
ellenőrzésének témakörében új, az EU ellenőrök elismerését is kivívó útmutató 
került összeállításra és kiadásra. 

2007-ben összesen az előző évivel azonos nagyságrendű 174 ezer állatjóléti 
célú helyszíni szemlét tartottak a magyar hatósági állatorvosok.  

Az Országos Állategészségügyi Információs Rendszer (OÁIR) Járványügyi 
alrendszeréhez kifejlesztésre került egy térinformatikai alkalmazás, JVM-GIS 
néven. Az alkalmazás lehetőséget biztosít arra, hogy a járványügyi alrendszerben 
tárolt adatok alapján az állattartó telepek (és egyéb létesítmények is) térképen 
megjeleníthetőek legyenek, a korábbi évekhez képest lényegesen megkönnyítve az 
állategészségügyi igazgatási döntéshozatalt és a betegségek járványügyi státusának 
bemutatását, jelentését a hazai és az uniós intézményeknek. 

13.4. Ökológiai gazdálkodás 

Az agrár-környezetgazdálkodási programok között továbbra is jelentős 
szerepet kap az ökológiai gazdálkodás valamennyi formája. Magyarországon a világ 
más országaitól eltérően 2004 óta kis mértékben csökken az ökogazdálkodással 
művelt terület aránya, azonban az ilyen módon gazdálkodó szervezeti egységek 
száma jelenleg is növekszik. 1995-ben még csak 100-nál valamivel több üzemben és 
8000 hektáron termeltünk biotermékeket, 2004-ben 133009 hektáron, 2007-ben 
pedig 122270 hektáron folyt – a 2092/91/EGK-rendelet szerinti – ellenőrzött 
ökológiai gazdálkodás, 1982 ellenőrzött mezőgazdasági vállalkozással (december 
31-i állapot). 

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által ellenőrzött terület 111873 hektár, 
amelyből 12236 hektár az átállás alatti, 99637 hektár pedig már átállt terület. A 
Hungária Öko Garancia Kft. megfelelő adatai: 10397 hektár, 826 hektár, és 9571 
hektár. Az ellenőrzött terület közel 90%-a tehát már átállt, ökológiai minősítésű, 
10%-a pedig még átállási időszakban lévő. 
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24. táblázat 
Az ellenőrzött terület összetétele 2007-ben 

(hektár) 
Megnevezés Átállás alatt Átállt Összesen 

Szántó 5 160 44 665 49 825 
Rét, legelő 6 889 5 6745 63 634 
Ültetvények 667 2 299 2 966 
Egyéb termőterület: halastó, erdő, 
nádas, nem használt terület 

346 5 476 5 823 

Egyéb ellenőrzött terület (kifutó, major) - 23 23 
Összesen: 13 062 109 208 122 270 

Forrás: FVM 

A 2006. évhez képest az ellenőrzött mezőgazdasági terület 0,4%-kal 
csökkent, míg az ellenőrzött mezőgazdasági vállalkozások száma pedig 8 darabbal 
nőtt az előző évhez képest. 

25. táblázat 
Ökológiai gazdálkodásba vont terület  
és az ellenőrzött vállalkozások száma 

Vállalkozások tevékenysége 2006 2007 
Ellenőrzött mezőgazdasági terület, (hektár) 122 766 122 270 
Vállalkozások száma: 1 974 1 982 
Termelők (mezőgazdasági termelők, méhész, 
vadon termő növények gyűjtői) 

1 464 1 446 

Feldolgozók, csomagolók 210 243 
Kereskedelmi egységek 128 152 
Importőrök 2 3 
Termelők + Feldolgozók 167 167 
Termelők + Importőrök - 1 
Feldolgozók + Importőrök 3 4 
Feldolgozók + Kereskedők - 4 
Kereskedők + Importőrök - 2 

Forrás: FVM 
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14. Kutatás és oktatáspolitika 

Az agrár K+F forrásai 2007-ben tovább szűkültek az előző időszakhoz 
képest. Az agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatására 585 millió forint állt 
rendelkezésre, melynek 65%-a kutatásra, 35%-a tanüzemekkel összefüggő feladatok 
finanszírozására volt fordítható. A 2006. évi agrárkutatásra rendelkezésre állt 564 
millió forinthoz képest igen jelentős (33%-os) csökkenés miatt a tárca csak a 
legszükségesebb feladatokra fordította az előirányzott összeget. Az agrár 
felsőoktatás közreműködik az ágazati kutató-fejlesztő, innovációs tevékenység, a 
területi szaktanácsadás, az agrár továbbképzés, a gyakorlati képzés feladatainak 
ellátásában.  

A biológiai alapok fenntartása támogatás körében az egy éves futamidejű „Az 
agrártermelés innovációs hátterének biztosítását megalapozó kutatások támogatása” 
jogcímen meghirdetett pályázat célja az agrártermelés biológiai alapjainak 
fenntartása és fejlesztése, különös tekintettel a mezőgazdasági célú genetikai 
erőforrások összegyűjtésére, megőrzésére, dokumentálására és K+F célra történő 
hasznosítására. 

Összesen 81 darab pályázat érkezett be 709,7 millió forint forrásigénnyel, 
melyből 23 darab projekt 200 millió forint vissza nem térítendő támogatásban 
részesült.  

A támogatást biológiai alapok fenntartására és tudományos értékelésére, 
génbanki tevékenység végzésére (gazdasági tevékenység elősegítése céljából), 
illetve a kultúrnövények vagy alternatív kultúrnövények genetikai alapjainak 
fenntartására (ismeretterjesztés céljából) fordították a sikeres pályázók. 

A növényi és állati génbankok fenntartása és fejlesztése elengedhetetlen a 
biológiai diverzitás megőrzéséhez, valamint az előre nem látható környezeti 
változásokhoz való alkalmazkodás kidolgozásához, mind molekuláris mind 
hagyományos módszerek felhasználásával. A támogatási összeg nagyban hozzájárult 
az értékes génbankok fenntartási költségeinek fedezéséhez és hosszú távon 
innovatív kutatási projektek vizsgálati anyagát biztosítja. 

Az agrárkutatási intézmények 2004. év után évről évre szűkebb keretek közé 
szorultak, a támogatási és bevételi lehetőségek folyamatos csökkenése miatt. Az 
agrárkutató intézetek előirányzata 2007. évre 51%-kal, ezen belül a felhalmozási 
kiadások 2003. évhez képest közel 90%-kal csökkentek. A forráselvonás kezelésére, 
az eredményes kutatás folytatásának biztosítására komplex intézkedési sorozat 
indult, konkrétan: a kiadási oldal visszafogása létszámleépítéssel, a bevételi oldal 
erősítése vagyonértékesítésre alapozottan, továbbá intézménykoncentráló-integráló 
intézkedések. 

Alap- és középfokú iskolai rendszerű szakképzésben a 2006/2007. tanévben 
mintegy 180 szakképző iskolában folyt mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari 
szakmacsoportos szakiskolai és szakközépiskolai oktatás, valamint a szakképző 
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évfolyamokon folyó szakképzés. Az ilyen oktatásban részt vevő tanulók száma 
összesen mintegy 45 ezer fő volt.  

A 2006. április 1-én hatályba lépett új Országos Képzési Jegyzék (OKJ) 44 
féle FVM felelősségi körbe tartozó úgynevezett fő szakképesítést tartalmaz. Az új 
OKJ alapján 2007-ben megkezdődött az agrárszakképzés átfogó és teljes körű 
tartalmi-módszertani megújításához szükséges jogszabályok és egyéb 
dokumentumok elkészítése. 

A minisztérium az iskolarendszerű képzésen kívül a felnőttképzés keretében 
mintegy 400 agrárszakképzéssel is foglalkozó felnőttképzési intézmény, vállalkozás 
szakmai-képzési tevékenységének felügyeletét, szakmai támogatását végezte.  

Az FVM felelősségi körbe tartozó felsőfokú szakképesítések száma jelenleg 
16, a felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók száma mintegy 850 fő.  

Az agrár szakképző intézmények költségvetési támogatási előirányzata 
2006-hoz képest 2007-re tovább csökkent. Az FVM fenntartásában maradt 
intézmények továbbműködtetésével kapcsolatban több lehetséges fenntartóval 
tárgyalásokat folytattak. 

2007. év végére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 
szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény és a szakképzési hozzájárulásról és a 
képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 
módosításának eredményeként az FVM fenntartásában működő közoktatási 
intézményhálózat jelentősebb átalakítására vonatkozó javaslat készült.  
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15. Agrárjogalkotás 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium feladatkörébe tartozó 
jogszabályok közül 2007-ben az Országgyűlés összesen 7 törvényt alkotott. Ezen 
túlmenően kihirdetésre, illetve közzétételre került 18 kormányrendelet, 1 
kormányhatározat, valamint 153 FVM rendelet. 

Az agrárjogalkotás területén az egyik meghatározó feladat volt egyrészt a 
közösségi támogatásokra vonatkozó egységes eljárási rend kialakítása, másrészt az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal kapcsolatos miniszteri rendeletek 
megalkotása. 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz 
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi 
XVII. törvény megalkotásának legfőbb célja az volt, hogy az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezőgazdasági Garancia 
Alapból finanszírozott, valamint az Európai Halászati Alapból, továbbá a tagállami 
hatáskörben nyújtott mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, a halászati támogatások 
nemzeti végrehajtásával összefüggő alapelveket, egységes intézményi, információs 
és eljárási kereteket megállapítsa. Ezen törvény megalkotása teszi lehetővé, hogy a 
meglevő anyagi és emberi erőforrások kihasználásával lehessen kifizetni mind a 
közösségi, mind pedig a nemzeti hatáskörben nyújtott támogatásokat. 

Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2007. évi CXV. törvény a címben is megfogalmazott feladatok 
megvalósításához szükséges törvény-módosításokat tartalmazza. A törvény 
megalkotását az tette szükségessé, hogy a különböző ellenőrző hatóságok 
munkájában meglevő párhuzamosságokat fel lehessen számolni, ezzel is erősítve az 
élelmiszerekkel kapcsolatos ellenőrzések hatékonyságát, végső soron pedig a 
fogyasztók érdekeinek a védelmét. 

Jelentős koncepcionális változások fogalmazódtak meg a termőfölddel 
kapcsolatos kodifikációs munkákban. Az elsősorban gazdaság- és 
társadalompolitikai értékítéletet tartalmazó, a termőföldről szóló 1994. évi LV. 
törvény rendelkezései közül kikerültek a termőföldek hasznosítására, a 
földvédelemre, a földminősítésre és a talajvédelemre vonatkozó rendelkezések. Ez 
utóbbi kérdésekről az Országgyűlés megalkotta a termőföld védelméről szóló 2007. 
évi CXXIX. törvényt. A termőföldről szóló 1994. évi törvény módosítása pedig újra 
szabályozta a földhasználati nyilvántartás szabályait. 

A hegyközségi szervezetek eddigi működése a pozitív tapasztalatok mellett 
felszínre hozta annak a kérdésnek a megválaszolását, mennyiben van szükség és 
igény a szétaprózott hegyközségi szervezetrendszer átalakítására. Az Országgyűlés a 
hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény, valamint a szőlőtermesztésről és a 
borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi 
CLV. törvény elfogadásával a hegyközség alakítási kötelezettség alsó határát – 
bizonyos speciális helyzetek kivételével – 500 hektárban állapította meg. A 
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módosítások egyrészt a hatékonyabb működést, másrészt pedig az eredetvédelem 
erősítését is célozzák. 

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény módosításáról 
szóló 2007. évi CXIV. törvény a szakértői, szaktanácsadói tevékenység 
gyakorlásával összefüggő eljárási szabályokat határozott meg.  

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 
módosítása többek között az előleg fizetés lehetőségének biztosításával, valamint az 
állami hozzájárulás korábbi korlátainak eltörlésével kívánt hozzájárulni az elemi 
kárt szenvedett gazdáknak nyújtandó minél szélesebb körű anyagi segítség 
biztosításához. 
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III. HAZÁNK AGRÁRGAZDASÁGA ÉS AZ EURÓPAI 
UNIÓ
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16. Az Európai Unió mezőgazdasága 

16.1. Termelés 

A 2006-os év őszi, téli időjárása viszonylag kedvezően alakult az Európai 
Unióban az őszi vetésű növények számára. 2007 tavasza szintén általában enyhe 
volt, de Magyarországon és Lengyelországban jelentős fagykár érte a 
gyümölcsösöket. A nyár közepétől Közép- és Kelet-Európában két hosszabb 
aszályos időszak lépett fel, mely elsősorban az Unión belül Románia, Bulgária, 
Magyarország, Szlovák Köztársaság, Görögország, illetve a határos területeken 
Szerbia, Ukrajna, Moldávia és Oroszország termelőit sújtotta. Észak-Európában 
ugyanakkor a szükséges csapadék megérkezett és a szokatlanul meleg nyár több 
kultúrában is kiváló terméseket eredményezett. 

Az Európai Unió összes termése gabonából 258 millió tonna volt, ez 3,1%-
kal maradt el az előző évitől. A régi tagországokban 195 millió tonna gabonát 
takarítottak be, mely mindössze 0,6%-kal volt kevesebb, mint 2006-ban. A 2004 
után csatlakozott 12 új tagország együttes termelése 10%-kal 64 millió tonnára esett 
vissza. Az Európai Unió árpa termése 2,7%-kal, rozs termése 18,1%-kal, a zab 
termése 14,5%-kal, triticalé termése 9,5%-kal nőtt, ugyanakkor durumbúzából 
3,6%-kal, búzából 5,2%-kal, kukoricából pedig 13,2%-kal csökkent a betakarított 
mennyiség.  

Olajos magvakból 2007-ben 23,9 millió tonnát takarítottak be. A 
termésmennyiség elmaradt a 2006. évi eredménytől (23,8 millió tonna), jóllehet az 
összterület 5,3%-kal nőtt. Az európai gazdák 23%-kal nagyobb területen, 6,5 millió 
hektáron vetettek repcét. A repce 3 tonna/ha-os hozama megegyezett az előző 
évivel, a betakarított mennyiség 18,3 millió tonnára nőtt. 2,3 millió tonnányi mag 
non-food területekről származott. A napraforgó területe 3,9 millió hektárról 3,4 
millió hektárra csökkent. A szárazság miatt az átlagtermés hektáronként átlagosan 
csak 1,4 tonna volt, szemben a 2006-os 2,4 tonnával. A 4,8 millió tonnás termés alig 
több, mint a fele volt az előző évinek. 

A 2007/2008-as kampány a cukorreform második évét zárta. Az első évben a 
vetésterület erősen visszaesett, ehhez képest 2007-ben csak kismértékben, 1,8 millió 
hektárra csökkent. Az európai kontinens nyugati és északi részén rendkívül 
kedvezőek voltak a körülmények a répa számára, így az Unió területén termett 115 
millió tonna répa feldolgozásával 17 millió tonna cukor volt előállítható. Míg a 
támogatott kvótavisszavétel az első évben sikeresnek bizonyult, a 2007/08-as évre 
meghirdetett feltételek nem voltak olyan kedvezőek, így csak 500 ezer tonnára szóló 
kvóta visszavételére került sor. Ennek nyomán született a döntés további 
kedvezményekről. 

Az első becslések szerint a 2007. évi gyümölcstermelés csökkent. A 
citrusfélék termését a becslések 10,1 millió tonnára teszik, ez 14%-os csökkenés 
2006-hoz képest. Őszibarackból és nektarinból 40%-kal kevesebb, mindössze 2,7 
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millió tonna termett. A körte termés végleges adata 2,4 millió tonna körül várható, 
itt a visszaesés 8% lehet. Almából 2007-ben 8,5 millió tonna termett, 13%-kal 
kevesebb, mint egy évvel korábban.  

A zöldség ágazatról kevés adat áll még rendelkezésre. A friss fogyasztásra 
szánt paradicsomra sincs megbízható adat, az ipari feldolgozásra termesztett kvótás 
paradicsomból 8,1 millió tonnát takarítottak be, 2%-kal többet, mint 2006-ban. 

Az első becslések szerint az EU összes must termelése 2007-ben 11%-kal 
maradt el a 2006. évi eredménytől. A decemberi becslés alapján 160 millió 
hektoliterből készült bor. Erőteljes csökkenés volt tapasztalható Portugáliában  
(-23%), Olaszországban (-18%), és Franciaországban (-14%), míg a német és 
osztrák termelés 20%-kal, illetve 13%-kal nőtt. 

A bor exportja várhatóan bővült. A 2006/2007-es piaci évben, 2006 augusztus 
és 2007 július közötti időszakban 18,5 millió hektoliter bor került EU-n kívüli 
országokba, összesen 5,8 milliárd euró értékben. Az ugyanezen időszak alatt 
behozott bormennyiség 12 millió hektoliter, a forgalom értéke 2,6 milliárd euró volt. 
A külkereskedelem egyenlege 3,2 milliárd eurós aktívumot eredményezett.  

Az Európai Unió jelenlegi 27 tagállamának szarvasmarha állománya az 
ezredforduló óta folyamatosan csökkent. Míg 2000-ben még 94 millió felett volt az 
állatlétszám, addig 2006 végén csupán 88,5 millió egyedet írtak össze. Az előzetes 
adatok alapján 2007-ben a csökkenés megállt, 89,0 millió darabra nőtt az állomány. 
A becslések szerint a karkaszban mért nettó hústermelés 2007-ben még csökkent, 
0,9%-kal, 48,2 millió tonnára.  

A tejelő tehenek állományának csökkenése 2007-ben is folytatódott az EU-
27 területén, az év végén 24,2 millió állatot számoltak össze, 0,5%-kal kevesebbet, 
mint egy évvel korábban. Az átlagos tejhozam ugyanakkor várhatóan 1,2%-kal 6124 
kilóra nőtt, így a 148 millió tonnás termelés csak alig észlelhetően, 0,2%-kal, maradt 
el az előző évitől. A termelt mennyiségből változatlanul 133 millió tonna került a 
felvásárlókhoz. Az éven belül az első negyedév erőteljes növekedését jelentős 
csökkenés követte a nyári és őszi időszakban.  

A decemberi sertésállomány a 2005. évi 160,0 millió darabról 2006-ban 
161,9 millióra nőtt, majd 2007-ben 159,6 millióra esett vissza. A kocalétszám 2006-
ban 0,8%-kal 15,6 millióra nőtt, de 2007-ben a 4,0%-os visszaesés nyomán már csak 
15,1 millió kocát számláltak. Az előzetes adatok alapján a 27 jelenlegi tagállamban 
vágott állatok vágott súlya a 2006. évi 21,9 millió tonnáról 2007-ben 22,9 millió 
tonnára nőtt, de az állománycsökkenés miatt a Bizottság 2008-ra már csupán 22,4 
millió tonnás termelésre számít. 

Az EU baromfi ágazata a 2006. évi madárinfluenza után 2007-ben kezdett 
magához térni  és a becslések alapján a hústermelés 11,2 millió tonnára nőtt.  
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A juh állomány hosszú távú csökkenését felerősítette az anyajuh prémiumok 
termeléstől történő függetlenítése, ezért a juhhústermelés 1%-kal csökkent a 
megelőző évhez képest.  

16.2. Árak 

A 27 EU tagállamban a mezőgazdasági termelői árak átlagosan 9,3%-kal 
emelkedtek 2007-ben. Az árváltozás megoszlása nem volt egyenletes sem az egyes 
tagországok, sem az egyes termékek és ágazatok között.  

A növényi termékek ára átlagosan 14,1%-kal nőtt. Kiugró volt a 
gabonafélék 54,1%-os árindexe, de a takarmánynövényeket is 15%-kal magasabb 
áron tudták a gazdák értékesíteni. Az átlagosnál kisebb mértékben emelkedett a 
zöldségfélék és a bor ára, a burgonya ára pedig csökkent. 

Az állatok és állati termékek összevont árindexe 3,9%-kal nőtt. Az élő 
állatok ára 2,5%-kal csökkent az előző évihez képest. A csoporton belül a 
vágómarhák értékesítési ára 2,5%-kal, a vágójuhok, -bárányok és -kecskék ára 
5,2%-kal csökkent, a vágósertésekért pedig 8,3%-kal kaptak kevesebbet a 
tenyésztők. Három évi stagnálás után a megélénkülő kereslet miatt a baromfifélék 
ára 12,8%-kal emelkedett. Az állati termékek átlagára 13,4%-kal nőtt, közülük a két 
volumenhordozó a tej és a tojás ára 13,4%-kal, illetve 16,8%-kal volt magasabb, 
mint egy évvel korábban.  

A tagországok közül a mezőgazdasági termékek nemzeti valutában kifejezett 
áremelkedése Magyarországon volt a legnagyobb (22,2%). 20% felett emelkedtek 
az árak Bulgáriában is (20,6%). Litvániában, Romániában, Lettországban és 
Csehországban haladta meg még az áremelkedés mértéke a 15%-ot.  

Az inflációval korrigált index némileg eltérő ország sorrendet mutat. 
Magyarország 13,2%-kal a negyedik helyre csúszik vissza, megelőzi Románia 
(+13,8), Csehország (+13,4%) és Litvánia (+13,3%) is. A sereghajtók sorrendje 
változatlan maradt.  

Érdemes megjegyezni, hogy 2000 óta 2007-ben az első ízben fordult elő, 
hogy a mezőgazdasági termékek reál ára egyetlen tagországban sem csökkent. Az 
EU 27 tagállamában az átlagos reál árnövekedés 6,5% volt. 

A mezőgazdasági folyó termeléshez felhasznált javak és szolgáltatások árai 
8,4%-kal, reálértékben 5,9%-kal emelkedtek az Unióban 2007-ben. Az áremelkedés 
a takarmányoknál (16,9%) a vetőmagvaknál (11,3%) és a műtrágyáknál (9,8%) volt 
az átlagot meghaladó mértékű. Az áremelkedés a növényvédőszerek (1,5%), az 
állatgyógyászati költségek (2,2%), valamint az üzemanyagok (2,5%) körében volt a 
leginkább visszafogott. 

A ráfordítások folyó árai a legnagyobb mértékben Magyarországon 
(14,2%), Lettországban (12,9%) és Szlovéniában (11,7%) nőttek. Az inflációval 
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korrigált összevetésben Magyarország 7,2%-kal a hatodik helyet foglalja el, míg az 
élre Ciprus és Finnország egyaránt 8,5%-os mutatóval, illetve Dánia kerül 8,1%-kal. 

16.3. Jövedelem 

A tagállamok Mezőgazdasági Számlarendszerei (MSZR) által 2008 
januárjában az Eurostatnak küldött második előzetes adatok alapján az európai 
mezőgazdasági termelők éves munkaerőegységre vetített reál jövedelme a 2006. évi 
3,3% után 2007-ben átlagosan 5,4%-kal nőtt. A 2007. évi növekmény forrása a 
mezőgazdasági reáljövedelem 3,1%-os bővülése és a mezőgazdasági munkaerő 
felhasználás 2,2%-os csökkenése volt. 

A jövedelem eltérően alakult az európai kontinens déli és északi felén. A 
2007. év az északi országok számára alakult kedvezőbben, mert esetükben a magas 
árak kiváló terméseredményekkel párosultak. Az áremelkedés miatt szintén jó évet 
zárhatott azon EU tagok mezőgazdasága, ahol a tejtermelés relatív súlya az 
állattenyésztésen belül magasabb az átlagnál. A déli tagországok többségénél a 
kedvező árak az aszály okozta veszteséget csupán enyhíteni tudták, a bolgár és 
román eredményekre pedig a csatlakozás miatt szükséges szerkezeti váltás 
kényszere is hatott. Az éves munkaegységre jutó jövedelem a legnagyobb mértékben 
Litvániában (+39,3%), Észtországban (+22,5%) és a Cseh Köztársaságban (+20,9%) 
nőtt. A litván adat kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a munkaerő felhasználás 
12,4%-kal csökkent egy év alatt.  
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17. Magyarország és az EU mezőgazdasági mutatói  

A hazai és a többi tagország mezőgazdaságának fontosabb mutatói egymás 
mellé állíthatóak az EU egységes de sajátos szakmai követelményekre és 
elszámolástechnikára épülő Mezőgazdasági Számlarendszerének (MSZR) 2007. évi 
előzetes adatai alapján. Nemzetközi összevetésről lévén szó, a mutatókat csak 
egységesen folyó áras euróban lehet számítani, ennek következtében az euró 
övezeten túli tagországok adataiban az árfolyamhatás is megjelenik. A magyar 
adatokban az árfolyamhatás megközelítőleg 5%-os, ennyivel erősödött a forint 
2006-ról 2007-re az euróhoz képest. 

A 27 tagállam teljes, szolgáltatásokkal és másodlagos tevékenységekkel 
együtt mért mezőgazdasági kibocsátása euróban, folyó termelői áron összességében 
8,5%-kal nőtt. A magyar mezőgazdaság kibocsátása 12%-kal emelkedett. A 
termékekhez közvetlenül köthető terméktámogatásokat tartalmazó, alapáron történő 
elszámolás szerint a közösség kibocsátása 7,7%-kal, míg a magyar kibocsátás 
alapáron 9,7%-kal nőtt. A folyó termelő felhasználás értéke 2007-ben a 27 
tagországban összességében 9,3%-kal, Magyarországon 13,8%-kal volt magasabb, 
mint egy évvel korábban. Jóllehet a növekedési ütem a ráfordítások esetében 
valamelyest magasabb volt, mint a kibocsátás, közösségi szinten a bruttó hozzáadott 
érték 5,7%-kal, a magyar mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke pedig 3%-kal 
haladta meg a 2006. év értékét. 

A vállalkozói jövedelem az Unió átlagában 8,8%-kal, a hazai 
mezőgazdaságban 1,1%-kal emelkedett 2007-ben, a dinamika eltérése tehát 
nagyobb volt, mint a bruttó hozzáadott érték esetében. Mivel egyenlegező tétel, ezért 
ezt akár szabályszerűnek is tekinthetjük, de hozzájárult ehhez az is, hogy a magyar 
számlákban elszámolt értékcsökkenés, alkalmazotti munkabérek és bérleti díjak 
egyaránt az átlagot meghaladó ütemben emelkedtek.  

Az egységnyi munkaerőegységre jutó reáljövedelem változását az „A” mutató 
segítségével mérhetjük. 2006-ban a magyar és a közösségi átlag között nem volt 
jelentős eltérés, a magyar mutató 3%-os, az EU-27 összesített mutatója 3,4%-os 
jövedelem-emelkedést jelzett. 2007-ben az előzetes adatok alapján a közösség 
átlagában a munkaerőegységre vetített reáljövedelem 5,4%-kal tovább javult. 

A 2004 után csatlakozott tizenkét új tagország az Unió termelői áron 
(támogatásoktól mentesen) elszámolt összes kibocsátásának 15,5%-át adta 2007-
ben. Bár 1998-ról 2007-re a 12 új tagállam együttes mezőgazdasági kibocsátása 
39,7%-kal bővült, még így is mintegy 15%-kal kevesebb volt, mint a francia 
mezőgazdaság kibocsátása. A tizenkét tagállam kibocsátásának 35,8%-át 
Lengyelország, 26%-át Románia, 11,9%-át Magyarország adta. Magyarország az 
Unió összesített mezőgazdasági kibocsátásából az utóbbi három évben 1,8%-kal 
részesedett. 

A közösség teljes, szolgáltatásokkal és másodlagos tevékenységekkel együtt 
mért, termelői áras kibocsátásából 2007-ben a szolgáltatások 4,2%-ot, a másodlagos 
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tevékenységek 2,8%-ot, a növényi és kertészeti termékek 53,2%-ot, az állati 
termékek 39,8%-ot tettek ki. A két termelő alaptevékenység, a növénytermesztés és 
az állattenyésztés aránya 57:43 volt a növénytermesztés javára. A magyar 
kibocsátásból a szolgáltatások 5,8%-kal, a másodlagos tevékenységek 3%-kal, a 
növényi és kertészeti termékek 56,6%-kal, az állati termékek pedig 34,6%-kal 
részesedtek. Az alaptevékenység kibocsátásához a növénytermesztés 62%-ot, az 
állattenyésztés 38%-ot adott. A két főágazat részaránya országonként változatos 
képet mutat, az eltérő természeti, időjárási és társadalmi körülmények eltérő 
gazdasági szerkezet kialakulásához vezettek. Az északi országoknál az 
állattenyésztés súlya sokkal nagyobb, mint a mediterrán övezetben. A magyar 
mutató a mediterrán országok mutatóihoz áll közel. A növénytermesztés súlya  
–  melyet 2007-ben az igen magas ár is emelt – a hazainál magasabb volt 
Görögországban (71%), Romániában (68%), Olaszországban (65%), 
Spanyolországban (63%) és Franciaországban (62%). 

Az egy hektár mezőgazdasági területre jutó termelői áron (támogatások 
nélkül) számított kibocsátás szemlélteti a termelés intenzitásának aránytalanságait. 
Míg a régi tagállamok 2007-ben egy hektáron átlagosan több mint 2238 euró értékű 
terméket állítottak elő, addig a tizenkét új tagállamban ez a mutató 1019 euró, 
Magyarországon 1088 euró volt. Számolnunk kell az állattenyésztés torzító 
hatásával, de általánosságban megállapítható, hogy a régi és az új tagországok 
területi intenzitása közötti különbség több mint kétszeres. 2006-ra vetítve mind a 
régi, mind az új tagoknál javult a mutató, 7,8%-kal, illetve 13,3%-kal. 

Az egységnyi munkaerőre vetített kibocsátás tekintetében lényegesen 
nagyobb a régi tagországok előnye, mint a területre vetített kibocsátásnál. Egy 
munkaerőegységre vetítve a régi tagországok kibocsátása 2007-ben 51000 euró, az 
újaknál kevesebb, mint 8300 euró volt. A közösségi átlag 28500 euró volt, a frissen 
csatlakozott Bulgária és Románia a sereghajtók, Dánia, Belgium és Hollandia pedig 
az éllovasok voltak a munkaerő hatékony felhasználásában. A magyar kibocsátás 
12700 euró volt munkaerő-egységenként, az előző évhez képest 17,3%-kal nőtt, 
ezzel Magyarország a 12 új tag között 2007-ben a hetedik helyre került. 

100 egységnyi (támogatásoktól mentes) kibocsátáshoz a régi tagállamok 
2007-ben 57 egységnyi ráfordítást használtak fel, az új tagállamok 64 egységnyit. 
Magyarországon az arány 67,1% volt. A régi tagoknál az előző évhez képest a 
ráfordítás-hatékonyság nem változott, az újaknál 2%-ponttal romlott.  

A mezőgazdaság támogatásoktól megtisztított bruttó hozzáadott értéke 2006-
ban az Unió jelenlegi tagországaiban 133 milliárd euró, 2007-ben az előzetes adatok 
alapján 143 milliárd euró volt. A közösség egészében a hozzáadott érték 7,4%-kal, 
ezen belül a régi tagországokban 7,2%-kal, az újaknál 8,2%-kal nőtt. A 
növekmény a mezőgazdasági termelői árak emelkedésének köszönhető, mivel a 
hozzáadott érték volumene csökkent. Magyarország esetében a bruttó hozzáadott 
érték termelői árakkal számolva folyó áras euróban 8,5%-kal 2,1 milliárd euróra 
nőtt. 1998 óta 2004-ben és 2007-ben volt 2 milliárd euró felett a támogatásmentes 
hozzáadott érték.  
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A bruttó hozzáadott érték mellett a támogatások jelentik a jövedelem másik 
forrását. Közösségi szinten az MSZR-ben elszámolt, tehát közvetlenül a 
termelőknek fizetett támogatások értéke 51,5 milliárd euró volt, amely összeg az 
előző évhez képest mindössze 0,4%-kal nőtt. A régi tagországok támogatása fél 
százalékkal csökkent, az új tagországok támogatása 7%-kal nőtt. Az 1998. évi 
kerethez képest a régiek támogatása 2007-ben 28%-kal, mintegy 9,9 milliárd euróval 
volt magasabb. A 12 új tag az 1998-ban még nemzeti forrásból fizetetthez képest 
2007-ben több mint hatszor nagyobb, de még így is csupán 6,8 milliárd eurós 
támogatást számolhatott el. A teljes támogatási összeg 87%-a a régi tagországok, 
13%-a az újak termelőihez került. 

A régi és az új tagországok mezőgazdaságának MSZR szerinti támogatottsági 
szintje lemérhető az egy hektár mezőgazdasági területre jutó támogatás adataiból. 
Az újonnan csatlakozott országok gazdálkodói 2007-ben átlagosan a régieknél 
kifizetett támogatás 38%-át kapták. Amennyiben a 2004-ben csatlakozott 10 új 
tagot nézzük, a helyzet valamivel kedvezőbb képet mutat, az egy hektárra jutó 
támogatásuk átlagosan 175 euró volt, ami a 15 régi tagnál mért 346 euró 51%-a. Az 
országcsoportokon belül is erősen szóródnak az adatok. Míg Finnországban és 
Görögországban egy hektárra 900 eurónál is több támogatás jut, addig a régi tagok 
közül Nagy-Britanniában, Spanyolországban és Olaszországban 300 euró, vagy 
annál kevesebb. Magyarországon 187 euró volt a hektáronként elszámolható 
támogatás, ez a 12 új tag között a negyedik legjobb eredményt jelentette. 

2003 előtt a (munkabért és a vállalkozói jövedelmet tartalmazó) termelési 
tényezők jövedelmének 9-11%-a keletkezett a 12 új tagország mezőgazdaságában. 
2003-ban ez 13,6%-ra, majd fokozatosan emelkedve 2007-re 14,7%-ra nőtt. A 
jövedelemben mérhető támogatástartalom a régi tagországoknál 1998-tól 2006-ig 
31%-ról 40%-ra emelkedett. A növekvő kibocsátás a 2007. évi arányt 37,6%-ra 
csökkentette. Az új tagoknál az elszámolható támogatások aránya az ezredforduló 
környékén 8-11% között volt, ami 2006-ra 34%-ra nőtt. 2007-ben ebben a körben is 
csökkent a támogatás aránya, 33% volt. Az új tagok átlagát az igen alacsony román 
és bolgár szint erősen csökkentette. Nélkülük számolva a tíz, 2004-ben csatlakozott 
tag mezőgazdaságának jövedelméből 2006-ban 49%, 2007-ben pedig 40% volt a 
támogatás. Az új tagok jövedelmének százalékos támogatástartalma 2005-től 
meghaladja a régi tagországokban mértet. A csatlakozás előtt a leendő tagok 
többsége olyan támogatásokkal is segíthette mezőgazdaságát, például 
exporttámogatás, melyek elszámolása az MSZR-ben nem lehetséges.  

A termelés jövedelmezősége a területegységre és a munkaerőegységre vetített 
fajlagos mutatókkal is jellemezhető. Az Unió 27 tagországára összesítve 2007-ben a 
termelési tényezők jövedelme hektáronként 768 euró, munkaerő egységenként 
pedig 12 ezer euró volt. A régi tagok esetében hektáronként 920 euró, míg 
munkaerő egységenként 21 ezer euró jövedelem termelődött, az újaknál pedig 392, 
illetve 3212 euró. Románia és Bulgária nélkül számolva az elmaradás kisebb, a 
jövedelem hektáronként 436 euróra, munkaerő egységenként pedig 4213 euróra 
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ugrik. A magyar gazdák MSZR szerinti „termelési tényezők jövedelme”12 389 euró 
volt hektáronként, egy munkaerőegységre pedig 4531 euró jutott. A fajlagos 
termelői áras kibocsátásnál tapasztalt különbség jelentkezik tehát a fajlagos 
jövedelemmutatókban, sőt a hatékonyabb ráfordítás felhasználás és a 
nominálértékben magasabb támogatás még növelte is a különbséget a régi és az új 
tagok között.  

Az is egyértelmű ugyanakkor, hogy az Unió támogatási rendszeréhez történő 
csatlakozás a 12 új tagország jövedelemhátrányát csökkentette. A jövedelemhátrány 
területarányosan a korábbi átlagos 4-szeresről 2,5-szeresre mérséklődött. A 
munkaerő-arányos jövedelemnél korábban mért 10-szeres különbség 5-szörösre 
esett vissza. 

A fajlagos mutatók alapján Magyarországon a jövedelmezőség viszonylag 
kedvező a többi új taghoz viszonyítva, de a korábbi évekhez képest előnyünk 
valamelyest csökkent. Ennek oka elsősorban az, hogy a támogatástartalom nőtt a 
jövedelemben. 

Az MSZR alapján megállapítható, hogy a régi tagországok és az újonnan 
érkezettek jövedelemtermelési stratégiája több tekintetben jelentősen eltér. Az EU-
15-ök termelői az újak által felhasznált ráfordítások többszörösét befektetve 
lényegesen nagyobb termelési értéket, kibocsátást állítanak elő. A ráfordításokat, és 
különösen a munkaerőt nagyobb hatékonysággal használják fel, amire az is 
lehetőséget ad, hogy tőkeerőben és állóeszközökben lényegesen jobban ellátottak 
(„feltőkésítettek”), mint az újak termelői. A jövedelemkülönbség már a 
támogatásoktól mentes bruttó hozzáadott érték szintjén megjelenik.  

Az újonnan csatlakozott országok gazdálkodóinak jövedelme jelentősen 
javult a csatlakozás után és tovább fog javulni, amíg a támogatások el nem érik a 
régi tagországokban fizetett szintet. Jövedelmük számottevő része a támogatásokból 
származhat. A fajlagos jövedelemben mutatkozó eltérés csökkentéséhez azonban ez 
nem lesz elegendő, a hatékonyság további növelése elkerülhetetlennek látszik, 
különösen azért, mert feltételezhetően a csekély ráfordítás miatt, a kibocsátás és a 
jövedelem is bizonytalanabb. 

                                              
12 Termelési tényezők jövedelme: a nettó hozzáadott értékből levonjuk az egyéb termelési adókat és 
hozzáadjuk az egyéb támogatásokat. 
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18. Az EU agrárpolitikai intézkedései, a magyar szerepvállalás, a 
további reformra való felkészülés 

2007-ben a Közös Agrárpolitika területén több, a magyar agrárágazatot 
közvetlenül érintő kérdés merült fel. Magyarország számára döntő jelentőségű volt, 
hogy a Bizottság javasolta a kukoricaintervenciós kritériumok szigorítását, és 
ennek értelmében új kritériumként bevezette a fajsúlykövetelményt, mely átlagos 
időjárású években a magyar termés túlnyomó részét kizárta volna az intervencióból. 
A Kormány keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához, hogy ezt vonja 
vissza. Az Európai Unió Elsőfokú Bírósága 2007 novemberében kihirdetett 
ítéletében részlegesen megsemmisítette az Európai Bizottság rendeletét.  

A Bizottság a kritériumok szigorítása mellett, a készletek felhalmozódásától 
félve javaslatot tett a kukoricaintervenció megszüntetésére. Az EU tagállamai 
magyar tartózkodás mellett megszavazták, hogy fokozatosan felszámolják a 
kukoricaintervenciót. A Bizottság eredeti javaslatával szemben nem azonnal, hanem 
3 év alatt, a 2009/2010-es gazdasági év végéig futtatják ki nullára a rendszert. Ily 
módon a rendszer nem szűnik meg – rendkívüli esetben felújítható –, viszont a 
felajánlható mennyiség nulla tonna lesz. A megszüntetés leghátrányosabban 
Magyarországot érintette volna, ezért hazánk minden fórumon a rendszer fenntartása 
mellett érvelt. A kitartó lobbizás eredményeként a 2007/2008-as gazdasági évben 
1,5 millió tonna, a 2008/2009-es évben 700 ezer tonna kukorica még értékesíthető a 
rendszer keretében.  

A mezőgazdasági többletkészletek vizsgálata ügyében az Európai Bizottság 
eljárást indított a 2004-ben csatlakozott 10 tagállammal szemben annak kapcsán, 
hogy azok a Csatlakozási Szerződés előírásaival ellentétben a csatlakozás 
időpontjára nem szüntették meg a területükön szabad forgalomban lévő olyan magán 
vagy állami termékkészleteket, amelyek meghaladták a rendes átvihető készletnek 
tekinthető mennyiséget (többletkészlet). A Bizottság Magyarországot 95,8 millió 
euró bírsággal sújtotta volna, azonban Magyarország be tudta bizonyítani, hogy a 
csatlakozást megelőzően nem halmozott fel spekulatív készleteket. Említésre méltó, 
hogy a tíz tagállam közül kizárólag Magyarországnak nem kellett bírságot fizetnie.  

A mezőgazdasági miniszterek elfogadták a tejpiaccal kapcsolatos módosítási 
csomagot. A csomagban Magyarország szempontjából fontosak az iskolatejjel és a 
folyadéktejjel kapcsolatos változtatások. Az iskolatej esetében a módosításokat 
követően a támogatás zsír alapján történő elosztása megszűnik, helyette 
átalánytámogatás kerül bevezetésre zsírtartalomtól függetlenül. Az átalánytámogatás 
mértéke egy kompromisszum következtében 18,15 euró/100kg mértékben került 
meghatározásra, ami Magyarország szempontjából kifejezetten előnyös, mivel 
emelkedést jelent a korábbi támogatási szinthez képest. A 2,8%-os tej 
vonatkozásában a liberalizációs törekvések szerint szabadon lehet előállítani és 
forgalmazni bármilyen zsírtartalmú tejet, amennyiben ezt megfelelően jelölik a 
csomagoláson. A változtatás elfogadása után a 2,8%-os tejre vonatkozó magyar 
átmeneti mentesség értelmét veszti, és mint piacvédelmi intézkedés megszűnik. 
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Az EU Környezetvédelmi Miniszteri Tanácsa minősített többséggel 
támogatta, hogy Magyarország továbbra is védzáradékot tartson fenn a MON810 
génmódosított (GMO) kukoricára vonatkozóan. A döntés értelmében Magyarország 
nem kényszerül arra, hogy engedélyezze a genetikailag módosított kukorica 
köztermesztését.  

Mind a 3, genetikailag módosított kukoricából előállított termék forgalomba 
hozatalának engedélyezésére vonatkozó javaslat egyike tekintetében sem alakult ki 
minősített többség sem a tervezetek mellett, sem ellenük. Ennek értelmében a 
javaslatok elfogadásának joga visszaszáll a Bizottságra, a döntést a Bizottság saját 
hatáskörben hozza meg. A genetikailag módosított burgonya forgalomba 
hozatalával kapcsolatban a Tanácsban ugyancsak nem alakult ki minősített többség a 
Bizottság javaslatával szemben, így az visszakerült a Bizottság döntési hatáskörébe. 

Magyarország érdekeivel megegyező, egyhangú politikai megállapodás 
született a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezetével kapcsolatos átfogó 
reformról. A termelői szervezetek rugalmasabban működhetnek, és egyszerűsödnek 
a rájuk vonatkozó szabályok. A kockázatkezelés bekerült a szabályozás hatálya alá, 
amelyért a termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ-ek) felelnek. A Tanács felkérte a 
Bizottságot, hogy ugyanúgy, mint az iskolatejre, az iskolagyümölcsre is dolgozzon 
ki támogatási konstrukciót. A zöldség-gyümölcs közös piaci szervezetének reformja 
2008-ban lép hatályba. 

Az Európai Unió a cukortermelés és kereskedelem közösségi rendszerének  
nemzetközi követelményekkel való összhangba hozása, valamint 
versenyképességének jövőbeni biztosítása érdekében megreformálta a cukor közös 
piaci rendtartását. A reformtörekvések – legfőképpen a kvótáról lemondás mértéke – 
azonban nem érték el a céljukat teljes mértékben, ezért 2007 őszén sor került a 
reform felülvizsgálatára azért, hogy további 3,8 millió tonna nagyságú kvótáról való 
lemondásra ösztönözzön és ezáltal 2010-ig megvalósuljon az összesen 6 millió 
tonnás előirányzat. A Magyar Cukor ZRt. 2007 őszén bejelentette, hogy visszaadja 
jelenlegi kvótájának mintegy 30%-át, egyúttal bezárja petőházai gyárát. A Mátra 
Cukor ZRt. szintén 2007-ben jelentette be, hogy bezárja szolnoki (Mátra Cukor) 
gyárát, illetve a szerencsi gyárával is ugyanezt kívánja tenni. A 400 ezer tonna 
magyar cukorkvóta így 100 ezerre olvadt. 

Az agrárminiszterek hosszas vitát követően elfogadták a borreformot, mely 
során a hazánk szempontjából legfontosabb célkitűzések érvényesültek. Sikerült 
áttörést elérni a borítékképzési elvek megváltoztatásában. Az új tagországok 
esetében a nemzeti boríték kialakítása a terület és a termés mennyisége alapján 
történik (50-50%-os súllyal). Magyarország nemzeti borítékja 2009-ben az eredeti 
javaslat szerinti 12,4 millió euró helyett 16,8 millió euró lesz,  2015-re pedig  
29,1 millió euróra nő. A magyar szőlő- és borágazat fajlagos támogatottsága az új 
tagországok között a legmagasabb, és megelőzzük Ausztriát, valamint Portugáliát is. 
Nemzeti szinten fenntartható a melléktermék lepárlás, egyúttal fennmarad a cukor 
hozzáadással történő alkoholtartalom-növelés lehetősége is 1,5% mértékig, ami 
rossz időjárási feltételek esetén 0,5%-kal kiegészíthető. A telepítési jogok uniós 
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szinten 2015-ben megszűnnek, de nemzeti hatáskörben 2018-ig fenntarthatóak. Az 
Európai Unió egészét érintő kivágási cél a legelső javaslatban szereplő 400 ezer 
hektárról lecsökkent 175 ezer hektárra és 3 évig tart az eredeti 5 éves javaslattal 
szemben.  

Az EU Vidékfejlesztési Bizottsága 2007. szeptember 19-én egyhangú 
szavazással elfogadta az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot. A program 
összesen 5,15 milliárd euró közpénzből megvalósuló fejlesztést tartalmaz, ebből 
több mint 3,8 milliárd eurót az Unió költségvetése finanszíroz. 

Az Európai Bizottság 2007. november 20-án hozta nyilvánosságra 
közleményét a Közös Agrárpolitika felülvizsgálatáról (Health Check). A KAP 
felülvizsgálata technikai módosításokra, kiigazításokra irányul, annak érdekében, 
hogy a rendszer egyszerűbbé és hatékonyabbá váljon és a 2013 utáni időszakra 
felkészüljön. A Bizottság a KAP állapotfelméréséről szóló politikai megállapodást a 
francia elnökség ideje alatt, 2008. II. félévében szeretné elérni.  

A Bizottság a KAP állapotfelmérésről szóló kommunikációját a tagországok 
alapvetően pozitívan fogadták. A tagországok a hagyományos értékválasztásuk 
szerint megoszlottak aszerint, hogy erősebb liberalizációt vagy nagyobb óvatosságot 
kérnek. Konszenzus alakult ki arról, hogy a KAP költségvetését 2013-ig meg kell 
őrizni, viszont a tagországok megosztottak voltak abban a tekintetben, hogy a Health 
Check kérdését a 2008/2009-es költségvetési felülvizsgálattal összefüggésben, vagy 
attól elkülönítetten kell kezelni.  

A Mezőgazdasági és Halászati Miniszterek Tanácsa ülésein rendszeres 
napirenden szerepelt a WTO tárgyalások kérdése. Magyarország már az év elején 
hangsúlyozta, hogy a mezőgazdasági tárgyalások eredményeinek a Közös 
Agrárpolitika már elhatározott keretei között kell maradniuk. Hazánk több ország 
álláspontjával egybevágóan többször kiemelte, hogy a Genfben folyó tárgyalások 
nem segítették elő az EU számára hátrányos egyensúlytalanság feloldását. A 
legfontosabb partnerek továbbra sem változtatták pozíciójukat, miközben az EU-tól 
további rugalmasságot vártak el. Magyarország viszont további engedmények 
megtételét nem támogatta. A tárgyalások az év második felében a tárgyalásvezető 
nyári javaslata alapján folytak és a mezőgazdaság területén előrehaladás történt. A 
dokumentumok következő revíziójára 2008-ban került sor. Tekintettel arra, hogy a 
tagállamoknak lényegi kérdésekben  nem sikerült egységre jutniuk, megállapodásra  
nem került sor.  

2007. januárban tartották a közös piaci szervezetek egyszerűsítéséről szóló 
tervezet első általános vitáját, amit februárban és márciusban munkacsoporti szinten 
részletesen tárgyaltak. A javaslat a március 19-20-i Mezőgazdasági és Halászati 
Miniszterek Tanácsa elé került. A közösségi szinten prioritást élvező egyszerűsítés 
jegyében a miniszterek véleményt cseréltek a minden termékpályára kiterjedő, 
egységes piacrendtartás létrehozásának részleteiről. A Tanács 1234/2007/EK 
rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint 
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egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes 
közös piacszervezésről szóló rendelet) 2007. október 22-én jelent meg hivatalosan.  

Agrárdiplomáciai szempontból 2007 aktív év volt. Az uniós tanácsüléseken 
összesen 61 magas szintű vezetői látogatásra – a magyar vezetők külföldi útjára, 
illetve a külföldi partner magyarországi programjára – került sor. Magas szintű 
kétoldalú tárgyalás 39 esetben történt, az FVM egyik vezetőjének elnökletével zajló 
vegyes bizottsági ülés pedig 10 alkalommal valósult meg. A hivatalos külföldi 
látogatások programjában 15 alkalommal nemzetközi jelentőségű kiállítás, szakmai 
vásár megtekintése, 8 esetben pedig konferencián való részvétel (is) szerepelt. Az 
FVM szervezésében lebonyolított 22 magyarországi látogatásra a vendégek 18 
esetben EU tagországból érkeztek.  

Az egyes relációkat tekintve, a kapcsolataink a legintenzívebben az EU 
tagállamok közül Németországgal és Franciaországgal, a harmadik országokat 
tekintve pedig Oroszországgal és Kínával fejlődtek. Tovább erősödött a szomszédos 
országokkal való együttműködés. A Visegrádi Négyek közötti kapcsolatok tovább 
mélyültek, szorosabbá vált az egyeztetés az EU közös agrárpolitikáját érintő 
legfontosabb témakörökben. Több országgal fenntartott gazdasági vegyes 
bizottságokon belül, vagy önállóan létrehozott mezőgazdasági munkabizottságok, 
munkacsoportok (kínai, francia, finn, lett, thai, török, német tartományi szintű) 
továbbra is jó fórumot teremtettek az ágazati együttműködés koordinálására. 

A nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásból ki kell emelni az ENSZ 
szakosított élelmezési és mezőgazdasági szervezetét, a FAO-t. A több évtizedes 
kiváló kapcsolat eredményeképpen 2007. év nyarán megkezdődtek a tárgyalások a 
FAO Európai Regionális Hivatal, továbbá az Európa, Afrika és Közel-Kelet területét 
lefedő Közös Szolgáltató Központ Budapestre helyezéséről. A magyar 
agrárdiplomácia rendkívül nagy sikerének számít, hogy időközben létrejött a 
megállapodás, és a FAO két hivatala 2007. második felében Magyarországra 
költözött. 
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1.  Földterület használat szerint* 
2007. május 31. 

Szántó 
Kony- 

ha- 
kert 

Gyü-
möl-
csös 

Szőlő Gyep Mezőgazdasági 
terület Erdő Nádas Halastó Termőterület 

Művelés 
alól 

kivett 
terület 

Összes 
földterület Sor-

sz. 
Megnevezés 

ezer ha % ezer ha ezer ha % ezer ha ezer ha % ezer ha ezer ha % 

Gazdálkodási forma szerint 

1. 
GAZDASÁGI 
SZERVEZETEK 

1 842,9 40,9 0,0 26,1 13,3 294,1 2 176,4 37,5 1 246,3 13,2 24,9 3 460,7 44,8 290,0 3 750,7 40,3 

2. 
EGYÉNI 
GAZDÁLKODÓK 

2 098,6 46,6 34,7 52,4 46,5 309,4 2 541,5 43,8 183,9 2,5 1,3 2 729,2 35,3 78,6 2 807,8 30,2 

3. 

GAZDASÁGRA NEM 
AZONOSÍTHATÓ 
TERÜLETEK 
ÖSSZESEN 

564,6 12,5 61,3 23,4 26,3 413,5 1 089,1 18,8 392,1 41,5 8,3 1 531,1 19,8 1213,9 2 744,9 29,5 

4. 
EBBŐL: NEM MG-I 
HASZNOSÍTÁSÚ 
TERÜLETEK 

84,4 1,9 30,8 1,3 1,9 155,4 273,9 4,7 - 28,5 3,9 306,2 4,0 991,0 1 297,3 13,9 

5. ÖSSZESEN 4 506,1 100,0 96,1 101,9 86,0 1 016,9 5 807,1 100,0 1 822,4 57,1 34,4 7 721,0 100,0 1 582,4 9 303,4 100,0 

*) Azon területek nagysága, melyek a megfigyelés időszakában a mezőgazdasági tevékenységet végző gazdaságok - a földtulajdoni nyilvántartástól függetlenül - tényleges használatában volt. Az új módszertan szerint a gazdálkodási formákon belül, 

az egyéni gazdálkodók csak a gazdaságra azonosítható területet tartalmazzák. 

Forrás: KSH 



 
 

 

7 

2.  A földterület művelési ágak szerint 
(május 31-én) 

M.e.: ezer hektár 

Művelési ág 2003 2004 2005 2006 2007 

Szántó 4 516 4 510 4 513 4 510 4 506 

Kert 96 97 96 96 96 

Gyümölcsös 98 103 103 103 102 

Szőlő 93 95 86 86 86 

Gyep 1 062 1 060 1 057 1 014 1 017 

Mezőgazdasági terület 5 865 5 864 5 855 5 809 5 807 

Erdő 1 775 1 775 1 775 1 777 1 822 

Nádas 61 61 62 61 57 

Halastó 33 34 34 34 34 

Termőterület 7 734 7 734 7 726 7 681 7 721 

Művelés alól kivett terület 1 570 1 570 1 578 1 622 1 582 

Földterület összesen 9 303 9 303 9 303 9 303 9 303 

megoszlás (%) 

Szántó 48,5 48,5 48,5 48,5 48,4 

Kert 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Gyümölcsös 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Szőlő 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 

Gyep 11,4 11,4 11,4 10,9 10,9 

Mezőgazdasági terület 63,0 63,0 62,9 62,4 62,4 

Erdő 19,1 19,1 19,1 19,1 19,6 

Nádas 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 

Halastó 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Termőterület 83,1 83,1 83,0 82,6 83,0 

Művelés alól kivett terület 16,9 16,9 17,0 17,4 17,0 

Földterület összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: KSH 
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3. A termő- és szántóterületet használó gazdasági szervezetek 
száma és területe nagyságkategóriánként* 

A szervezetek száma A terület nagysága, hektár Nagyságkategória, 
hektár 2006 2007 2006 2007 

Termőterület 

9,99 és alatta 1 116 1 054 4 267 4 013 
10-     49,99 1 691 1 632 44 714 42 726 
50-     99,99 872 874 61 902 62 752 

100-   199,99 836 836 119 696 120 394 
200-   299,99 607 606 151 146 150 227 
300-   499,99 509 505 196 618 194 687 
500-   999,99 521 547 373 572 391 329 

1 000- 2499,99 517 525 803 550 823 121 
2 500- 2999,99 71 57 193 969 156 015 
3 000- 3499,99 25 23 81 580 75 781 
3 500- 3999,99 15 11 57 069 42 270 
4 000- 4499,99 12 15 50 466 62 604 
4 500-4999,99 13 10 62 168 47 897 

      5 000- 53 56 1 280 507 1 285 092 
         Összesen 6 858 6 751 3 481 224 3 458 908 

Szántóterület 

9,99 és alatta 803 764 2 827 2 569 
10-     49,99 1 000 986 26 349 25 473 
50-     99,99 478 462 34 413 33 624 

100-   199,99 512 526 73 446 75 470 
200-   299,99 481 463 120 264 115 152 
300-   499,99 372 380 145 699 147 023 
500-   999,99 454 472 323 729 336 236 

1 000- 2499,99 476 473 734 490 728 793 
2 500- 2999,99 46 39 124 556 105 604 
3 000- 3499,99 13 17 41 887 55 185 
3 500- 3999,99 15 10 55 400 37 022 
4 000- 4499,99 10 10 42 274 42 084 
4 500-4999,99 2 3 9 286 14 301 

      5 000- 18 18 127 580 124 368 
         Összesen 4 680 4 623 1 862 200 1 842 904 

*) Használat szerint, csak a jelentést küldők adatai. 
 Forrás: KSH 
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4. A szőlő- és gyümölcsös területet használó gazdasági szervezetek 
száma és területe nagyságkategóriánként* 

A szervezetek száma A terület nagysága, hektár Nagyságkategória, 
hektár 2006 2007 2006 2007 

Szőlő 

9,99 és alatta 343 304 1 217 1 175 

  10 -  49,99 211 217 4 618 4 703 

  50 -  99,99 44 44 3 059 2 932 

100 - 199,99 15 16 2 020 2 124 

200 - 299,99 5 5 1 255 1 255 

300 -  3 2 1 138 682 

Összesen 621 588 13 307 12 871 

Gyümölcsös 

9,99 és alatta 412 398 1 555 1 485 

  10 -  49,99 358 351 8 421 8 158 

  50 -  99,99 76 77 5 289 5 408 

100 - 199,99 39 34 5 714 5 035 

200 - 299,99 11 10 2 595 2 257 

300 -  8 8 3 035 2 994 

Összesen 904 878 26 609 25 337 
*) Használat szerint, csak a jelentést küldők adatai. 

Forrás: KSH 
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5. Az agrárgazdasági ágazatok bruttó kibocsátásának és 
hozzáadott értékének részaránya az összes ágazat termelésében 

2003 2004 2005 2006 
Megnevezés 

évben (folyó áron) 

Bruttó kibocsátás milliárd Ft 

Nemzetgazdaság összesena) 38 640,6 42 074,3 45 490,5 50 880,0 
Mezőgazdaság, vadgazdálkodás 
és halászat összes tevékenysége 

1 708,8 1 911,5 1 831,4 1 937,6 

Erdőgazdálkodás 74,0 75,1 74,5 76,9 
Élelmiszeripar összes 
tevékenysége 

2 232,0 2 225,9 2 121,6 2 263,8 

Agrárgazdaság összes 
tevékenysége 

4 014,7 4 212,6 4 027,5 4 278,4 

részarány % 
Nemzetgazdaság összesena) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás 
és halászat összes tevékenysége 

4,4 4,5 4,0 3,8 

Erdőgazdálkodás 0,2 0,2 0,2 0,2 
Élelmiszeripar összes 
tevékenysége 

5,8 5,3 4,7 4,4 

Agrárgazdaság összes 
tevékenysége 

10,4 10,0 8,9 8,4 

Hozzáadott érték milliárd Ft 

Nemzetgazdaság összesena) 16 235,6 17 655,4 18 879,0 20 540,1 
Mezőgazdaság, vadgazdálkodás 
és halászat összes tevékenysége 

668,0 816,5 789,0 819,4 

Erdőgazdálkodás 29,7 29,7 29,1 29,4 
Élelmiszeripar összes 
tevékenysége 

517,4 494,8 485,9 510,3 

Agrárgazdaság összes 
tevékenysége 

1 215,1 1 341,0 1 304,0 1 359,1 

részarány % 

Nemzetgazdaság összesena) 100,0 100,0 100,0 100,0 
Mezőgazdaság, vadgazdálkodás 
és halászat összes tevékenysége 

4,1 4,6 4,2 4,0 

Erdőgazdálkodás 0,2 0,2 0,2 0,1 
Élelmiszeripar összes 
tevékenysége 

3,2 2,8 2,6 2,5 

Agrárgazdaság összes 
tevékenysége 

7,5 7,6 6,9 6,6 

Forrás: KSH 
a) Ágazatok összesen, alapáron.  
   Nemzeti Számlák adatai alapján  
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6. Mezőgazdasági számla 

M.e.: millió Ft 
Folyó alapáron Megnevezés 

2005 2006 2007+) 
Gabonafélék (vetőmaggal)  399 235 409 486 446 357 
Ipari növények (hüvelyesekkel) 141 222 134 895 164 813 
Takarmánynövények 34 957 35 351 38 027 
Szőlő, gyümölcs 87 785 107 708 105 879 
Kertészeti termékek (zöldség, ültet- 
vény, virág) 

131 134 157 096 150 936 

Burgonya (vetőgumóval együtt) 19 997 26 507 35 254 
Egyéb növényi termékek 7 639 8 489 7 945 
Növénytermesztési és kertészeti  
termékek együtt 

821 968 879 531 949 212 

Állatok
 

368 944 373 003 373 605 

Állati termékek 185 354 194 039 191 338 
Élő állatok és állati termékek együtt 554 298 567 042 564 943 
Mezőgazdasági termékek összesen 1 376 267 1 446 574 1 514 155 
Mezőgazdasági szolgáltatások 100 840 95 127 92 630 
Nem mezőgazdasági másodlagos 
tevékenység 

39 857 44 233 48 635 

Mezőgazdasági kibocsátás összesen 1 516 963 1 585 934 1 655 421 
Folyó termelőfelhasználás 946 219 988 030 1 069 756 
Bruttó hozzáadott érték alapáron 570 744 597 905 585 664 
Termelési tényezők jövedelme 532 674 568 709 569 657 
Működési eredmény/vegyes jövedelem 356 306 386 692 379 060 
Nettó vállalkozói jövedelem 295 969 325 690 313 434 

Forrás: KSH, AKI 
Megjegyzés: Az MSZR adatai tevékenységi alapon számítva. 
+) Előzetes adat. 

Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás 
(Éves Munkaerő Egység) 

Megnevezés  2005 2006 2007+) 

Összesen  523 823 515 382 500 061 
Fizetett 116 141 112 738 109 040 
Nem fizetett  407 682 402 644 391 021 

Forrás: KSH 
+) Előzetes adat. 

Mezőgazdasági jövedelem indexek 
(előző év= 100,0) 

Forrás: KSH, AKI 
+) Előzetes adat. 

Megnevezés 2005 2006 2007+) 
’A’ mutató 100,3 104,6 99,0 
’C’ mutató 94,5 106,1 90,9 
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7. Főbb élelmiszeripari adatok 2007-ben* 

Megnevezés 

A termelés 
volumen-indexe 

2007/2006 
% 

Alkalmazás-
ban állók 
száma,  

fő 

Havi bruttó 
átlagkereset 

Ft/fő 

Havi nettó 
átlagkereset  

Ft/fő 

Élelmiszer-, ital- és  
dohánytermékek 
gyártása 

95,7 103 500 147 116 96 394 

Ezen belül: 
Élelmiszerek, ital 
gyártása 

95,3 101 496 145 415 95 577 

ebből: 
Húsfeldolgozás, -tartósítás 78,6 7 516 109 042 78 158 
Baromfihús feldolgozása, 
tartósítása 

82,3 9 775 115 758 81 914  

Hús-, baromfihús-
készítmény gyártása 

161,5 11 357 133 186 90 944 

Halfeldolgozás 117,7 51 109 544 77 502 
Gyümölcs-, 
zöldségfeldolgozás 

93,8 8 454 140 875 93 827 

Tejtermék gyártása 95,6 7 350 169 521 108 299 
Malomipari termék 
gyártása 

100,5 2 929 155 188 100 912 

Takarmány gyártása 93,0 4 219 187 381 115 132 
Egyéb élelmiszer gyártása 89,1 36 103 127 244 86 585 
Kenyér, friss tésztaféle 
gyártása 

86,3 22 243 96 793 72 264 

Tartósított lisztes áru 
gyártása 

99,4 2 901 157 493 101 272 

Cukorgyártás 54,7 918 269 558 155 308 
Édesség gyártása 33,9 2 721 148 945 97 066 
Desztillált szeszes ital 
gyártása 

99,8 1 263 208 165 124 809 

Bortermelés 101,2 3 691 131 602 88 278 
Sörgyártás 99,4 2 218 276 151 155 745  
Üdítőital gyártása 111,1 4 625 208 217 123 868 
Dohánytermékek gyártása 117,3 1 002 309 314 173 307 
Forrás: KSH 
*)5 fő feletti szervezetek adatai. 
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8. Élelmiszeripari vállalkozások tulajdonosi arányai a jegyzett tőke százalékában 
2007. január 1. 

TEÁOR 
kód Szakágazat Állami 

tulajdon Önkorm. tul.  Külf. 
tulajdon 

Hazai 
társaság 
tulajdona 

Hazai 
magánsze-

mély 
tulajdona 

MRP 
tulajdon 

Szöv. 
tulajdon Egyéb tul. 

Összes 
jegyzett 

tőke=100,0 

1511 Húsfeldolgozás, -tartósítás 6,17 0,00 16,70 55,12 21,83 0,00 0,16 0,02 100,0 

1512 
Baromfihús feldolgozása, 
tartósítása 

3,60 0,99 16,77 70,55 5,48 0,00 2,59 0,03 100,0 

1513 
Hús-, baromfihús-
készítmény gyártása 

0,01 0,00 60,66 31,51 7,82 0,00 0,00 0,00 100,0 

1520 Halfeldolgozás 0,00 0,00 2,64 19,91 77,45 0,00 0,00 0,00 100,0 

1531 Burgonyafeldolgozás 0,00 0,00 98,83 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 100,0 

1532 
Gyümölcs-, zöldséglé 
gyártása 

0,00 0,00 74,14 8,84 16,62 0,00 0,23 0,16 100,0 

1533 
Egyéb gyümölcs- és 
zöldségfeldolgozás 

0,80 0,27 24,03 47,85 25,36 0,00 1,54 0,16 100,0 

1541 Nyers olaj gyártása 0,00 0,00 17,01 38,03 44,96 0,00 0,00 0,00 100,0 

1542 Finomított olaj gyártása 0,00 0,00 96,57 0,06 3,19 0,00 0,18 0,00 100,0 

1543 Margarin gyártása 0,00 0,00 99,99 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 100,0 

1551 Tejtermék gyártása 0,00 0,00 72,53 19,79 6,76 0,00 0,81 0,10 100,0 

1552 Jégkrém gyártása 0,00 0,00 9,69 89,84 0,46 0,00 0,00 0,00 100,0 

1561 Malomipari termék gyártása 0,00 0,12 11,17 42,94 31,21 14,56 0,00 0,00 100,0 

1562 Keményítő gyártása 0,00 0,00 49,67 49,67 0,66 0,00 0,00 0,00 100,0 
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Élelmiszeripari vállalkozások tulajdonosi arányai a jegyzett tőke százalékában 
2007. január 1. (8. táblázat folytatása) 

 

TEÁOR 
kód Szakágazat Állami 

tulajdon Önkorm.tul.  Külf. 
tulajdon 

Hazai 
társaság 
tulajdona 

Hazai 
magánsze-

mély 
tulajdona 

MRP 
tulajdon 

Szöv. 
tulajdon Egyéb tul. 

Összes 
jegyzett 

tőke=100,0 

1571 Haszonállat-eledel gyártása 0,00 0,00 33,39 49,30 17,09 0,00 0,18 0,03 100,0 

1572 Hobbiállat-eledel gyártása 0,00 0,00 88,33 0,54 11,00 0,00 0,00 0,13 100,0 

1581 
Kenyér, friss tésztaféle 
gyártása 

0,38 0,80 14,82 38,31 42,06 1,37 2,01 0,24 100,0 

1582 
Tartósított lisztes áru 
gyártása 

0,00 0,00 86,73 2,66 10,61 0,00 0,00 0,00 100,0 

1583 Cukorgyártás 0,51 0,03 82,51 16,85 0,07 0,00 0,03 0,00 100,0 

1584 Édesség gyártása 0,00 0,00 47,89 41,27 10,82 0,00 0,00 0,02 100,0 

1585 Tésztafélék gyártása 0,00 0,00 37,82 38,85 23,21 0,00 0,00 0,13 100,0 

1586 Tea, kávé feldolgozása 0,38 0,00 99,17 0,03 0,41 0,00 0,00 0,01 100,0 

1587 Fűszer, ételízesítő gyártása 0,00 0,00 7,16 47,29 31,15 5,73 8,54 0,13 100,0 

1588 
Homogenizált és diétás étel 
gyártása 

0,00 0,00 37,37 0,54 62,10 0,00 0,00 0,00 100,0 

1589 
Máshova nem sorolt egyéb 
élelmiszer gyártása 

0,00 0,00 74,71 1,70 23,59 0,00 0,00 0,00 100,0 

159 Italgyártás 3,10 0,07 60,52 15,03 20,14 0,00 0,93 0,20 100,0 

1600 Dohánytermékek gyártása 0,00 0,00 59,82 40,18 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 

15+16 
együtt 

 1,41 0,16 56,38 27,56 13,11 0,60 0,71 0,07 100,0 

Forrás: KSH 
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9. Fontosabb növények termelése 

Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007+) 

Betakarított terület, 1000 hektár 

Búza 1 114 1 174 1 131 1 075 1 114 

Rozs 46 45 42 39 40 

Árpa 341 331 317 293 322 

Zab 68 70 62 59 60 

Kukorica 1 145 1 190 1 198 1 215 1 083 

Cukorrépa 52 62 62 47 41  

Napraforgó 511 480 511 534 514 

Lucerna 157 155 153 146 134 

Burgonya 31 31 25 23 25 

Összes termés, 1000 tonna 

Búza 2 941 6 007 5 088 4 376 3 957 

Rozs 67 125 107 99 81 

Árpa 810 1 413 1 190 1 075 1 018 

Zab 102 217 157 151 125 

Kukorica 4 532 8 332 9 050 8 282 4 027 

Cukorrépa 1 812 3 527 3 516 2 454  1 693 

Napraforgó 992 1 186 1 108 1 181 1 060 

Lucerna 548 942 806 720 581 

Burgonya 582 784 657 564 563 

Termésátlag, kg/hektár 

Búza 2 640 5 120 4 500 4 070 3 580 

Rozs 1 450 2 750 2 570 2 540 2 040 

Árpa 2 380 4 270 3 750 3 670 3 160 

Zab 1 490 3 120 2 520 2 550 2 090 

Kukorica 3 950 7 000 7 560 6 820 3 720 

Cukorrépa 35 120 56 720 57 040 52 410 41 190 

Napraforgó 1 900 2 470 2 170 2 210 2 060 

Lucerna 3 460 6 090 5 240 4 930 4 340 

Burgonya 15 660 22 760 23 020 23 450 18 970 
+) Előzetes adat. 

Forrás: KSH 



 
 

 

16 

10. Szőlő- és gyümölcstermelés 

Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007+) 

Szőlőtermelés 

Összes terület, ezer ha 93 93 86 84 84 

Termőterület, ezer ha 82 .. .. 76 76 

Termésátlag  
(termőterületre), kg/ha 6 250 8 460 5 540 6 910 6 830 

Termésmennyiség, ezer t 581 789 476 523 517 

Ebből: étkezési célra 
            felhasznált szőlő, ezer t 22 24 10 15 14 

Egyszer fejtett bortermés, 
millió liter 388 527 336 310 310 

Gyümölcstermelés 

Összes terület, ezer ha 101 103 103 101 101 

Termőterület, ezer ha 81 .. .. 81 81 

Termésmennyiség, ezer t 724 1 038 732 863 368 

Ebből: Alma 508 700 510 537 158 

            Körte 19 18 20 33 11 

            Meggy 49 77 48 60 41 

            Szilva 45 67 36 65 22 

            Kajszi 31 35 26 40 17 

            Őszibarack 32 83 48 68 34 
+) Előzetes adat. 
Forrás: KSH 
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11. Állatállomány 

M.e.: ezer db 

2003 2004 2005 2006 2007 
Megnevezés 

december 1-jén 

Összes gazdaság 

Szarvasmarha összesen 739 723 708 702 705 

ebből: tehén 350 345 334 322 322 

Sertés összesen 4 913 4 059 3 853 3 987 3 871 

ebből: anyakoca 327 296 277 290 259 

Juh összesen 1 296 1 397 1 405 1 298 1 232 

Tyúkfélék
*
 37 502 32 814 31 902 30 303 29 866 

Gazdasági szervezet 

Szarvasmarha összesen 489 475 474 481 485 

ebből: tehén 233 225 225 224 225 

Sertés összesen 2 658 2 369 2 331 2 519 2 604 

ebből: anyakoca 208 183 175 189 181 

Juh összesen 173 182 180 182 173 

Tyúkfélék
*
 16 184 16 136 16 038 15 093 16 433 

Egyéni gazdálkodó 

Szarvasmarha összesen 250 248 234 221 220 

ebből: tehén 117 120 109 98 97 

Sertés összesen 2 255 1 690 1 522 1 468 1 267 

ebből: anyakoca 119 113 102 101 78 

Juh összesen 1 123 1 215 1 225 1 116 1 059 

Tyúkfélék* 21 318 16 678 15 864 15 210 13 432 
*gyöngyös nélkül 

Forrás: KSH 
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12. Állattartó gazdaságok átlagos mérete 
(a december 1-jei állatszámlálás alapján) 

M.e.: db/gazdaság 

Szarvasmarha  Tehén Sertés Anyakoca 
Időpont Gazdasági 

szervezet 
Egyéni 

gazdálkodó 
Gazdasági 
szervezet 

Egyéni 
gazdálkodó 

Gazdasági 
szervezet 

Egyéni 
gazdálkodó 

Gazdasági 
szervezet 

Egyéni 
gazdálkodó 

2003 568 8,0 298 4,9 3 903 5,2 395 1,4 

2004 572 8,3 295 4,5 3 884 4,8 365 1,8 

2005 560 9,6 295 6,2 4 020 4,8 370 2,0 

2006 531 11,5 279 6,6 4 227 4,7 406 2,2 

2007 540 11,6 282 7,3 4 429 4,5 406 1,9 

Forrás: KSH adatok alapján számítás 
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13. Vágóállat és állati termék termelés 

Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007+) 

Vágóállat összesen, 

1000 tonna 1 583 1 433 1 381 1 372 1 394 

Ebből: vágómarha 111 98 88 84 86 

vágósertés 798 683 608 613 644 

vágójuh 17 19 19 20 19 

vágóbaromfi 631 606 640 632 621 

Áruhal, 1000 tonna 18 19 19 21 21 

Tehéntej, 

millió liter 
1 977 1 845 1 878 1 796 1 800 

Tyúktojás,  

millió darab 
3 433 3 265 2 964 2 956 2 838 

Gyapjú, tonna 4 100 4 703 5 027 4 689 4 361 

 Forrás: KSH 
 +) Előzetes adat. 
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14. Az állattenyésztés fajlagos mutatói 

M.e.: kilogramm 

Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007
+)

 

Vágómarha-termelés 

Egy tehénre 308 282 257 257 267 

Egy lakosra 10,9 9,7 8,7 8,3 8,5 

Vágósertés-termelés 

Egy kocára 2 198 2 210 2 089 2 174 2308 

Egy lakosra 78,7 67,5 60,2 60,8 64,0 

Vágójuh-termelés 

Egy lakosra 1,7 1,9 1,9 2,0 1,9 

Vágóbaromfi-termelés 

Egy lakosra 62,2 59,9 63,4 62,7 61,7 

Tejtermelés, liter 

Egy tehénre 5 992 5 970 6 260 6 506 6 716 

Egy lakosra 194,9 182,4 186,0 178,2 178,8 

Tojástermelés, darab 

Egy tojóra 210 212 208 205 217 

Egy lakosra 338 323 294 293 282 

Gyapjútermelés 

Egy juhra 4,1 4,0 3,9 3,6 3,6 

Egy lakosra 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 

Forrás: KSH 
+) Előzetes adat. 
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15. Egy főre jutó fogyasztás 

2003 2004 2005 2006 Megnevezés 
kilogramm/f ő 

Élelmiszerfogyasztás 
Húsfélék összesena) 68,6 60,9 63,5 65,9 
ebből: sertéshús 27,5 25,9 26,7 27,9 
marha- és borjúhús 4,1 3,2 3,1 3,4 
belsőség 2,7 3,0 2,7 2,8 
baromfihús 33,2 27,7 29,8 30,8 
Hal 3,3 3,4 3,6 3,7 
Tej 138,3 155,2 166,8 163,1 
Tojás 16,5 16,7 16,0 15,6 
Zsiradék összesen 39,2 36,0 36,5 37,7 
Ebből: sertészsiradék 16,6 13,2 13,4 13,3 
Liszt 82,0 83,3 91,2 86,0 
Rizs 6,3 6,1 6,1 6,0 
Cukor 32,8 32,7 31,2 32,3 
Burgonya 64,5 68,0 66,8 61,8 
Zöldség- főzelékfélék  113,7 117,7 112,1 119,9 
Gyümölcs összesen 86,8 93,7 82,7 90,7 

Égetett szeszesitalok,
b)
 liter 7,1 7,1 7,0 7,3 

Bor, liter 32,2 32,7 33,1 33,4 
Sör, liter 75,1 73,2 72,6 74,2 
Dohány 1,5 1,4 1,4 1,5 
Kávé, 2,8 2,7 2,7 2,8 
Tea, dkg 32,9 31,9 27,7 27,8 

Napi tápanyagfogyasztás 
Kilojoule 13 620 13 387 13 719 13 740 
Fehérje, gramm 103,0 101,0 105,4 104,6 
Ebből: állati fehérje, gramm 59,7 56,7 59,2 60,0 
Zsír, gramm 149,9 140,7 144,0 148,3 
Szénhidrát, gramm 378,2 386,6 395,3 386,9 

Forrás: KSH  
a) 2005-től a húsfogyasztást a nettó hústermelés alapján számítjuk. A 2004-es adatokat az új módszer szerint 
átdolgoztuk. 
b) 50 fokos szeszre átszámítva. 
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16. Erdőterület, erdősültség 

M.e.: ezer hektár 

Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Összes földterület 9 303 9 303 9 303 9 303 9 303 

2. Összes erdőgazdálkodás alá 
vont terület 

1 965 1 974 1 983 1 999 2 019 

Ebből: Faállománnyal borított 
terület 

1 834 1 843 1 853 1 870 1 891 

Állami tulajdonú 
erdők 

1 040 1 048 1 049 1 054 1 054 

Közösségi tulajdonú 
erdők 

11 15 17 18 19 

Egyéni gazdálkodók 248 245 245 246 .. 

Társult gazdálkodók 272 293 315 340 818 

Működésképtelen 
gazdálkodói kör 

263 242 227 212 .. 

Erdősültség, % 19,7 19,8 19,9 20,1 20,3 

Forrás: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóság 
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17. Erdősítés 

M.e.: hektár 

Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007 

Erdőfelújítás első kivitela) 

Állami erdőgazdaságok 11 583 11 825 11 708 11 325 11 191 

Egyéb erdőgazdálkodók 9 338 9 170 7 623 7 689 8 854 

Összesen: 20 921 20 995 19 331 19 014 20 045 

Erdőtelepítés és fásítás, első kivitel 

Állami erdőgazdaságok 899 437 628 770 512 

Egyéb erdőgazdálkodók 11 116 7 137 7 029 13 219 18 436 

Összesen: 12 015 7 574 7 657 13 989 18 948 

Forrás: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóság 
a) Az adatok az erdőfelújítást pótló telepítések nélkül értendők. 
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18. Összes fakitermelés 

M.e.: ezer m3 

Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007 

Bruttó fatömeg föld feletti 7 086 7 095 7 167 7 005 6 609 

Nettó fatömeg föld feletti 5 784 5 660 5 940 5 913 5 640 

Ipari fa 3 003 2 988 2 804 2 667 2 761 

Tűzifa 2 781 2 672 3 136 3 246 2 879 

Forrás: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóság 
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19. Vadgazdálkodás  

Forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár 

 

 

Megnevezés 2003/2004. 
vadászati év 

2004/2005. 
vadászati év 

2005/2006. 
vadászati év 

2006/2007. 
vadászati év 

Becsült vadállomány (ezer db) 

Gímszarvas 78,5 74,1 69,2 76,9 

Dámszarvas 20,5 21,6 21,8 23,9 

Őz 320,8 316,0 310,4 312,0 

Muflon 7,9 8,3 9,2 10,1 

Vaddisznó 77,8 78,1 77,7 77,8 

Mezei nyúl 535,1 520,9 535,2 472,1 

Fácán 691,0 736,8 796,9 723,7 

Vadállomány hasznosítás, teríték (ezer db) 

Gímszarvas 43,2 41,2 36,7 34,0 

Dámszarvas 8,4 9,1 8,9 9,3 

Őz 76,8 85,9 89,9 79,5 

Muflon 2,9 3,0 2,8 2,6 

Vaddisznó 81,5 86,8 79,5 94,0 

Mezei nyúl 102,4 132,7 105,1 95,7 

Fácán 391,3 453,1 474,0 432,8 

Pénzügyi adatok (milliárd Ft) 

Bevétel 13,74 14,40 14,44 16,04 

Összes kiadás 14,16 14,25 13,99 15,24 

Ebből:mg.vadkár 1,51 1,48 1,26 1,64 

erd.vadkár 0,19 0,18 0,16 0,20 

Eredmény -0,42 0,14 0,46 0,80 
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20.  A természetes vizek és víztározók halzsákmánya 2007-ben 

Zsákmány (tonna) 

Szektor Hektár 
Nemes hal Fehérhal Össze-

sen 

Ebből: 
étkezésic

élra 

Balaton, Kis-Balaton 62 841 341 181 522 461 

Egyéb állami 1 830 576 16 592 590 

Mg.-i szövetkezetek 3 903 3 8 11 11 

Önkormányzatok  2 609 77 20 97 84 

Halászati szövetkezetek, 
Kft.-k 

32 760 540 293 833 635 

Horgász-szervezetek 29 894 .. .. .. .. 

- üzemi halászat .. 101 52 153 97 

- horgász-zsákmány .. 3 556 1 193 4 749 4 749 

Kistermelők 2 015 57 10 67 42 

Összesen: 135 852 5251 1773 7 024 6 669 

2006. évi mutatók 133 948 5718 1822 7 540 7 172 

2007/2006, % 101,42 91,83 97,31 93,15 91,99 

Forrás: Országos Halászati Adattár 
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21. A tógazdasági haltermelés szektoronkénti megoszlása 
2007-ben 

Megnevezés 
Üzemelt 
tóterület,  

ha 

Lehalászás 
összesen*, 

tonna 

Ebből: étkezési 
hal összesen, 

tonna 

Állami gazdálkodó szervezetek 5 559 5 885 3 957 

Mezőgazdasági szövetkezetek 312 366 283 

Halászati szövetkezetek 759 692 412 

Horgász szervezetek 671 583 446 

Más társas vállalkozások 14 927 12 508 8 056 

Egyéb 2 075 1 350 723 

Összesen 24 302 21 384 13 878 

*) Intenzív termelés nélkül 
Forrás: AKI 
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22. A beruházások teljesítményértéke ágazatok szerint* 
(folyó áron) 

Teljesítményérték: millió Ft 

Ágazat 2003 2004 2005 2006 2007+) 

Összes beruházás 

Nemzetgazdaság összesen 2 709 649 3 014 605 3 103 581 3 351308 3 465 195 

Ebből: Agrárgazdaság 234 057 219 019 228 728 218 068 222 077 

Mezőgazdaság 132 007 100 771 111 486 104184 101 286 

Erdőgazdálkodás 5 107 6 080 5 961 6 976 10 856 

Élelmiszeripar 96 943 112 168 111 281 105 389 109 935 

Építési beruházás 

Nemzetgazdaság összesen 1 166 861 1 320 061 1 472 520 1 676 216 1 939 336 

Ebből: Agrárgazdaság 57 106 69 354 73 569 87 719 60 420 

Mezőgazdaság 28 606 30 460 36 743 55 003 21 480 

Erdőgazdálkodás 2 546 2 771 2 855 4 028 6 011 

Élelmiszeripar 25 954 36 123 33 971 28 688 32 929 

Gépberuházás 

Nemzetgazdaság összesen 1 500 489 1 656 626 1 595 146 1 637 507 1 847 646 

Ebből: Agrárgazdaság 140 960 116 196 123 372 99 569 132 715 

Mezőgazdaság 69 659 38 727 45 801 20 448 51 068 

Erdőgazdálkodás 2 286 3 042 3 052 2 876 4 792 

Élelmiszeripar 69 015 74 427 74 519 76 245 76 855 

Forrás: KSH  
+) Előzetes adat. 
*Jogi személyiségű vállalkozások és a költségvetési szervek adatai. 
 Az előzetes adatoknál: 50 fő és a feletti vállalkozások esetében a megfigyelés teljes körű, 5-49 esetében   

reprezentatív.  
Az éves adatoknál: 20 fő és a feletti vállalkozások esetében teljeskörű, 5-19 esetében reprezentatív. 
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23. Műtrágyaellátás* 

Nitrogén- Foszfor- Kálium- Összes 
Év 

műtrágya, hatóanyagban 

Értékesített mennyiség, ezer tonna 

2003 289 67 83 439 

2004 293 75 85 453 

2005 260 61 71 392 

2006 289 75 92 456 

2007 320 87 100 507 

Egy hektár mezőgazdasági területre, kg 

2003 49 11 14 75 

2004 50 13 14 77 

2005 44 10 12 67 

2006 50 13 16 78 

2007 55 15 17 87 

Egy hektár szántó-, kert-, gyümölcsös- és szőlőterületre, kg 

2003 60 14 18 91 

2004 61 16 18 94 

2005 55 13 15 82 

2006 60 16 19 95 

2007 67 18 21 106 

Forrás: KSH, AKI 
* A mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelmi szervezetek közvetlen értékesítése a mezőgazdaság és az 

erdőgazdálkodás részére.  
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24. Mezőgazdasági termékek értékesítésének (felvásárlásának) 
volumenindexe 

Termék 2003 2004 2005 2006 2007+) 

2000 = 100,0 

Növénytermesztési és kertészeti 
termékek 

124,5 144,8 131,6 116,3 109,9 

 Gabonafélék 111,3 133,9 125,7 121,9 98,0 

Zöldségfélék 181,8 144,7 133,6 128,3 146,2 

Gyümölcsöka) 114,6 118,5 67,8 75,8 60,6 

Élő állatok, állati termékek 109,4 98,1 92,4 90,7 97,2 

Mezőgazdasági termékek 
összesen 115,2 115,5 106,7 99,7 101,2 

Előző év = 100,0 

Növénytermesztési és kertészeti 
termékek 

102,3 116,3 90,9 88,4 94,5 

    Gabonafélék 91,6 120,3 93,9 97,0 80,4 

Zöldségfélékb) 109,1 79,6 92,3 96,0 114,0 

Gyümölcsöka) 120,9 103,4 57,2 111,8 80,0 

Élő állatok, állati termékek 108,1 89,7 94,2 98,1 107,2 
Mezőgazdasági termékek 
összesen 

105,9 100,3 92,4 93,4 101,5 

Forrás: KSH 
+) Előzetes adat. 
a) 2003-tól borszőlővel együtt. 
b) Fűszerpaprika nélkül. 
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25. A főbb termékek felvásárlási átlagára 

Termékek 2003 2004 2005 2006 2007+) 

Búza, Ft/t 30 197 23 424 20 458 26 319 43 745 

Árpa, Ft/t 26 916 23 992 21 272 25 233 37 872 

Kukorica, Ft/t 29 988 23 494 21 662 26 204 45 753 

Cukorrépa, Ft/t 9 013 10 534 10 234 9 590 7 645 

Napraforgómag, Ft/t 52 319 56 006 50 232 52 938 85 505 

Burgonya, Ft/t 51 614 37 488 25 584 50 578 64 639 

Fejeskáposzta, Ft/kg 47,4 31,5 50,9 56,1 57,4 

Vöröshagyma, Ft/kg 38,5 34,2 29,2 52,6 72,7 

Zöldbab, Ft/kg 54,6 51,2 50,4 50,7 52,6 

Zöldborsó (szemes súlyban), Ft/kg 47,9 61,3 53,6 56,0 58,6 

Paradicsom, Ft/kg 20,7 29,3 44,2 52,9 30,6 

Zöldpaprika, Ft/kg 138,9 143,5 110,8 137,5 161,3 

Alma, Ft/kg 18,5 12,1 25,1 27,6 56,4 

Körte, Ft/kg 42,2 50,8 48,5 48,5 79,7 

Sárgabarack, Ft/kg 83,6 58,5 104,8 70,5 103,2 

Őszibarack, Ft/kg 74,3 58,4 47,4 54,2 77,7 

Borszőlő, Ft/kg 59,5 45,0 47,3 62,8 79,8 

Vágósertésa), Ft/kg 228,4 262,1 274,7 292,3 259,8 

Vágómarhab), Ft/kg 202,0 224,9 267,4 296,7 286,9 

Vágóbaromfi, Ft/kg 214,2 224,7 209,6 214,5 247,4 

Tehéntej, Ft/liter 71,4 62,9 64,3 63,8 72,7 

Tyúktojás, Ft/db 13,8 16,6 15,9 17,5 16,3 

Forrás: KSH 
+) Előzetes adat. 

 
a) 

Süldő és malac nélkül. 
b) 

Vágóborjú nélkül. 
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26. A mezőgazdasági termékek termelői árindexe 

Termék 2003 2004 2005 2006 2007 

2000 = 100,0 

Növénytermesztési és kertészeti 
termékek 

113,7 98,0 97,4 114,9 161,4 

Gabonafélék 110,8 87,8 79,1 98,2 166,8 

Zöldségfélék 110,0 114,4 123,1 140,7 147,6 

Gyümölcsök  107,1 80,4 97,8 113,9 162,5 

Élő állatok, állati termékek 107,1 111,3 113,3 117,8 122,0 

Mezőgazdasági termékek 
Összesen 

110,5 104,5 105,2 116,3 142,1 

Előző év = 100,0 

Növénytermesztési és kertészeti 
termékek 

120,2 86,2 99,4 118,0 140,5 

Gabonafélék 133,3 79,2 90,1 124,1 169,9 

Zöldségfélék  107,6 104,0 107,6 114,3 104,9 

Gyümölcsök  113,7 75,1 121,6 116,5 142,7 

Élő állatok, állati termékek 93,6 103,9 101,8 104,0 103,6 

Mezőgazdasági termékek 
Összesen 

105,9 94,6 100,7 110,6 122,2 

Forrás: KSH 
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27. Egyes termékek éves fogyasztói átlagára 

2003 2004 2005 2006 2007 Termék 
évben, forint 

Sertéscomb, csont és csülök nélkül, kg 773 878 920 1 000 979 

Rostélyos, csontos, kg 890 959 1 030 1 132 1 226 

Bontott csirke, kg 462 505 521 538 626 

Szárazkolbász, kg 2 040 2 130 2 240 2 394 2 721 

Párizsi, kg 592 640 682 729 825 

Tojás, 10 db 190 212 203 225 264 
Pasztőrözött tej, 2,8 %-os zsírtartalom, 
liter 160 159 156 168 187 

Trappista tömbsajt, kg 1 330 1 240 1 190 1 228 1 383 
Tejföl, 20% zsírtartalom, 0,175 l 
műanyag pohárban, db 81 85 87 92 107 

Sertészsír, kg 254 310 405 380 369 

Csemege szalonna, füstölt, kg 756 781 860 885 932 
Napraforgó étolaj, 1 literes műanyag 
flakonban,  284 278 257 267 306 

Finom liszt, kg 74 89 70 75 104 

Hántolt rizs, fényezetlen, kg 167 180 175 179 210 

Kenyér, házi jellegű, kg 178 207 206 217 256 

Normál kristálycukor, kg 180 210 199 217 229 

Pörkölt kávé, 250 g-os, csomag 390 387 408 423 465 

Fehér asztali bor, 1 liter 276 291 289 279 283 

Világos hazai sör, 0,5 l, palack 117 124 119 119 130 

Rum szeszesital, 0,2  l, palack 374 410 419 448 483 
Gyümölcsaromával ízesített szeszesital, 
0,2 l, palack 363 391 397 418 456 

Sopiane cigaretta, multifilteres, rövid, 
20 db, (2007-től 19 db) csomag 344 411 433 461 481 

Forrás: KSH 
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28. A kivitel termékszerkezetének alakulása 

M.e.: millió EUR 

Árucsoport 2004 2005 2006 2007 

Élő állatok 158,7 147,1 163,0 176,0 
Hús, vágási melléktermék és 
belsőség 

710,6 567,4 525,0 633,5 

Halak, édesvízi állatok 6,5 3,1 4,6 3,6 
Tejtermékek és egyéb élelmezési 
célra alkalmas állati eredetű 
élelmiszer 

162,1 136,5 168,1 217,2 

Egyéb állati termék 92,0 69,2 66,8 45,9 
Növényi termékek 25,5 17,3 20,8 21,4 
Zöldségfélék 190,7 132,4 144,2 182,7 
Gyümölcs, dió, citrusfélék 117,6 57,7 75,5 84,3 
Kávé, tea, fűszer 33,3 22,7 30,4 39,2 
Gabonafélék 454,3 470,0 633,1 1 240,9 
Malomipari termékek 54,6 38,5 22,1 63,4 
Olajos mag, takarmány 288,6 243,0 211,4 306,1 
Növényi nedv és -kivonat 0,7 0,6 0,9 1,3 
Egyéb növényi termékek 8,2 3,9 6,3 4,3 
Állati, növényi zsír 131,7 116,0 120,1 138,4 
Állati eredetű 
élelmiszerkészítmény 

130,3 112,9 126,3 126,7 

Cukor, cukorkaáruk 109,9 141,5 186,0 167,9 
Kakaó, készítményei 55,5 47,8 67,9 67,4 
Cukrászati termék 63,4 68,6 80,0 95,1 
Zöldség, gyümölcskészítmény 422,1 348,7 368,2 394,5 
Egyéb ehető készítmény 143,5 144,4 179,2 234,7 
Ital, szesz, ecet 137,5 114,6 149,7 202,6 
Állati takarmány, melléktermék 331,4 300,5 295,3 318,0 
Dohány és termékei 26,9 19,2 30,5 42,4 
Összesen 3 855,8 3 323,6 3 675,4 4 807,5 

Forrás: KSH 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

35 

29. A behozatal termékszerkezetének alakulása 

M.e.: millió EUR 

Árucsoport 2004 2005 2006 2007 

Élő állatok 59,3 98,9 121,8 106,1 
Hús, vágási melléktermék és 
belsőség 

156,4 236,7 207,7 205,7 

Halak, édesvízi állatok 18,9 21,0 24,0 26,2 
Tejtermékek és egyéb élel-
mezési célra alkalmas állati 
eredetű élelmiszer 

132,7 174,7 212,7 291,7 

Egyéb állati termék 22,4 23,3 28,9 26,1 
Növényi termékek 54,4 56,2 53,8 59,2 

Zöldségfélék 75,6 90,1 105,8 123,7 
Gyümölcs, dió, citrusfélék 150,2 181,2 170,0 213,4 
Kávé, tea, fűszer 51,4 63,2 77,4 85,0 
Gabonafélék 73,0 44,2 43,3 97,6 
Malomipari termékek 15,2 18,2 20,9 23,6 
Olajos mag, takarmány 61,3 67,1 79,7 81,5 
Növényi nedv és -kivonat 8,1 8,9 9,7 10,8 
Egyéb növényi termékek 0,8 0,7 0,9 0,6 
Állati, növényi zsír 95,4 111,4 103,8 139,2 
Állati eredetű élelmiszer- 
készítmény 

27,9 60,3 73,6 89,6 

Cukor, cukorkaáruk 51,9 70,0 99,0 119,4 
Kakaó, készítményei 102,0 117,5 142,3 156,5 
Cukrászati termék 127,9 160,8 168,8 182,6 
Zöldség, gyümölcskészítmény 95,8 113,9 132,3 150,1 
Egyéb ehető készítmény 163,2 200,9 242,7 280,4 
Ital, szesz, ecet 126,4 157,5 174,7 244,2 
Állati takarmány, melléktermék 277,7 241,5 274,2 353,0 
Dohány és termékei 51,6 90,2 112,2 142,5 
Összesen 1 999,7 2 407,6 2 680,2 3 208,7 

Forrás: KSH 
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30. Kiviteli forgalom egyes országokkal és országcsoportokkal 

2006 2007 Megnevezés 

millió USD 

Kivitel összesen 4 076,6 5 842,8 
Európa 3 710,0 5 563,7 
EU 27 3 045,3 4 792,2 
EU 15 2 038,2 2 931,9 
Ebből: Ausztria 315,4 370,7 

Belgium 54,7 79,9 
Franciaország 114,3 201,5 
Hollandia 126,7 291,4 
Nagy-Britannia  158,4 160,1 
Németország 557,0 761,5 
Olaszország 405,8 678,0 
Spanyolország 94,6 74,8 
Svédország 41,9 47,7 

Új EU tagok 1 007,1 1 860,3 
Ebből:  Lengyelország  180,3 289,3 

Csehország 173,7 221,0 
Szlovákia  188,7 266,9 
Szlovénia 128,0 146,5 
Litvánia 23,7 42,3 
Románia .. 728,7 
Bulgária .. 83,2 

EU-n kívüli európai országok 664,7 771,5 
Ebből:  Svájc 55,3 72,3 

Románia  242,5 .. 
Bulgária 31,8 .. 
Oroszország  256,2 238,7 
Ukrajna  77,4 110,5 
Horvátország 101,9 136,5 
Bosznia-Hercegovina  65,9 63,6 

Ázsia 282,8 214,1 
Ebből:  Japán  57,8 44,6 

Koreai Köztársaság 37,3 33,1 
Afrika 51,2 24,9 
Amerika  29,5 36,5 
Ebből:  USA  22,6 27,5 
Ausztrália és Óceánia 3,0 3,6 
Forrás: KSH, SITC kód alapján 
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31. Behozatali forgalom* egyes országokkal és 
országcsoportokkal 

2006 2007 Megnevezés 

millió USD 

Behozatal összesen 3 058,4 3 991,8 
Európa 2 930,2 3 833,9 
EU 27 2 828,1 3 668,9 
EU 15 1 892,0 2 432,4 
Ebből:  Ausztria 226,3 288,3 

Belgium 82,0 104,7 
Dánia 37,3 37,1 
Franciaország 122,9 126,0 
Görögország 24,0 31,8 
Hollandia 318,4 397,6 
Nagy-Britannia  67,3 78,6 
Németország 712,9 951,2 
Olaszország 180,7 256,5 
Spanyolország 96,9 113,5 
Svédország 7,0 14,9 

Új EU tagok 936,1 1 236,5 
Ebből:  Lengyelország  458,8 529,2 

Csehország 148,5 216,6 
Szlovákia  204,4 274,8 
Románia .. 101,1 

EU-n kívüli európai országok 102,1 165,1 
Ebből:  Törökország  27,6 28,0 

Románia  52,5 .. 
Ázsia 57,7 63,7 
Ebből:  India  7,2 8,2 

Malajzia 1,1 1,2 
Vietnam 10,2 13,8 

Afrika 13,0 18,6 
Ebből:  Uganda 3,1 3,9 

Malawi 0,5 1,0 
Amerika  56,9 75,1 
Ebből:  USA  26,9 35,0 

Argentína  5,6 8,2 
Brazília 9,7 14,4 
Peru 1,4 1,4 

Ausztrália és Óceánia 0,5 0,5 
Forrás: KSH, SITC kód alapján 
*feladó ország szerint összeállítva 
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32. Külkereskedelmi volumenindexek 
2007-ben, Forint alapon számolva 

2006. év = 100,0% 

Megnevezés Élelmiszerek, 
italok, dohány Nyersanyagok Energia-

hordozók 
Feldolgozott 

termékek 
Gépek és 

szállítóeszközök Összesen 

B e h o z a t a l 

EU-27 110,0 104,0 94,7 107,7 113,8 109,4 
Ebből EU-15 109,6 101,0 96,4 106,0 113,0 108,5 
Új EU tagok 111,0 113,6 93,1 114,5 116,2 112,7 
EU-n kívüli országok 122,7 113,4 99,5 115,8 129,9 118,8 
OECD 108,7 104,3 92,4 108,7 113,2 110,5 
Összesen 110,9 107,0 98,3 108,9 117,3 112,0 

K i v i t e l 

EU-27 128,3 104,9 127,3 110,1 118,2 116,4 
Ebből EU-15 114,7 104,1 120,0 108,2 116,3 113,8 
Új EU tagok 156,1 108,0 136,9 114,8 126,6 124,8 
EU-n kívüli országok 93,8 90,7 137,0 100,6 121,5 113,5 
OECD 115,5 103,9 139,3 109,8 117,1 115,2 
Összesen 117,1 103,0 130,6 108,2 118,8 115,8 

Forrás: KSH 
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33. Külkereskedelmi értékindexek 
2007-ben, Forint alapon számolva 

2006. év = 100,0% 

Megnevezés Élelmiszerek, 
italok, dohány Nyersanyagok Energia-

hordozók 
Feldolgozott 

termékek 
Gépek és 

szállítóeszközök Összesen 

B e h o z a t a l 

EU-27 112,0 103,8 92,3 106,0 108,8 106,2 
Ebből EU-15 111,0 99,9 91,5 103,9 108,0 105,0 
Új EU tagok 114,0 116,6 93,2 114,3 111,2 111,1 
EU-n kívüli országok 123,2 114,5 93,2 109,7 117,2 109,3 
OECD 110,5 103,7 90,4 106,4 107,0 106,3 
Összesen 112,8 107,2 93,0 106,5 110,0 107,1 

K i v i t e l 

EU-27 139,7 113,8 120,4 109,0 109,6 111,3 
Ebből EU-15 126,7 114,2 111,5 106,9 107,8 108,6 
Új EU tagok 165,8 111,9 132,8 114,0 117,5 120,4 
EU-n kívüli országok 98,2 96,3 148,1 99,0 111,3 107,8 
OECD 125,1 112,8 136,1 108,6 108,1 109,6 
Összesen 126,6 111,5 130,1 107,0 109,9 110,6 
Forrás: KSH 
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34. Külkereskedelmi árindexek 
2007-ben, Forint alapon számolva 

2006. év = 100,0% 

Megnevezés Élelmiszerek, 
italok, dohány Nyersanyagok Energia-

hordozók 
Feldolgozott 

termékek 
Gépek és 

szállítóeszközök Összesen 

B e h o z a t a l 

EU-27 101,8 99,8 97,5 98,4 95,6 97,1 

Ebből EU-15 101,3 98,9 94,9 98,0 95,6 96,8 

Új EU tagok 102,7 102,6 100,1 99,8 95,7 98,6 

EU-n kívüli országok 100,4 101,0 93,7 94,7 90,2 92,0 

OECD 101,7 99,4 97,8 97,9 94,5 96,2 

Összesen 101,7 100,2 94,6 97,8 93,8 95,6 

K i v i t e l 

EU-27 108,9 108,5 94,6 99,0 92,7 95,6 

Ebből EU-15 110,5 109,7 92,9 98,8 92,7 95,4 

Új EU tagok 106,2 103,6 97,0 99,3 92,8 96,5 

EU-n kívüli országok 104,7 106,2 108,1 98,4 91,6 95,0 

OECD 108,3 108,6 97,7 98,9 92,3 95,1 

Összesen 108,1 108,2 99,6 98,9 92,5 95,5 

Forrás: KSH, SITC kód alapján 
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35. A külkereskedelem cserearány-mutatóinak alakulása 
2007-ben, Forint alapon számolva (%) 

Megnevezés Élelmiszerek, 
italok, dohány Nyersanyagok Energia-

hordozók 
Feldolgozott 

termékek 
Gépek és 

szállítóeszközök Összesen 

EU-27 107,0 108,7 97,0 100,6 97,0 98,5 

Ebből EU-15 109,1 110,9 97,9 100,8 97,0 98,6 

Új EU tagok 103,4 101,0 96,9 99,5 97,0 97,9 

EU-n kívüli országok 104,3 105,1 115,4 103,9 101,6 103,3 

OECD 106,5 109,3 99,9 101,0 97,7 98,9 

Összesen 106,3 108,0 105,3 101,1 98,6 99,9 

Forrás: KSH  
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36. Egyes agrártermékek kiviteli árának alakulása 
2006 2007 

Mennyiség Érték Átlagár Mennyiség Érték Átlagár 
Árváltozás 

Termékcsoport 

(kt) (millió Euró)  (Euró/kg) (kt) (millió Euró)  (Euró/kg) (2006 = 100) 
Kukorica 2 447 328 134 5 336 847 159 118,4 
Baromfihús frissen, fagyasztva 92 240 2 609 111 340 3 056 117,1 
Búza és kétszeres 2 349 260 111 1 698 315 186 167,9 
Állatok etetésére szolgáló készítmény 371 263 710 370 287 777 109,5 
Sertéshús frissen, fagyasztva 87 209 2 409 93 214 2 311 95,9 
Zöldségkonzervek 227 194 854 239 205 855 100,2 
Napraforgómag 363 95 262 461 152 330 125,9 
Repcemag 361 82 228 417 119 286 125,6 
Napraforgóolaj finomítva is 155 99 643 163 115 708 110,0 
Kávé-, tea készítmények 15 65 4 425 19 87 4 628 104,6 
Tej és tejszín  229 58 254 274 81 297 116,8 
Nád- és répacukor 211 104 494 154 79 513 103,9 
Üdítőitalok, egyéb alkoholmentes italok 113 46 409 21 78 3 695 904,0 
Zöldség fagyasztva 86 54 625 110 71 647 103,6 
Bor, vermut, szőlőmust 53 67 1 248 10 69 6 630 531,0 
Élő szarvasmarhafélék 27 59 2 183 31 67 2 171 99,5 
Árpa 316 34 108 373 66 178 163,8 
Gyümölcslé és zöldséglé  70 58 830 58 56 959 115,6 
Kenyér, cukrászsütemény és más pékáru 22 45 2 092 23 55 2 449 117,0 
Méz 20 39 1 955 25 49 1 982 101,4 
Tejcukor, szőlőcukor, gyümölcscukor 137 47 345 125 49 391 113,3 
Kolbász, téliszalámi és más szalámi 8 48 5 753 9 49 5 689 98,9 
Élő juh és kecske 18 47 2 581 18 44 2 453 95,0 
Fagylalt, jégkrém 17 29 1 681 24 43 1 787 106,3 
Savanyított zöldség, gyümölcsfélék 50 40 799 51 40 778 97,4 

Forrás: AKI 
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37. Egyes agrártermékek behozatali árának alakulása 

2006 2007 
Mennyiség Érték Átlagár Mennyiség Érték Átlagár 

Árváltozás 
Termékcsoport 

(kt) (millió Euró)  (Euró/kg) (kt) (millió Euró)  (Euró/kg) (2006 = 100) 
Szójadara pelletálva is 702 152 216 818 202 247 114,4 
Sajt és túró 33 95 2 910 39 123 3 145 108,1 
Kenyér cukrászsütemény és más pékáru 54 109 2 001 57 120 2 115 105,7 
Állatok etetésére szolgáló készítmény 112 92 818 135 115 850 103,9 
Sertéshús frissen, vagy fagyasztva 74 122 1 654 69 109 1 588 96,0 
Szivar, szivarka, cigaretta 10 83 8 010 12 99 8 542 106,6 
Üdítőitalok, egyéb alkoholmentes italok 141 71 506 12 94 7 717 1 524,9 
Kávé-, tea készítmények 14 55 3 902 15 71 4 700 120,4 
Élő sertés 81 91 1 130 64 68 1 054 93,3 
Tej és tejszín  73 36 496 124 64 513 103,5 
Nád- és répacukor 86 54 630 101 63 619 98,4 
Kávé nyersen, pörkölve, pótkávé 30 55 1 869 28 61 2 195 117,4 
Banán  66 44 659 87 58 668 101,5 
Margarin 58 44 762 66 55 834 109,3 
Szesz, likőr és más szeszesital 15 46 2 962 15 53 3 551 119,9 
Gyümölcslé és zöldséglé  51 38 739 63 51 818 110,7 
Citrusfélék  85 40 477 85 46 534 112,0 
Baromfihús frissen, fagyasztva 35 31 892 39 44 1 133 126,9 
Kukorica 24 19 795 54 40 739 92,9 
Cukorkaáru kakaótartalom nélkül 11 29 2 608 12 35 2 969 113,8 
Etilalkohol és más szesz 7 5 662 5 34 6 653 1 005,2 
Dísznövény, dugvány, oltvány 11 28 2 612 14 33 2 270 86,9 
Tejföl, joghurt, kefir  26 24 932 34 32 942 101,0 
Kolbász, téliszalámi és más szalámi 9 25 2 834 11 32 2 985 105,3 
Mártás, szósz, ételízesítő, mustár 18 26 1 474 20 32 1 614 109,5 

Forrás: AKI 
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38. Foglalkoztatás 

Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007 

A foglalkoztatottak száma, ezer fő 

Ágazatok összesen 3 921,9 3 900,4 3 901,5 3 930,1 3 926,2 

Mezőgazdaság, vad- és 

halgazdálkodás 
199,7 189,4 178,4 175,8 168,6 

Erdőgazdálkodás 15,5 15,5 15,5 15,0 14,3 

Élelmiszeripar
a)
 152,0 141,1 140,4 141,8 135,3 

Együtt 367,2 346,0 334,3 332,6 318,2 

Részesedési arány 

Ágazatok összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Mezőgazdaság 5,1 4,9 4,6 4,5 4,3 

Erdőgazdálkodás 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Élelmiszeripar
a)
 3,9 3,6 3,6 3,6 3,4 

Együtt 9,4 8,9 8,6 8,5 8,1 

Forrás: KSH, Munkaerő-felmérés 
a) Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása. 
   (2001. évi népszámlálás alapján újrasúlyozott adatok.) 
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NEMZETKÖZI ADATOK 
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39. Becsült termelői támogatás (PSE-mutató) százalékos értéke 

Ország 2003 2004 2005 2006 2007 

Ausztrália 4 4 4 6 6 

Európai Unió 36 36 32 31 26 

Japán 59 56 54 51 45 

Új-Zéland 2 1 1 1 1 

Svájc 71 68 68 62 50 

Egyesült Államok 15 16 15 11 10 

OECD 30 30 28 26 23 

Magyarország 28 .. .. .. .. 

  Forrás: 1999. és 2000.: Agr. Policies in OECD Contries 2001. (kézirat) 
 2001. és 2002.: Agr. Policies in OECD Contries 2002. 
 2003.: Agr. Policies in OECD Contries 2004. 
 AKI számítás  
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40. Az összes gabona termésmennyisége 

2004 2005 2006 2007+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 2 270 360 2 227 980 .. .. 
     
EU-15 összesen 228 686 202 253 198 355 197 240 
EU-27 összesen 324 765 287 355 269 400 261 127 
     
Ausztria 5 315 4 898 4 460 4 758 
Bulgária 7 463 5 839 5 532 3 202 
Csehország 8 783 7 660 6 386 7 153 
Dánia 8 963 9 283 8 632 8 220 
Finnország 3 619 4 058 3 790 4 137 
Franciaország 70 497 64 080 61 708 59 335 
Görögország 4 531 4 411 3 804 3 823 
Lengyelország 29 635 26 928 21 776 27 143 
Magyarország 16 779 16 212 14 467 9 628 
Nagy-Britannia 22 075 21 090 20 878 19 354 
Németország 51 097 45 980 43 475 40 632 
Olaszország 23 294 21 505 20 207 20 249 
Románia 24 403 19 346 15 759 7 939 
Spanyolország 24 849 14 325 19 363 24 043 
Szlovákia 3 793 3 585 2 929 2 793 
Ukrajna 40 997 37 394 .. .. 
     
Japán 11 990 12 051 11 741 .. 
Kínai Népköztársaság 413 166 426 613 429 374 .. 
     
Kanada 52 684 50 363 50 895 .. 
USA 389 066 364 020 346 497 .. 
     
Ausztrália 31 520 35 006 16 326 .. 

+) előzetes adat 

Forrás: EUROSTAT, www.fao.org 
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41. A búza termésmennyisége 

2004 2005 2006 2007+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 629 873 628 101 .. .. 
     
EU-15 összesen 112 321 102 277 99 752 94 348 
EU-27 összesen 149 085 135 179 126 634 120 088 
     
Ausztria 1 719 1 453 1 396 1 399 
Belgium  1 913 1 799 1 720 1 645 
Bulgária 3 961 3 478 3 302 2 391 
Csehország 5 043 4 145 3 506 3 939 
Dánia 4 759 4 887 4 802 4 519 
Franciaország 39 693 36 885 35 364 32 736 
Görögország 1 774 1 761 1 576 1 403 
Lengyelország 9 893 8 771 7 060 8 317 
Magyarország 6 007 5 088 4 376 3 988 
Nagy-Britannia 15 473 14 877 14 747 13 362 
Németország 25 427 23 693 22 428 20 828 
Olaszország 8 639 7 717 7 182 7 144 
Románia 7 812 7 341 5 526 3 067 
Spanyolország 7 097 4 027 5 576 6 350 
Szlovákia 1 765 1 608 1 343 1 380 
Törökország 21 000 21 500 20 010 17 234 
Ukrajna 17 520 18 700 14 000 .. 
     
India 72 060 72 000 69 350 .. 
Kínai Népköztársaság 91 952 96 340 97 445 .. 
     
Kanada 25 860 25 547 27 277 .. 
USA 58 738 57 106 57 298 .. 
     
Ausztrália 20 376 24 067 25 000 .. 

+) előzetes adat 

Forrás: EUROSTAT, www.fao.org 
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42. A kukorica termésmennyisége 

2004 2005 2006 2007+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 724 515 694 576 .. .. 
     
EU-15 összesen 42 329 37 693 33 647 36 465 
EU-27 összesen 71 445 62 796 55 878 48 171 
     
Ausztria 1 654 1 725 1 472 1 697 
Bulgária 2 123 1 586 1 588 313 
Csehország 552 703 606 759 
Franciaország 16 372 13 688 12 904 14 286 
Görögország 2 210 2 169 1 647 1 768 
Magyarország 8 332 9 050 8 282 4 026 
Németország 4 200 4 083 3 220 3 809 
Olaszország 11 367 10 510 9 671 9 809 
Románia 14 542 10 389 8 985 3 928 
Spanyolország 4 831 4 120 3 461 3 519 
Szlovákia 862 1 074 838 624 
Törökország 3 000 4 200 3 811 3 535 
Ukrajna 8 867 7 100 7 150 .. 
     
India 14 000 14 500 14 710 .. 
Kínai Népköztársaság 130 434 132 645 139 370 .. 
     
Egyiptom 6 728 6 800 5 930 .. 
     
Argentína 15 000 19 500 15 800 .. 
Brazília 41 806 34 860 41 700 .. 
Kanada 8 836 8 392 9 460 .. 
Mexikó 22 000 20 500 19 500 .. 
USA 299 917 280 228 282 310 .. 

+) előzetes adat 

Forrás: EUROSTAT, www.fao.org 
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43. Az árpa termésmennyisége 

2004 2005 2006 2007+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 153 830 137 302 .. .. 
     
EU-15 összesen 51 899  43 421 46 631 47 283 
EU-27 összesen 64 314 54 667 56 199 57 693 
    .. 
Ausztria 1 007 880 914 811 
Bulgária 1 181 658 546 420 
Csehország 2 331 2 195 1 898 1 893 
Dánia 3 589 3 797 3 270 3 104 
Franciaország 11 032 10 313 10 401 9 466 
Lengyelország 3 571 3 581 3 161 4 008 
Magyarország 1 413 1 190 1 075 1041 
Nagy-Britannia 5 818 5 534 5 239 5 149 
Németország 12 993 11 614 11 967 10 384 
Olaszország 1 169 1 214 1 282 1 198 
Románia 1 406 1 079 773 544 
Spanyolország 10 640 4 457 8 318 11 598 
Szlovákia 916 739 642 660 
Törökország 9 000 9 500 9 551 7 307 
Ukrajna 11 084 9 000 11 316 .. 
     
Kanada 13 186 12 133 12 500 .. 
USA 6 091 4 620 4 600 .. 
     
Ausztrália 6 454 6 640 9 900 .. 

+) előzetes adat 

Forrás: EUROSTAT, www.fao.org 
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44. A napraforgó termésmennyisége 

2004 2005 2006 2007+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 26 466 31 066 .. .. 
     
EU-15 összesen .. .. .. .. 
EU-27 összesen 4 183 3 898 .. .. 
     
Bulgária 1 079 935 1 197 564 
Franciaország 1 457 1 511 1 440 1 405 
Magyarország 1 186 1 108 1 181 1 043 
Románia 1 558 1 341 1 526 549 
Spanyolország 821 361 607 703 
Törökország 900 975 1 118 854 
Ukrajna 3 050 4 705 4 700 .. 
     
Argentína 3 100 3 652 3 800 .. 
USA 930 1 756 1 820 .. 

+) előzetes adat 

Forrás: EUROSTAT, www.fao.org 
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45. A rizs termésmennyisége 

2004 2005 2006 2007+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 608 368 618 535 .. .. 
     
EU-15 összesen 2 872 2 655 2 588 2 673 
EU-27 összesen 2 914 2 699 2 634 2 743 
     
Magyarország 10 10 10 10 
Olaszország 1 523 1 413 1 419 1 493 
Spanyolország 883 839 746 738 
Banglades 39 754 40 054 43 729 .. 
Fülöp-szigetek 14 497 14 800 15 327 .. 
India 128 000 129 000 136 510 .. 
Indonézia 54 088 53 985 54 400 .. 
Japán 10 912 10 989 10 695 .. 
Kínai Népköztársaság 180 523 185 454 182 042  .. 
Koreai Köztársaság 6 946 6 418 6 305 .. 
Koreai NDK 2 370 2 500 2 478 .. 
Myanmar (Burma) 23 700 24 500 25 200 .. 
Thaiföld 23 860 27 000 29 269  .. 
Vietnam 35 888 36 341 35 527 .. 
     
Egyiptom 6 352 6 200 6 125 .. 
Madagaszkár 3 030 3 030 3 485 .. 
     
Brazília 13 277 13 141 11 505 .. 

+) előzetes adat 

Forrás: EUROSTAT, www.fao.org 
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46. A cukorrépa termésmennyisége 

2004 2005 2006 2007+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 248 616 242 621 .. .. 
     
EU-15 összesen 108 809 112 537 89 558 .. 
EU-27 összesen 132 292 135 527 110 628 .. 
     
Ausztria 2 902 3 133 2 493 2 656 
Belgium  6 216 5 983 5 667 5 731 
Csehország 3 580 3 496 3 138 2 890 
Dánia 2 829 2 763 2 314 2 255 
Franciaország 30 788 31 150 29 871 32 371 
Hollandia 6 292 5 931 5 414 5 511 
Lengyelország 12 730 11 912 11 475 12 682 
Magyarország 3 527 3 503 2 454 1 676 
Nagy-Britannia 9 042 8 500 7 150 .. 
Németország 27 159 25 285 20 647 25 139 
Olaszország 8 473 14 156 4 770 4 630 
Románia 673 730 1 152 753 
Spanyolország 7 175 7 276 6 045 5 297 
Svédország 2 287 2 381 2 189 .. 
Szlovákia 1 599 1 733 1 371 847 
Törökország 13 517 15 181 14 452 12 415 
Ukrajna 16 600 15 621 .. .. 
     
Japán 4 656 4 200 3 923 .. 
Kínai Népköztársaság 5 860 7 910 7 881 .. 
     
USA 27 176 24 724 28 880 .. 

+) előzetes adat 

Forrás: EUROSTAT, www.fao.org 

 
 
 
 



  
 

  
55 

47. A burgonya termésmennyisége 

2004 2005 2006 2007+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 330 125 321 061 .. .. 
     
EU-15 összesen 48 057 43 837 40 445 .. 
EU-27 összesen 71 013 62 356 56 756 .. 
     
Ausztria 693 763 655 669 
Belgium  3 230 2 781 2 593 3 190 
Csehország 862 1 013 692 821 
Dánia 1 629 1 576 1 361 1 626 
Franciaország 7 255 6 605 6 363 .. 
Hollandia 7 488 6 777 6 240 6 870 
Lengyelország 13 999 10 369 8 982 11 791 
Magyarország 784 657 564 536 
Nagy-Britannia 6 316 5 815 5 684 .. 
Németország 13 044 11 624 10 031 11 644 
Olaszország 1 822 1 754 1 783 1 782 
Románia 4 230 3 789 4 016 3 708 
Spanyolország 2 774 2 604 2 502 2 518 
Szlovákia 382 301 263 288 
Ukrajna 20 755 19 480 19 467 .. 
     
India 25 000 25 000 23 910 .. 
Japán 2 884 2 900 2 598 .. 
     
Kanada 5 171 4 850 4 995 .. 
USA 20 686 19 111 19 713 .. 

+) előzetes adat 

Forrás: EUROSTAT, www.fao.org 

 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

  
56 

48. Az összes zöldségtermésa) 

2004 2005 2006 2007+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen  872 441 883 145 .. .. 
     
EU-15 összesen .. .. .. .. 
EU-27 összesen 67 577 66 037 .. .. 
     
Bulgária 989 477 778 490 
Franciaország 6 227 5 872 5 654 .. 
Görögország 4 043 3 789 3 640 3 575 
Hollandia 4 444 4 216 4 112 4 356 
Lengyelország 5 274 5 335 4 408 .. 
Magyarország 2 033 1 547 1 779 1 760 
Nagy-Britannia 2 526 2 659 2 644 2 503 
Németország 4 086 3 737 3 107 .. 
Olaszország 14 982 14 420 13 554 13 552 
Románia 4 518 4 025 4 139 .. 
Spanyolország 13 417 13 575 .. .. 
Törökország 25 390 26 517 25 886 24 671 
Ukrajna 6 964 7 292 8 110 .. 
     
India 80 529 80 529 85 401 .. 
Japán 11 256 11 594 4 277 .. 
Kínai Népköztársaság 423 395 435 024 434 921 .. 
     
Egyiptom 15 900 16 140 16 195 .. 
     
Brazília 7 759 7 503 .. .. 
Kanada 2 534 2 620 1 969 .. 
Mexikó 10 014 10 014 10 006 .. 
USA 39 185 39 185 36 845 .. 

a) Dinnyével együtt. 

Forrás: EUROSTAT, www.fao.org 
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49. Az összes gyümölcstermésa) 

2004 2005 2006 2007+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 511 209 509 110 .. .. 
     
EU-15 összesen .. .. .. .. 
EU-27 összesen 65 204 63 001 .. .. 
     
Bulgária 545 540 .. .. 
Franciaország 11 133 10 406 10 141 .. 
Görögország 6 022 5 905 5 423 .. 
Lengyelország 3 520 2 921 1 693 .. 
Magyarország 1 827 1 268 1 414 887 
Nagy-Britannia 293 359 392 398 
Németország 4 260 4 248 .. .. 
Olaszország 22 779 22 112 21 604 20 755 
Románia 3 349 2 124 2 347 .. 
Spanyolország 22 188 19 810 14 078 .. 
Törökország 12 965 14 711 14 991 14 399 
Ukrajna 1 918 1 891 2 041 .. 
     
India 47 031 47 031 43 035 .. 
Japán 3 403 3 623 .. .. 
Kínai Népköztársaság 83 239 87 056 89 123 .. 
     
Egyiptom 8 206 8 196 8 196 .. 
     
Argentína 7 485 7 485 .. .. 
Brazília 36 015 35 423 29 716 .. 
Mexikó 14 759 14 759 14 769 .. 
USA 30 197 25 873 25 382 .. 
     
Ausztrália 3 577 3 509 3 274 .. 

+) előzetes adat 
a) Szőlővel együtt 

Forrás: EUROSTAT, www.fao.org 
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50. A szőlő termésmennyisége 

2004 2005 2006 2007+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 67 071 66 413 .. .. 
     
EU-15 összesen .. .. .. .. 
EU-27 összesen 28 344 26 774 .. .. 
     
Ausztria 365 302 303 340 
Bulgária 352 266 336 377 
Franciaország 7 558 6 784 6 685 .. 
Görögország 1 258 1 130 1 143 952 
Magyarország 789 536 551 517 
Németország 1 120 1 122 1 015  
Olaszország 8 692 8 553 8 327 7 392 
Portugália 1 023 989 1 029 833 
Románia 1 171 460 868 .. 
Spanyolország 7 064 6 054 6 402 .. 
Törökország 3 500 3 850 4 000 3 131 
     
Dél-afrikai Köztársaság 1 683 1 700 1 550 .. 
     
Argentína 2 365 2 365 2 881 .. 
Brazília 1 283 1 209 1 220 .. 
Mexikó 457 457 .. .. 
USA 5 653 6 415 6 094 .. 
     
Ausztrália 2 015 1 834 1 981 .. 

+) előzetes adat 

Forrás: EUROSTAT, www.fao.org 
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51. A szarvasmarha-állománya) 

2004 2005 2006 2007*) 
Ország 

évben, ezer db 

     
Világ összesen 1 349 984 1 355 084 .. .. 
     
EU-15 összesen 77 479 76 957 76 209 75 022 
EU-25 összesen 87 489 86 732 86 150 84 893 
     
Ausztria 2 052 2 051 2 011 2 003 
Belgium  2 648 2 657 2 604 2 607 
Csehország 1 427 1 368 1 352 1 390 
Dánia 1 681 1 616 1 572 1 579 
Franciaország 19 168 18 948 18 930 18 902 
Hollandia 3 735 3 759 3 746 3 673 
Lengyelország 5 277 5 200 5 385 5 281 
Magyarország 739 723 708 702 
Nagy-Britannia 10 519 10 745 10 545 10 335 
Németország 13 386 13 031 12 919 12 677 
Olaszország 6 727 6 515 6 460 6 340 
Románia 2 897 2 808 2 861 2 934 
Spanyolország 6 548 6 653 6 464 6 184 
Szlovákia 593 540 528 508 
Ukrajna 7 712 6 953 6 514 .. 
     
India 185 500 185 000 .. .. 
Kínai Népköztársaság 112 537 115 230 .. .. 
     
Argentína 50 768 50 768 50 166 .. 
Brazília 192 000 192 000 207 000 .. 
Kanada 14 653 15 083 14 830 .. 
Mexikó 31 477 31 477 28 649 .. 
USA 94 888 95 848 96 702 .. 
     
Ausztrália 27 500 27 900 28 560 .. 
a) Év eleji állomány 
*) EUROSTAT előzetes adat 

Forrás: www.fao.org 
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52. A sertésállománya) 

2004 2005 2006 2007*) 
Ország 

évben, ezer db 

     
Világ összesen 945 080 960 305 .. .. 
     
EU-15 összesen 121 661 122 662 122 242 124 469 
EU-25 összesen 152 793 151 125 151 578 154 102 
     
Ausztria 3 255 3 125 3 170 3 139 
Belgium  6 366 6 319 6 253 6 304 
Csehország 3 309 2 915 2 719 2 741 
Dánia 12 969 13 407 12 604 13 613 
Franciaország 15 265 15 150 15 123 15 009 
Hollandia 10 766 11 140 11 000 11 220 
Lengyelország 18 439 17 396 18 711 18 813 
Magyarország 4 913 4 059 3 853 3 987 
Nagy-Britannia 4 843 4 787 4 726 4 731 
Németország 26 495 26 335 26 989 26 821 
Olaszország 9 157 8 972 9 200 9 281 
Románia 5 145 6 495 6 604 6 815 
Spanyolország 24 098 24 895 24 889 26 219 
Szlovákia 1 443 1 149 1 108 1 105 
Ukrajna 7 322 6 466 7 052 .. 
     
Japán 9 724 9 600 9 620 .. 
Kínai Népköztársaság 472 896 488 810 503 348 .. 
     
Brazília 33 000 33 000 32 938 .. 
Kanada 14 623 14 675 14 730 .. 
Mexikó 14 625 14 625 10 125 .. 
USA 60 444 60 645 61 449 .. 
a) Év eleji állomány 
*) EUROSTAT előzetes adat 

Forrás: www.fao.org 
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53. A juhállománya) 

2004 2005 2006 2007*) 
Ország 

évben, ezer db 

     
Világ összesen 1 061 893 1 081 099 .. .. 
     
EU-15 összesen .. .. .. .. 
EU-25 összesen 102 323 101 395 .. .. 
     
Bulgária 1 599 1 693 1 602 1 635 
Cseh Köztársaság 116 155 163 169 
Franciaország 8 947 8 898 8 760 8 494 
Görögország 9 326 9 241 8 745 8 976 
Lengyelország 331 311 318 301 
Magyarország 1 296 1 397 1 405 1 298 
Nagy-Britannia 24 410 24 524 23 730 23 429 
Németország 2 125 2 138 2 036 2 017 
Olaszország 7 952 8 106 7 954 8 227 
Portugália 3 356 3 541 3 583 3 549 
Románia 7 447 7 425 7 608 7 678 
Spanyolország 23 486 22 736 22 514 22 452 
Szlovákia 326 321 321 333 
Ukrajna 893 875 872 .. 
     
India 62 500 62 500 62 500 .. 
Kínai Népköztársaság 157 330 170 882 170 882 .. 
     
Argentína 12 450 12 450 12 450 .. 
Brazília 14 182 14 182 15 200 .. 
Mexikó 6 820 6 820 7 484 .. 
USA 6 105 6 135 6 230 .. 
     
Ausztrália 104 000 106 000 100 100 .. 
a) Év eleji állomány 
*) EUROSTAT előzetes adat 

Forrás: www.fao.org 
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54. Marhahús-termelés 

2005 2006 2007+) 
Ország 

évben, ezer tonna 
    
EU-15 összesen 7 279 7 299 7 349 
EU-27 összesen .. .. .. 
    
Ausztria 204 215 216 
Belgium  267 269 273 
Csehország 81 78 79 
Dánia 136 129 130 
Franciaország 1 554 1 510 1 532 
Hollandia 396 384 386 
Lengyelország 306 355 365 
Magyarország 32 34 35 
Nagy-Britannia 762 847 882 
Németország 1 167 1 193 1 185 
Olaszország 1 114 1 111 1 127 
Spanyolország 724 671 658 

+) előzetes adat 

Forrás: EUROSTAT 
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55. Sertéshústermelés 

2005 2006 2007+) 
Ország 

évben, ezer tonna 
    
EU-15 összesen 17 923 18 085 18 988 
EU-27 összesen .. .. .. 
    
Ausztria 509 505 531 
Belgium  1 0123 1 006 1 063 
Csehország 380 359 360 
Dánia 1 793 1 749 1 802 
Franciaország 2 274 2 263 2 281 
Hollandia 1 297 1 265 1 290 
Lengyelország 1 926 2 071 2 091 
Magyarország 454 489 499 
Nagy-Britannia 706 697 739 
Németország 4 500 4 662 4 985 
Olaszország 1 515 1 556 1 603 
Spanyolország 3 164 3 230 3 513 

+) előzetes adat 

Forrás: EUROSTAT 
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56. Termelői árak változása nominál áron (%) 

Növényi termékek Állati termékek Összesen 
Tagállam 

2006/2005 2007/2006 2006/2005 2007/2006 2006/2005 2007/2006 

       
EU-27 8,2 14,1 2,2 3,9 5,3 9,3 
Belgium 11,4 4,7 5,2 2,9 7,8 3,6 
Bulgária 11,6 42,9 -0,8 6 3,7 20,6 

Csehország 7 32,8 -3,9 1,7 1,1 16,8 

Dánia 5,1 20,6 6,1 -5 5,8 2,2 
Németország 18,2 12,9 2,7 7,8 8,8 10 
Észtország 10,3 22,4 0,5 6 2,1 8,8 
Görögország 7,1 9,6 4,9 0,2 6,6 7,1 
Spanyolország -4,6 9,3 4,9 1,6 -0,9 6 
Franciaország 7,7 19 2 2,1 5 11,3 

Írország 19,6 21,1 2,3 7,4 5 9,9 
Olaszország 2,3 5,7 4,5 0,8 3,1 3,9 
Ciprus 22,6 5,8 -10,3 3,1 5,6 4,7 
Lettország 7,6 37,6 3,3 8,3 4,8 19,2 

Litvánia 31 25,2 2,2 11,6 18 19,9 
Luxemburg 4,8 11,6 0,9 7,9 1,7 8,7 

Magyarország 18 40,5 4 3,6 10,6 22,2 
Málta 0,0 13 -0,2 1,4 -0,2 4,6 
Hollandia 18,9 2,9 2,4 7,7 11,3 5 
Ausztria 8,8 17,6 3,2 2,5 5,1 7,8 

Lengyelország 18,1 20,8 -2,3 7,5 7,5 14,5 
Portugália 3,8 4,2 4,3 4,6 4 4,4 

Románia 24,2 32,3 -5,3 3,8 9,5 19,4 

Szlovénia 9,9 18,4 2,2 3,1 4,6 8,2 
Szlovákia  1,1 24 -0,7 -2 -0,2 5,4 
Finnország 4,8 18,4 4,2 -0,3 4,3 5,9 
Svédország 6,6 27,5 2,3 3,6 4 13,1 
Egyesült 
Királyság  

8,7 21,8 1,1 7,1 4,1 13,2 

Forrás: EUROSTAT 
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57. Mezőgazdasági ráfordítások nominál beszerzési áron (%) 

Fogyasztás Beruházás Összesen 
Tagállam 

2006/2005 2007/2006 2006/2005 2007/2006 2006/2005 2007/2006 

       
EU-27 3,1 8,4 3 3,5 3 7 
Belgium 4,8 8,4 5,8 4,3 3,4 5,4 

Bulgária .. 10,5 .. .. .. .. 
Csehország 0,7 7,3 0,7 0,8 0,7 6,5 

Dánia 1,2 9,9 3,2 4,1 1,6 8,6 
Németország 3,3 8,6 2,1 2,8 3 7,1 
Észtország 3,6 9,7 .. .. .. .. 
Görögország 4,2 7,4 3,3 3 4 6,3 

Spanyolország 3,1 7,9 3,9 4,6 3,3 5,7 
Franciaország 2,7 6,5 3,1 3 2,8 5,6 
Írország 4,3 6,7 2,7 2,8 4 6 
Olaszország 3,1 9,3 3 3,7 3 7 
Ciprus 1,5 10,9 7,6 -1,2 2,1 9,7 
Lettország 9,5 12,9 4,9 5,4 8,8 11,8 

Litvánia 7,4 10,3 .. .. .. .. 
Luxemburg -1,1 8,7 1,7 2,6 -0,1 6,4 
Magyarország 5,5 15,7 6,6 4,5 5,7 14,1 
Málta 2,6 3,5 1,7 1,6 2,6 3,5 
Hollandia 6,6 9,3 2,5 2 5,8 7,7 
Ausztria 2,4 8,8 3 2,9 2,8 6,5 

Lengyelország 0,3 8,2 0,6 5,5 0,3 8 
Portugália 1,5 7,6 1,1 1,9 1,5 7 
Szlovénia 4,6 11,7 1,2 3,6 3,6 9,2 

Románia .. .. .. .. .. .. 
Szlovákia  6,4 5,7 1,1 3 5,3 5,1 
Finnország 5,1 10,2 4,1 8,2 4,8 9,6 

Svédország 2,8 7,9 3,5 4,6 2,9 7,1 
Egyesült 
Királyság 

4,1 9,7 2,8 3,3 4 8,9 

Forrás: EUROSTAT 
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58. Mezőgazdasági termékek értékesítési árindexe nominál 
áron, 2000 = 100,0 

Tagállam 2004 2005 2006 2007 

     
EU-27 108,6 106,5 112,2 122,6 
Belgium 99,7 100,8 108,7 112,6 

Bulgária 116,4 100,3 104 125,4 
Csehország 102,9 96,2 97,3 113,6 
Dánia 94,9 93,4 98,8 101,0 
Németország 99,7 98,8 107,5 118,2 

Észtország 127,4 130,8 133,6 145,4 
Görögország 121,2 125,0 133,2 142,6 

Spanyolország 106,8 110,2 109,2 115,8 
Franciaország 101,8 97,4 102,3 113,9 
Írország 101,8 102,3 107,4 118,0 
Olaszország 111,6 105,7 109,0 113,3 

Ciprus 121,0 121,9 128,7 134,7 
Lettország 124,1 140,3 147,1 175,3 
Litvánia 102,9 116,4 137,3 164,6 

Luxemburg 103,8 103,1 104,9 114,0 
Magyarország 104,5 105,2 116,3 142,1 
Málta 98,8 97,8 97,6 102,1 

Hollandia 99,6 101,0 112,4 118,0 
Ausztria 101,5 102,6 107,8 116,2 
Lengyelország 105,7 103,7 111,5 127,7 

Portugália 111,4 108,9 113,3 118,3 
Szlovénia 112,2 113,7 118,9 128,6 
Románia 230,8 215,8 236,2 282,0 

Szlovákia  103,8 101,3 101,1 106,6 
Finnország 102,0 98,9 103,2 109,3 
Svédország 99,1 97,6 101,5 114,8 
Egyesült Királyság  113,2 109,7 114,2 129,3 

Forrás: EUROSTAT 
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59. Mezőgazdasági javak és szolgáltatások beszerzési árindexe 
nominál áron 2000 = 100,0 

Tagállam 2004 2005 2006 2007 

     
EU-27 111,6 112,6 116,1 125,8 
Belgium 102,6 108,0 113,2 122,7 

Bulgária .. .. 134,0 148,1 
Csehország 108,8 107,6 108,4 116,3 
Dánia 108,8 109,9 111,2 122,2 
Németország 108,6 108,5 112,1 121,7 

Észtország 114,8 120,6 125,0 137,1 
Görögország 117,8 124,4 129,6 139,2 

Spanyolország 108,3 109,9 113,3 122,3 
Franciaország 107,9 109,5 112,5 119,8 
Írország 113,1 118,0 123,1 131,3 
Olaszország 115,9 109,8 113,2 123,7 

Ciprus 144,7 156,7 159,1 176,4 
Lettország 115,2 134,9 147,7 166,7 
Litvánia 92,9 101,0 108,5 119,7 

Luxemburg 109,9 113,9 112,7 122,5 
Magyarország 129,2 128,2 135,3 156,6 
Málta 102,7 106,0 108,8 114,4 

Hollandia 111,0 112,4 119,8 131,0 
Ausztria 106,8 106,6 109,2 118,8 
Lengyelország 121,0 123,9 124,3 134,5 

Portugália 110,1 113,8 115,5 124,3 
Szlovénia 131,8 131,8 137,9 154,0 
Románia .. .. .. .. 

Szlovákia  114,7 115,1 122,5 129,5 
Finnország 105,1 108,2 113,7 125,3 
Svédország 113,3 114,8 118,0 127,3 
Egyesült Királyság  114,0 116,0 120,7 132,5 

Forrás: EUROSTAT 
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1. A mezőgazdasági kibocsátás megoszlása 2007-ben  

(folyó alapáron) 
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Forrás: KSH 
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2. A használt termőterület megoszlása gazdálkodási forma szerint 

2007. május 31. 

Egyéni gazdálkodók
35%

Gazdasági szervezetek
45%

Gazdaságra nem 
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Forrás: KSH 

 
 
 
 



  
 

  
72 

 
3. A használt szántóterület megoszlása gazdálkodási forma szerint 

2007. május 31. 

Gazdaságra nem 
azonosítható (egyéb) 

területek
12%

Gazdasági szervezetek
41%

Egyéni gazdálkodók
47%

 
Forrás: KSH 
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5. A

 gazdasági szervezetek által használt termőterület 
nagyságkategóriák szerint 2007-ben 
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8. A fontosabb növények termésmennyisége 2003-2007 
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9. Állatállomány alakulása 2003-2007 

(december 1.) 
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10. Vágóállat termelés 
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11. Mezőgazdasági termékek termelői árindexe 2000=100% 
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12. Erdőtelepítés és fásítás alakulása 
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13. Élelmiszeripari vállalkozások tulajdonosi arányai a jegyzett tőke 

arányában (2007. január 1.) 
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14. Becsült termelői támogatás (PSE mutató) 
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15. Az agrárkülkereskedelem megoszlása 2007-ben 
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A 2005. évi XXVIII. Törvénnyel módosított 1997. évi CXIV. Törvény 2.§-a 

kötelezően írja elő, hogy a Kormány a földművelésügyi miniszter útján évente 

számoljon be az országgyűlésnek az agrárgazdaság helyzetéről, a mezőgazdasági 

termelők jövedelemviszonyairól, a főbb agrárpolitikai célok megvalósulásáról, a tett 

intézkedésekről, valamint a költségvetési támogatások felhasználásáról. A 

hivatkozott törvény 9.§-a az Agrárgazdasági Tanácsot véleményező és javaslattevő 

szereppel ruházza fel. Ebből a felhatalmazásból adódóan a Tanács a mai nap 

megvitatta a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által készített 

beszámolót, és azt elfogadta. Támogatja, hogy azt az FVM minisztere az 

Országgyűlés elé terjessze. 

Az Agrárgazdasági Tanács megállapítja, hogy a törvényi előírások 2007. évben 

egyes területeken teljesültek, más területeken nem: 

• A Kormány – a 2006. évi költségvetési törvényben rögzített nemzeti 

agrártámogatás bázisán – biztosította a nemzeti agrártámogatások 

reálértékének megőrzését; 

• A piaci folyamatok következményeként a termelői felvásárlási árak 

növekedése – immár második éve – meghaladja a termelői felhasználás 

(inputok) drágulását. Így az árváltozások hatása a mezőgazdasági 

termelők jövedelmére pozitív volt; 

• Az agrárnépesség kereseti viszonyai javultak, mégis egyre tartósabbá 

válik a társadalom egészéhez képest mért elmaradás. Emiatt 

tendenciájában sem teljesülnek az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 

törvényben leírt arányos munkajövedelemre vonatkozó kritériumok. 

Az Agrárgazdasági Tanács véleménye szerint a beszámoló az agrárgazdaság 

2007. évi teljesítményeiről objektív és valós képet mutat. A beszámoló magában 

foglal minden olyan információt, amely az agrárgazdaság 2007. évi folyamatainak 

megismertetéséhez és nemzetgazdasági szerepének megítéléséhez szükséges.  
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Az Agrárgazdasági Tanács megállapításai a 2007. évről 

A Tanács megállapítja, hogy a mezőgazdasági GDP aránya a 

nemzetgazdaságon belül 2007-ben 3,6%-ot tett ki, vagyis a megelőző évhez képest 

változatlan maradt. Bár a mezőgazdaság GDP termelése az időjárás és a gyakran 

változó piaci viszonyok függvényében évről évre ingadozik, hosszabb távon az 

ágazat nemzetgazdasági GDP-hez való hozzájárulása csökkent. Ugyanakkor 

hangsúlyozzuk, hogy a hazai agrárgazdaság a GDP-hez való hozzájárulásnál jóval 

jelentősebb gazdasági szektora a nemzetgazdaságnak. A 3,6%-os arány csak a 

mezőgazdasági alapanyag termelés részesedése, amihez az élelmiszeripar 

teljesítménye további 3-4 százalékot tesz hozzá. A fejlett országokban az alapanyag-

termelésről fokozatosan áthelyeződött a hangsúly a szélesebb értelemben vett 

agrárgazdaságra, az agrobizniszre, a mezőgazdaság termelést megelőző, illetve 

követő fázisaira. Az így számított GDP részesedés a 12-13 százalékot is elérheti 

hazánkban, hasonlóan több fejlett országhoz (pl. USA).  

Nem lehet szó nélkül elmenni az ágazat multifunkcionális szerepe mellett 

sem. Kiemelendő, hogy a környezet védelme, az ország területének kultúrált 

állapotban tartása nem képzelhető el az ágazat meghatározó közreműködése nélkül. 

Ebben hangsúlyos szerepet tölt be az erdőgazdálkodás. Az erdőgazdálkodás anyagi 

teljesítményét és az erdő vagyoni értékét, valamint annak hozadékát ugyanis 

sokszorosan meghaladja az immateriális érték, amelyet az erdő a társadalom 

egészének szolgálatában betölt sokirányú környezetvédelmi, közjóléti funkcióin 

keresztül, hozzájárulva az ország lakossága életminőségének javításához. 

A mezőgazdaság teljes kibocsátása 2007-ben 1655 milliárd forint volt. Folyó 

áron számítva ez 4,4%-os emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Ez 

azonban döntően a magasabb árak következménye, hiszen a kibocsátás volumene 

ebben az időszakban 11,6%-kal elmaradt az előző évitől. Az állattenyésztés 

teljesítménye 0,4%-kal mérséklődött, a növénytermesztésé pedig 7,9%-kal bővült 

folyó áron. 
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A Tanács felhívja a figyelmet a mezőgazdasági termékek termelői árának 

2007-ben bekövetkezett jelentős, 22,2%-os emelkedésére. A felértékelődés 

legnagyobbrészt a gabonafélék 69,6%-os, és a gyümölcsök 42,7%-os áremelkedése 

miatt következett be, aminek hátterében eseti hatások (aszály Kelet-Európában, 

Ausztráliában és Új-Zélandon) és tartós tényezők (a GDP jelentős növekedése 

néhány nagy népességű országban, a világ bioetanol termelésének felfutása) miatti 

növekvő felhasználás áll. Az árnövekedés az egész mezőgazdaságra jellemző volt, a 

vágómarha és a vágósertés kivételével minden fontos termékcsoportban magasabb 

árak alakultak ki. A mezőgazdasági ráfordítások árszínvonala is nőtt, 2007-ben 

14,2%-kal volt magasabb, mint az előző évben. 

A mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban a 2007-ben átlagosan 182,9 

ezer főt foglalkoztattak, ami a nemzetgazdasági összes foglalkoztatottak 4,7%-át 

teszi ki. Ez a megelőző évhez képest mintegy 8 ezer fő részére jelentette 

munkahelyének elvesztését. A mezőgazdaságban azonban továbbra is jellemző a 

nem fizetett (családi) munkaerő felhasználása, ami a foglalkoztatási statisztikában 

nem szerepel. A nem fizetett mezőgazdasági munkaerő-felhasználás is csökkent 

2007-ben.  

Az agrárnépesség kereseti viszonyai javultak, mégis a mezőgazdaságban, 

erdőgazdálkodásban, vadgazdálkodásban és halászatban alkalmazásban állók nettó 

átlagkeresete 2007-ben a nemzetgazdasági átlag alig háromnegyede volt.  

A mezőgazdasági, vadgazdálkodási és halászati társas vállalkozások (kettős 

könyvelést vezetők) üzemi eredménye szerény mértékben (2,3%-kal) javult az előző 

évhez képest, értéke 2007-ben 82,2 milliárd forintot tett ki. Vagyis a kedvezőtlen 

időjárás miatti hozamkiesést kompenzálták az emelkedő árak. Az adózás előtti 

eredmény viszont már 4%-os csökkenést mutat, 68,2 milliárd forint volt a 2006. évi 

70,8 milliárd forinttal szemben. Látni kell ugyanakkor, hogy a 2006-ban az 

eredmény kiugró volt, amelynek elsődleges oka az állami tulajdonban levő 

üzletrészeknek a kibocsátó szövetkezet részére történő térítésmentes átadása volt. Ez 



 6 

egyszeri, technikai jellegű eredményjavulást okozott, 2007-ben nem volt 

megismételhető. 

Az EU alapokból és a központi költségvetésből rendelkezésre álló források 

felhasználásával 2007. év végéig összesen 435,7 milliárd Ft támogatás került 

kifizetésre, ami a 2006. évit több mint 5 milliárd Ft-tal haladta meg. 

Az elmúlt néhány évben a mezőgazdaság beruházásai hullámzó képet 

mutattak. 2006-ban 14%-kal estek vissza az előző évi – már akkor sem kielégítő – 

bázishoz képest. 2007-ben a mezőgazdasági termelőeszközök kereskedelme a 

megelőző évhez képest folyó áron számítva egyharmaddal növekedett. A jövőt 

illetően azonban jelentős kockázatot jelent, hogy az ágazat beruházásainak 

nemzetgazdasági beruházásokhoz mért aránya elmarad az ágazat bruttó hozzáadott 

érték arányától. 

A mezőgazdasági termelés – a szándékolt és többszörösen kinyilvánított 

törekvések ellenére – továbbra is egyoldalú: a növénytermesztés dinamikus 

eredményjavulása mellett az állattenyésztés lecsúszó pályán mozog, az előállított és 

realizált jövedelemnek gyakorlatilag teljes egésze a növénytermesztésből származik. 

A növénytermesztés és a kertészet termékeinek magas árai miatt a növénytermesztés 

aránya a mezőgazdasági termékek bruttó kibocsátásából 2007-ben újra emelkedett, 

az előző évi 55,5% után 57,3%-ot ért el. Ezzel párhuzamosan mérséklődött az 

állattenyésztés aránya 35,8%-ról 34,1%-ra. Nem valósult meg tehát az elmúlt évben 

sem az a kormányzati célkitűzés, hogy az állattenyésztés mezőgazdaságban betöltött 

szerepét erősíteni kell.  

Az agrárgazdaság féloldalas fejlődését, torzuló szerkezetét csak részben 

magyarázzák a rajtunk kívüli események: az éghajlat, a világpiac, a globalizáció és a 

hazai makrogazdasági feltételek. Ne áltassuk magunkat! A szakmai munka 

színvonalával összefüggő mutatóink is kedvezőtlenek. Például az egy euró 

kibocsátásra jutó ráfordítások értéke az EU-15-ben átlagosan 57 eurócent, míg 

Magyarországon 67 eurócent. A számunkra hátrányos jövedelemkülönbségek tehát 
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már a támogatások nélküli eredményekben is mutatkoznak. Ezeket a különbségeket 

a támogatási eltérések természetesen felnagyítják. 

A Tanács aggasztónak ítéli, hogy a mezőgazdasági társas vállalkozásokban és 

az egyéni gazdaságokban is rendkívül alacsony a megélhetéshez és a stabilitáshoz 

hozzájáruló nem mezőgazdasági tevékenységek – élelmiszer-feldolgozás, fuvarozás, 

helyi vagy piaci értékesítés, stb. – aránya. 

Az elmúlt évben sem változtak azok a kifogásolható jelenségek, amelyek gátját 

képezik annak, hogy a hazai agrárgazdaság egy világos jövőkép alapján kidolgozott 

stratégiát követve fejlődjön. Továbbra sincs egyetértés a politika szereplői között 

olyan fontos agrárpolitikai kérdésekben, mint a birtokpolitika, a piacvédelem, illetve 

egyes támogatási célkitűzések. Továbbra is hatnak az agrárgazdaságra az ország 

társadalmában és gazdaságában megfigyelhető morális problémák. A fekete és 

szürke gazdaság relatíve nagy súlya, ennek elemeként a számla nélküli 

kereskedelem, a laza szerződéses fegyelem, a mezei kultúrákat és az állatállományt 

érintő lopások, az erdők illegális kitermelése mind-mind olyan hatás vált ki, amely 

rontja az ágazat versenyképességét, akadályozza fejlődését. Még a foglalkoztatásban 

is csökken a legális, fizetett munka aránya. 

A globalizációnak, s konkrétabban a nemzetközi élelmiszerláncok hazai 

működésének, sajátos üzletpolitikájának torz eseteként fogható fel, hogy a hazai 

élelmiszer-feldolgozás két tűz közé került. Az élelmiszer-, ital és dohánygyártás 

2007. évi teljesítménye 4,3%-kal maradt el a 2006. évitől. Folytatódott tehát az a 

tendencia, amely az élelmiszeripari termelés és a belföldi értékesítés visszaesését 

mutatja. Az élelmiszerválság negatív hatásai az élelmiszeripart súlyosan érintették. 

Példátlan mértékű volt a profitvesztés, az adózott eredmény a 2006. évi 43,8 milliárd 

forintról 2007-re 14,0 milliárd forintra esett vissza, ami a megelőző évinek 

mindössze 32%-a. A különböző szakágazatok között azonban– elsősorban a 

jövedelmezőség tekintetében – nagyok az eltérések.  

Az előbbiekkel, valamint a versenyképesség gyengeségeivel függ össze, hogy 

a hazai élelmiszertermelés itthon súlyos piacveszteséget élt át 2007-ben. Az összes 
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élelmiszerfogyasztásból a rendszerváltás kori 8-10%-kal szemben, immár mintegy 

20% az importtermékek aránya, de az alapvető termékekből – tejtermékek, sertés, 

baromfi – már a 30%-ot is meghaladja. 

Ebben a folyamatban a nemzeti fizetőeszköz kiemelkedő mértékű 

felértékelődése jelentős szerepet játszott, erősen támogatva az import növekedését, 

nehéz helyzet elé állítva elsősorban az élelmiszeripari vállalkozásokat, 

exportorientált tevékenységük során. 

Ezzel a negatív tendenciával csak látszólag van ellentétben, hogy a magyar 

agrárgazdasági külkereskedelem 2007. évben kedvezően alakult. Ebben ugyanis 

meghatározó szerepet játszott a több év alatt felhalmozódott intervenciós 

gabonakészlet egy év alatt történő értékesítése. 2007-ben a mezőgazdasági és 

élelmiszeripari termékek kivitelének értéke 4807 millió euró, behozataluké 3209 

millió euró volt. Az export 30,8%-kal, az import 19,7%-kal nőtt a megelőző évhez 

képest. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelmi forgalmának 

többlete 2007-ben jelentősen – 61%-kal – növekedett és elérte az 1599 millió eurót. 

Ez a magas külkereskedelmi egyenleg 2008-ban nem ismételhető meg.  

Az Agrárgazdasági Tanács megállapítja, hogy Magyarországon a piaci 

viszonyokat, az üzletpolitikai szemléletet még mindig a „keleti éretlen kapitalizmus” 

vadhajtásai uralják, mintsem a távlatos együttműködést, a harmonikus fejlődést 

lehetővé tevő, a kölcsönös előnyöket garantáló magatartás. Elszomorítóan alacsony 

a szövetkezések, kooperációk és integrációk aránya az agrárgazdaság szereplői 

körében. Hiányzik az a minimális üzleti empátia, amely – a pillanatnyi előnyök 

kíméletlen kihasználása helyett – túlélési esélyt kínál legalább az európai átlagos 

(termelési, minőségi és költség) színvonalat elérő beszállítóknak! A rendszerváltást 

követő időszak gazdaságpolitikájának ez a legnagyobb, legmélyebb sebeket ütő 

kudarca. 
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Az Agrárgazdasági Tanács ajánlásai 

1. A 2007. évi világgazdasági és hazai folyamatok, az élelmiszer- és az energia-

termelés, valamint a környezetgazdálkodás megváltozott viszonyrendszere 

igényli az uniós törekvéstől több ponton eltérő magyar agrárpolitika kormányzati 

megerősítését. A Közös Agrárpolitika felülvizsgálata során magyar álláspontként 

• a termelés korlátozása helyett, a piacorientált bővítés feltételeit célszerű 

erősíteni, 

• enyhíteni szükséges a versenytársainknál szigorúbb, indokolatlan 

állatjóléti, környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági előírásokat, 

• a Közös Agrárpolitika vívmányait, annak termeléshez (állattenyésztés), 

illetve területhasznosításhoz kapcsolódó támogatását (I. pillér) fenn kell 

tartani, a műszaki fejlesztést a jövőben valamennyi területen elő kell 

segíteni, 

• a közjavak előállítását (beleértve a regionális és lokális élelmiszerellátás 

biztonságát is!) a verseny torzítása nélkül indokolt támogatni. 

2. Az Agrárgazdasági Tanács vallja, hogy az agrárteljesítmények is csak a 

nemzetközi folyamatok és körülmények tükrében mérhetők meg. Tartós, pozitív 

jóléti hatása azonban csak a közel azonos versenyfeltételeknek lehet. Ezek a 

feltételek nem mondhatók el a magyar piaci viszonyokról. A termékpályákon 

nem fedezhetők fel a kölcsönös előnyöket biztosító, távlatos együttműködés 

jelei. A nagy élelmiszerláncok túlzott árnyomása a beszállítók tömegeit fenyegeti 

csőddel, szegényítve a magyar piac termékkínálatát, súlyosbítva régiók, 

kistérségek munkanélküliségét. A Tanács azzal a kéréssel fordul a kormányhoz, 

hogy – az érintett tárcák bevonásával – készítessen jelentést az élelmiszerláncok 

üzletpolitikájáról, a hazai és az „anyaországi” üzlet és árpolitikájának 

összevetéséről, az erőfölénnyel való visszaélés jellemző formáiról, valamint az 
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együttműködést erősítő kormányzati és civil feladatokról. A végső javaslat 

kialakításánál vegyék figyelembe az EU más országaiban is követett és 

követhető megoldásokat. 

3. A magyar állattenyésztés leépülése már a növénytermesztés lehetőségeit is 

veszélyezteti. Ezt a veszélyes tendenciát egyedül a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium eszközeivel nem lehet megállítani. A gyenge 

versenyképességet ugyanis a szakmai, szervezettségi, stb. hiányosságokon 

túlmenően olyan makrofeltételek is befolyásolják, amelyek módosítása szélesebb 

összefogást igényel. A tanács szükségesnek tartja, hogy a Kormány tárja fel az 

állattenyésztés fejlődését gátló, a versenytársakéhoz képest hátrányos 

makrogazdasági feltételeket. Célszerű kitérni a környezetvédelmi előírásokra, az 

önkormányzatok szerepére, a munkaerő-ellátás lehetőségeire, a vagyonbiztonság 

jelentős fokozására, valamint az adó és járulékterhekre. 

4. Különösen a kertészetben és az állattenyésztésben a termelők egzisztenciájának 

javítása, a piaci pozíciók erősítése, valamint a versenyképességük növelése 

érdekében a jövőben még inkább segíteni kell a különböző típusú termelői 

szerveződések, összefogások létrejöttét és erősödését. Támogatni kell ezek jogi, 

szaktanácsadási, igazgatási, pénzügyi, infrastrukturális peremfeltételeinek 

működését. Megfelelő kommunikációval erősíteni kell a termelőkben e 

szerveződések elfogadottságát, nemzetközi versenyképességünk egyik jövőbeni 

zálogát. 

5. Az Agrárgazdasági Tanács – ismételten(!) – felhívja a figyelmet arra az igényre, 

hogy a támogatások transzparenciájának biztosítása és a hasznosulás nyomon 

követése érdekében az agrárkormányzat mielőbb alakítson ki és működtessen 

támogatási monitoring rendszert. A rendszer működtetése révén kapott 

információkról tájékoztassa a közvéleményt. 

6. Mind az állami, mind pedig az üzleti szféra régóta adós olyan jogi, kooperációs 

és pénzügyi megoldások kidolgozásával, amelyek enyhíthetik a 

termésingadozásokból fakadó szeszélyes ár és jövedelemhullámzást, 
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megelőzhetik egy-egy térség, egy-egy ágazat szereplőinek tömeges csődbe 

jutását. Ezért állami eszközök igénybevételével erősíteni kell ezt a tevékenységi 

kört. 

7. A termőföld fokozott védelme érdekében, annak kiemelkedő és meg nem újítható 

voltára tekintettel minden lehetséges eszközt igénybe kell venni, beleértve az 

önkormányzatok ilyen irányú jogosultságát és tevékenységét is. Sürgető feladat 

az ország érdekében, hogy a politikai pártok konszenzust alakítsanak ki egy 

versenyképes, középtávon is stabilnak remélt birtokpolitika kialakítása 

érdekében. 

8. Magyarországon tervszerű erdőgazdálkodás folyik, mely köszönhető az 

erdőtörvényben és a végrehajtási rendeletben foglalt rendelkezéseknek. A 

mezőgazdasági tárca egységes erdőpolitikát alakított ki és folytat 

Magyarországon, ezáltal a jelentős értékű (ezer Md Ft-ot meghaladó) 

erdővagyon kezelésének felügyelete és irányítása jelenleg biztos kezekben van. 

Továbbra is indokolt, hogy az erdészeti szakpolitikai és szakigazgatási feladatok 

ellátása az FVM-en belül működjön, valamint ki kell alakítani az egységes állami 

erdővagyon-kezelést az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. keretei között.  

9. Komplex és átfogó módon kell újraértékelni az új világfolyamatokkal is 

összhangban Magyarország vízgazdálkodását, vízhasznosítását. Hazánk kivételes 

lehetősége számos országtól eltérően, hogy rendkívül nagy az országon 

hasznosítatlanul – sok esetben kárt okozó – átfolyó felszíni vízmennyiség. 

10. Az Agrárgazdasági Tanács szinte minden szektort képviselő tagja egyöntetűen 

hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az FVM újítsa fel és erősítse meg a 

korábban jól bevált kutatási-fejlesztési programrendszerét (pl. GAK), amely 

alapot adna arra, hogy a kifejezetten nemzeti jellegű mezőgazdasági, 

élelmiszeripari és erdészeti kutatások jelentősen megerősödhessenek. Különösen 

fontos ez abból a szempontból is, hogy az egész agrárvertikum szereplői 

nemzetközi mércével mérve döntően törpe, kis- és középvállalkozások. 

Okulnunk kell abból a nemzetközi tapasztalatból, hogy az elmúlt negyed 
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században azok az országok tudták növelni részesedésüket a világ 

agrártermelésében, amelyek magas színvonalú K+F tevékenységet folytattak, 

erős állami és regionális szerepvállalással. 

 

Budapest, 2008. szeptember 9. 

 

 

 Dr. Horn Péter 

 akadémikus 
 az Agrárgazdasági Tanács elnöke 

 
 


