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Bevezetés 

Az élelmiszergazdaság helyzetérıl szóló 2008. évi – éves gyakoriságú – 
jelentés elkészítésével a parlamenti beszámoltatás a második évtizedébe lép. Az 
elkészítés kötelezettségét az agrárgazdaság fejlesztésérıl szóló 1997. évi CXIV. 
törvény, valamint az azt módosító 2005. évi XXVIII. törvény írja elı. A jelentés 
fontos szerepet játszik abban, hogy a szakmai és a laikus közvélemény elıtt is 
torzításmentes, reális kép alakulhasson ki a mezıgazdaságról és az élelmiszer-
feldolgozásról. Úgy ítéljük, a jelentés objektív tartalmával és hangvételével 
megalapozhatja a képviselık közti tárgyszerő vitát a parlament padsoraiban, ezen 
keresztül lehetıséget ad arra, hogy az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlyának 
megfelelı figyelmet kapjon. 

A jelentés készítıinek – akik 1998 óta évrıl évre összeállítják az anyagot – 
örömére szolgál, hogy mind a parlamenti bizottsági üléseken, mind pedig a plenáris 
ülésen a kormánypárti és ellenzéki képviselık – mindegyik kormány alatt – 
többségében elismerték, hogy a jelentés valós tényeket közöl, alkalmas arra, hogy az 
ágazat helyzetét ennek alapján megítéljék. A jelentést, mint tárgyalási alapot akkor 
is elfogadták, amikor a jelenségek, tendenciák értelmezésérıl, okairól erısen 
megoszlottak a vélemények. 
 

A 2008. év második felében kirobbant és fokozatosan elmélyülı pénzügyi-
gazdasági válság súlyos piacvesztést hozott a magyar nemzetgazdaság számára, ipari 
termékeink külpiaca beszőkült, az építıipar pedig a fizetıképes kereslet csökkenése 
folytán válságba került. Ezekben az ágazatokban drasztikusan emelkedett a 
munkanélküliség. Ugyanakkor a válság kisebb mértékben érintette az 
élelmiszergazdaságot, mely elsısorban annak tulajdonítható, hogy a válság okozta 
keresletcsökkenés a legkevésbé éppen az élelmiszergazdaság termékeinél 
jelentkezik. Az élelmiszerek iránti kereslet sem hazánkban, sem pedig általában a 
világpiacon nem csökken érdemlegesen (a fejlett világban az élelmiszerigény a 
válság ellenére sem csökken, a fejlıdı országok jelentıs részében a 
keresletnövekedés, ha kisebb mértékben is, tovább folytatódik).  
 

Fentiek alapján az a következtetés vonható le, hogy az élelmiszergazdaság 
stabilizáló tényezı lehet a válságkezelésben. Ezt igazolja, hogy az agrárgazdaság 
termékkibocsátása 2008-ban is jelentısen növekedett, lényegében ez tette lehetıvé 
nemzetgazdasági szinten a 2008-ban bekövetkezett kevesebb mint 1%-os GDP 
növekedést. Emellett a minden korábbit meghaladó 2008. évi, közel 2 milliárd eurós 
aktív deviza egyenleg is jelentıs mértékben hozzájárult az ország devizamérlegéhez. 
Bevezetett agrár- és élelmiszerpiacainkon még az év utolsó hónapjaiban, sıt azt 
követıen sem csökkent a vásárlási hajlandóság. Piaci oldalról tehát egyáltalán nem 
szükségszerő az agrárágazat csökkenı tendenciája. Ezen túlmenıen egy növekvı 
agrárágazat jelentıs mértékben hozzájárulhat a beruházások növekedéséhez, a vidéki 
lakosság foglalkoztatásához és megélhetéséhez, de nem utolsó sorban az Európai 
Unió által felkínált jelentıs források lehívásához is, ami fontos nemzetgazdasági 
érdek. 
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Az európai országokban az agrárjelentések mindig az elızı naptári vagy 
gazdasági év agrárgazdasági és agrártársadalmi folyamataival foglalkoznak, s ezeket 
vetik össze az azt megelızı év fı adataival. Általában mi is ezt a gyakorlatot 
követjük, így a most kézbevett agrárjelentés fı feladata a 2008. év bemutatása, 
összevetve a 2007. év jellemzıivel. 2008 azonban azért is érdemel különös 
figyelmet, mivel ez volt az uniós csatlakozásunk után lezárult 5. év. Ezért 
érdemesnek ítéltük, hogy néhány jellemzı vonatkozásában visszatekintsünk az 
utolsó EU-n kívüli év (2003), és az azt követı idıszak fı folyamataira is. 

Az agrárjelentést – a Központi Statisztikai Hivatallal közös felelısségben – a 
földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a törvényi kötelezettségének 
megfelelıen a tárgyévet követı év október 15-ig terjeszti az Országgyőlés elé. 
Ebben ki kell térni az agrárgazdaság helyzetére, a mezıgazdasági termelık 
jövedelemviszonyaira, a fıbb agrárpolitikai célok megvalósulására, a megtett 
intézkedésekre, valamint a költségvetési támogatások felhasználására. A jelentésrıl 
az Agrárgazdasági Tanács véleményt készít, és azt a beterjesztéssel egyidejőleg 
nyilvánosságra hozza. A világgazdaságban kialakult és Magyarországot is súlyosan 
érintı gazdasági és pénzügyi válság, valamint a szükségessé vált válságkezelı 
intézkedések indokolttá tették, hogy 2009-ben a Jelentés benyújtásának határidejét – 
bár ez az adatgyőjtés szempontjából rendkívüli nehézségeket okoz – az elırehozott 
költségvetéshez igazítsuk. 

A jelentés elkészítésekor az eddigi gyakorlatnak megfelelıen törekedtünk a 
tényszerő adatközlésre és folyamatleírásra. A jelentésnek nem célja a minısítés. 
Meg kell teremtenie ugyanakkor annak a lehetıségét, hogy a vizsgált évben 
megfigyelhetı folyamatokról ki-ki szakmai meggyızıdése alapján, a maga területén 
vonjon le következtetéseket. 

Mint minden évben, az idén is nehéz feladatot jelentett a naprakész adatok és 
információk biztosítása. A vizsgált évet jellemzı végleges statisztikai adatok 
legnagyobb része csak a követı év júniusától áll a felhasználók rendelkezésére, de 
egyes adatok csak az ısz folyamán válnak elérhetıvé. A felhasznált statisztikai 
adatok alapvetıen a KSH 2009. július végéig publikált adatbázisára épültek, a 
késıbb megjelenteket, illetve a pontosításokat már nem tudtuk figyelembe venni. 
Ezen túlmenıen a jelentéshez több elızetes adatot egyes esetekben szakértıi 
számításokon alapuló értékeket is fel kellett használnunk.  
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I. AKTUÁLIS HELYZET 
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1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban 

Az évtized közepére jellemzı dinamikus, évi 5% körüli világgazdasági 
növekedés 2008-ban lefékezıdött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult 
folyamatok és az azóta világméretővé vált pénzügyi válság reálgazdasági hatásai 
következtében az év végére több térség gazdasága recesszióba fordult.  

Az Eurostat gyorsbecslése szerint az Európai Unió (EU-27) gazdasága 2008-
ban 0,9%-kal bıvült, ami 2003 óta a legalacsonyabb növekedési ütem. Az éven 
belül, az egyes negyedévekben a megelızı év azonos idıszakához viszonyítva a 
gazdasági növekedés egyre kisebb lett, sıt az utolsó negyedévben már visszaesés 
volt tapasztalható (-1,6%). Az utolsó negyedévben már recesszióban volt – a 
legfontosabb külgazdasági partnerünk – Németország, valamint több nagy tagállam, 
mint például Olaszország, Nagy-Britannia, Spanyolország.  

2008-ban a magyar gazdaság teljesítményét egyrészt a belsı egyensúlyjavító 
törekvések és intézkedések, másrészt – fıként az év második felében – a globális 
méretővé váló pénzügyi és gazdasági válság hatásai határozták meg. A magyar 
gazdaság 2008 elsı félévében 2%-kal, majd a III. negyedévben mérséklıdı 
ütemben, 1,3%-kal bıvült az elızı év azonos idıszakához mérten, azonban az év 
utolsó negyedévében hazánkban is csökkenés következett be. 

A mezıgazdasági termelés volumene három évi folyamatos csökkenés után 
2008-ban jelentısen, elızetes adatok szerint 27%-kal növekedett, és ezáltal az 
évtized során eddig mért legmagasabb, 2004. évi szintet is elérte. A 2007. évi 
rendkívül alacsony bázishoz képest a növényi termékek termelése több mint 40%-
kal nıtt egy év alatt, ami a gabonafélék 70%-ot és a gyümölcsök 200%-ot is 
meghaladó volumennövekedésével magyarázható. Az élı állatok és állati termékek 
kibocsátása kismértékben, 1,3%-kal tovább csökkent annak ellenére, hogy az 
állattenyésztés fı ágazatainak jövedelemhelyzete a 2008. év során összességében 
relatíve javult. 

A mezıgazdasági termékek termelıiár-szintje a 2007. évi 22%-os növekedés 
után 3%-kal csökkent 2008-ban. A rendkívül magas bázishoz képest 15%-kal 
mérséklıdött a növényi termékek ára, az élı állatok és állati termékek 14%-os 
árszintnövekedése 10 százalékponttal volt magasabb, mint 2007-ben. A 
mezıgazdaság ráfordításiár-szintje 2008-ban 15%-kal emelkedett. Leginkább a 
mőtrágyák és a vásárolt takarmányok drágultak, 61, illetve 21%-kal kerültek 
többe, mint 2007-ben. 

Az élelmiszer-gazdaság nemzetgazdasági szerepében alapvetı 
átrendezıdések az uniós csatlakozás óta nem történtek. Jellemzıen folytatódtak 
azok a tendenciák, amelyek a korábbi évtizedben voltak megfigyelhetık. A 
mezıgazdaság részaránya folyamatosan csökkent a foglalkoztatásban, az elmúlt évet 
kivéve a bruttó hozzáadott érték elıállításában, a beruházásokban pedig ingadozott. 
2008-ban mindhárom mutató egyaránt 4-5% között alakult.  
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2008. évre vonatkozóan ki kell emelni, hogy az árutermelı ágazatok közül 
gazdaságdinamizáló tényezıvé vált a mezıgazdaság. A mezıgazdasági termelés 
bıvülése nélkül az elmúlt évben a nemzetgazdasági GDP – a 0,6%-os növekedéssel 
szemben – negatív tartományba került volna. 

1. táblázat 

A mezıgazdasága) részaránya Az élelmiszeripar részaránya 

Mezıgazdasági-, 
élelmiszeripari termékek, 

ital, dohányáru 

részaránya 
a bruttó 
hazai 
termék 
(GDP) 
termelés
ben 

a 
bruttó 
hozzá-
adott 
érték 

a 
bruttó 
hazai 
ter-
mék 
(GDP) 

a 
bruttó 
hozzá-
adott 
érték 

Fogyasztói 
árindex 

elızı év = 100,0 
 

termelésében 

a 
beru-
házás-
ban 

a fog-
lalkoz-
tatás-
banb) 
% 
 

termelésében 

a 
beru-
házás-
ban*) 

a fo-
gyasz-

tás-
band) 

az ex-
port-
banc) 

Év 

a fog-
lalkoz-
tatás-
banb) 
% 
 
 

folyó áron, % 

külkeres-
kedelmi 

forgalmának 
egyenlegec), 
milliárd Ft 

élelmi
-szer 

összesen 

2003 
5,5 3,7 4,3 6,1 3,9 2,7 3,2 3,6 26,6 6,5 303,2 102,7 104,7 

2004 
5,3 4,1 4,8 4,3 3,6 2,4 2,8 3,7 26,1 6 223,1 106,5 106,8 

2005 
5 3,6 4,2 4,5 3,6 2,2 2,6 3,6 25,1 5,8 181,1 102,5 103,6 

2006 
4,9 3,5 4,1 4,2 3,6 2,1 2,5 3,1 25,8 5,5 214,8 107,7 103,9 

2007 
4,7 3,4 4 3,7 3,4 2 2,3 3,2 26,8 6,3 360,5 111,5 108 

2008 
4,5 3,7e 4,3 e 4,7 3,3 1,9 e 2,1 e 2,5 26,5 e 6,7 376 110,2 106,1 

 
Forrás: KSH 
*a 4 fı feletti vállalkozások, valamint teljes körően a költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit 
szervezetek adatai 
a) Mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat ágba sorolt gazdasági szervezetek  
b) A munkaerı-felmérés adatai 
c) A Szabványos Nemzetközi Kereskedelmi Osztályozás (SITC) szerint   
d) A háztartási javak rendeltetése (COICOP) szerinti hazai fogyasztási kiadásaiból 
e) AKI becslés 

 

A KSH lakossági munkaerı felvétele szerint az elmúlt évben 174 ezer fıt 
foglalkoztatott a mezıgazdaság, 4,8%-kal kevesebbet, mint 2007-ben. A növekvı 
támogatás hatására élénkültek a mezıgazdasági beruházások, így a 
nemzetgazdaságon belüli részarányuk is számottevıen emelkedett.  

Az élelmiszer-gazdaság az EU-csatlakozás után a beáramló import miatt a 
korábbinál kisebb, az utóbbi két évben azonban már ismét megnövekedett összeggel 
javította a külkereskedelmi egyensúlyt. Az élelmiszer-kivitel többletét nagy 
mennyiségével és magas árszínvonalával fıként a gabonaexport növelte.                 
(A mezıgazdasági eredető nyersanyagokkal, köztük az egyre fontosabb olajos 
magvakkal és növényolajokkal együtt az elızı évi 421 milliárd után 482 milliárd 
forint volt az élelmiszer-gazdaság külkereskedelmi többlete 2008-ban). A jövıt 
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illetıen azonban figyelmeztetı tendencia, hogy folyamatosan mérséklıdik az 
élelmiszer exporton belül a feldolgozott élelmiszerek aránya. 

A lakossági fogyasztás szerkezete 2008 átlagában még nem tükrözte a 
válsághatásokat. A lakossági élelmiszer kiadások arányának csökkenı tendenciája 
2007-ben megtört, de ezt az élelmiszerek inflációt meghaladó mértékő drágulása 
okozta.  

A fogyasztói kosár mintegy egynegyedét kitevı élelmiszerek éves átlagos 
fogyasztóiár-indexe a 2006-ot megelızı négy évben átlag alatt nıtt. 2006-tól ez a 
tendencia megfordult, és az élelmiszerek drágulása meghaladta az átlagos 
áremelkedés nagyságát. 2008-ban éves átlagban mintegy 10%-os áremelkedés 
következett be az élelmiszerek körében, leginkább az étolaj 56, a liszt 33, a tej 17, 
valamint a sajt és a kenyér 15-15%-os drágulásának következményeként. 
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2. Gazdaságstruktúra, integrációk 

A gazdálkodási formák tekintetében a magyar mezıgazdaság a legszínesebb 
ágazatnak tekinthetı. A társas vállalkozások közül a Kft. a legjellemzıbb 
gazdálkodási forma, számuk az elmúlt évben több mint 8%-kal nıtt. A 
részvénytársaságok száma stabilnak tekinthetı, 2008-ban csak 3 ilyen szervezettel 
kevesebbet regisztrált a statisztika, mint 2007-ben. A szövetkezetek száma évrıl 
évre csökken, elsısorban az átalakulások miatt.  

A mezıgazdaságban, az erdıgazdálkodásban és a halászatban összesen 
389120 vállalkozást regisztráltak 2008 végén, 4,7-szer többet, mint egy évvel 
korábban. Ezen belül az ıstermelık adószám-regisztrációs kötelezettsége miatt az 
egyéni vállalkozások nyilvántartott száma 5,4-szeresére, a társas vállalkozásoké 
pedig 2,3%-kal növekedett (Eközben a gazdaság többi ágában a nyilvántartásba vett 
egyéni vállalkozások száma 1,4%-kal csökkent, a társas vállalkozásoké pedig 5,8%-
kal növekedett).  

2. táblázat 
A regisztrált vállalkozások száma gazdálkodási  
forma és létszám kategóriák szerint (év végén) 

Megnevezés 2007 2008 
A 2008. év a 

2007. év  
%-ában 

Társas vállalkozás 13 855 14 172 102,3 
Ebbıl: kft. 6 828 7 386 108,2 

részvénytársaság 329 326 99,1 
betéti társaság 4 086 3 965 97,0 
szövetkezet 1 242 1 147 92,4 

Egyéni vállalkozás 68 947 374 948 543,8 
Ebbıl: vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı 18 311 19 287 105,3 

ıstermelı 50 634 355 659 702,4 
Vállalkozás összesen 82 802 389 120 469,9 
Ebbıl: legalább 500 fıs 10 8 80,0 

250–499 fı 26 25 96,2 
50–249 fı 389 389 100,0 
20–49 fı 697 661 94,8 
10–19 fı 843 883 104,7 
1–9 fı 62 131 362 690 583,8 
0 fı és ismeretlen 18 706 24 464 130,8 

Forrás: KSH 

Tovább csökkent a mezıgazdaságban a vállalkozások munkaerı-
felhasználása, melyet jelez a 19 fınél többet foglalkoztatók számának 3,5%-os 
fogyatkozása. Az egy fı foglalkoztatásával regisztrált 361 ezer vállalkozás 
(általában ıstermelı) túlnyomó többsége már korábban is végzett mezıgazdasági 
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tevékenységet, munkaviszonyból származó jövedelme vagy nyugdíja kiegészítése 
végett. 

Amennyiben a Gazdaságszerkezeti Összeírás (GSZÖ) adataiból kiindulva a 
mezıgazdaság valamennyi tehát nem csak a statisztikában regisztrált szereplıjét 
figyelembe vesszük, megállapítható, hogy több mint 600 ezer egyéni gazdaság 
mőködik a mezıgazdaságban. Bár számuk évrıl évre csökkent az elmúlt években, 
még mindig azt mutatja, hogy kisebb nagyobb mértékben, de a magyar háztartások 
csaknem egynegyede érintett a mezıgazdaság ügyében. 

1. ábra 
A mezıgazdasági ágazat résztvevıi 2008-ban 

 

 
*A mezıgazdaság, vad- és erdıgazdálkodásba sorolt szervezetekhez néhány egyéb, a táblázatban szereplı 
kategóriákba nem illeszthetı szervezet is tartozik, így például a jogi személyiségő non-profit szervezetek, stb. 

Forrás: KSH adatok alapján AKI számítás. 

Az Európai Unió az egységes közös piacszervezésrıl szóló 1234/2007/EK 
rendeletben, valamint a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 
2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletekre vonatkozó végrehajtási szabályok 
megállapításáról rendelkezı 1580/2007/EK rendeletben intézkedik az elismert 
termelıi szervezetek (TÉSZ-ek) és a termelıi csoportok (TCS-k) támogatásáról. A 
hazai szabályozást a zöldség-gyümölcs termelıi csoportok támogatásáról szóló 
28/2009. FVM rendelet, valamint a zöldség-gyümölcs termelıi szervezetek 
kiegészítı nemzeti támogatásáról szóló 119/2008. FVM rendelet tartalmazza. 

A Magyarország uniós csatlakozásakor meglévı TCS-k (úgynevezett 
elızetesen elismert TÉSZ-ek) elismerése legfeljebb 5 évig tarthatott. Ez a tény, 
valamint a piaci viszonyok által kikényszerített árualap-koncentráció következtében 

Jogi személyiség nélküli  
társas vállalkozás  
(pl. betéti társaság,  

közkereseti társaság) 

 

Mezıgazdasági termelık 
(1 287 648) 

Társas vállalkozások 
(14 128) 

Egyéni gazdaságok 
(628 520) 

 

Nem üzemszerő, 
házkörüli termelést  

folytatók 
(645 000) 

Részvénytársaságok 
(325) 

Mezıgazdasági 
szövetkezetek 

(1 187) 

Egyéb jogi  
személyiségő  

társas vállalkozás (pl.                            
erdıbirtokossági társulat) 

(1 469) 

Mellékfoglalkozású           
és kisegítı gazdaságok 

(253 572) 

 Korlátolt felelısségő 
társaságok 
(7  109) 

Egyéni vállalkozás 
 (ıstermelıkkel együtt) 

(374 948) 

(4363) 
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megvalósult természetes összefogás hatására a TÉSZ-ek többsége versenyképes 
nagyságúra erısödött, vagy beolvadt egy másik szervezetbe. A TÉSZ-eken és TCS-
ken keresztül forgalmazott tagi áru értéke 2007-ben 29,4 milliárd forint volt, ez az 
összeg 2008-ban 34,5 milliárd forintra emelkedett. A zöldség-gyümölcs ágazat 
2008. évi mintegy 200 milliárd forintos árbevételébıl (17,3 milliárd Ft értékő 
csemegekukorica nélkül) a TÉSZ-ek és a termelıi csoportok tagi áruja több mint 
17%-kal részesedik. A tagi árbevétel 8 szervezet esetében több volt nettó 1 milliárd 
forintnál, illetve 2 TÉSZ esetében a 3,5 milliárd forintos forgalomnál is. A TÉSZ-ek 
és a TCS-k teljes bevétele pedig meghaladta a 42,5 milliárd forintot. Mindez jelzi e 
szervezıdések nehezebb piaci körülmények között is megmutatkozó hatékonyságát. 

A gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezésének 1996-ban végrehajtott 
reformja óta a termelıi szervezetek és azok mőködési programjaik a gyümölcs- és 
zöldségkínálat csoportosításának kulcsfontosságú elemei. A nemzetközi és a hazai 
tapasztalatok alapján is még mindig a termelıi szervezetek a legeredményesebbek a 
nagymértékben koncentrált kiskereskedelmi és diszkontláncokkal való 
együttmőködésben. Cél, hogy a termelıi szervezıdések minél nagyobb mértékben 
vállalják át a piac szervezését, a kereslet és a kínálat, valamint a termelık 
érdekeinek megfelelı képviseletét, ezáltal is tovább javítva piaci alkupozíciójukat. 
A hatékonyság növelése érdekében egyes területeken tovább kell ösztönözni újabb 
termelıi szervezıdések létrejöttét, újabb termelı tagok beintegrálását, illetve a 
kisebb szervezetek ésszerő összeolvadását. A magyar zöldség-gyümölcs termelés 
stratégiájában továbbra is elsı helyen szerepel a termelıi szervezetek megerısítése, 
hiszen rajtuk keresztül növelhetı az ágazat technikai és technológiai színvonala, 
létrehozható az ágazati szaktanácsadás. A TÉSZ-ek igényei alapján létrejöhet a piaci 
szemlélető alkalmazott kutatás és szakemberképzés. Általuk erısíthetı az ıstermelıi 
tevékenység sajnálatosan alacsony szintő átláthatósága és kialakítható az 
ágazatspecifikus marketingtevékenység. A termelıi szervezetek megerısödése nem 
csak az egyre növekvı friss piac fejlıdését segítené, hanem a – jelenleg többségi 
külföldi tulajdonban lévı – feldolgozóipar érdekeltségét is növelné a magyar 
termékek iránt. 

A termelıi csoportok feladata a hazai agrárgazdaság strukturális 
hiányosságainak pótlása. A csoportokat megalakító termelık termékeiket közösen 
viszik piacra, így versenyképesekké válnak a piacon, csökken hátrányuk a nagy 
volumenben termelı és vásárló szereplıkkel szemben. Mindemellett a gazdálkodás 
számos területén alakíthatnak ki elınyös együttmőködéseket, ami 
termelékenységüket, jövedelmezıségüket is javítja. 

Az EU csatlakozást megelızıen megalakult elızetesen elismert termelıi 
csoportok száma 2004-ben meghaladta a 250-et. Ezek a szervezetek több mint 15 
ezer tagot fogtak össze, és 100 milliárd forint fölötti éves árbevételt realizáltak.  

Az EU csatlakozás után ezt az elismerési szintet már nem lehetett kérelmezni. 
Az elızetesen elismert csoportok részben végleges elismerést szereztek, részben 
pedig kikerültek a tárca látókörébıl. 2008. év elején mindössze 10 elızetesen 
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elismert státusú termelıi csoport mőködött az országban, de ezek elismerési 
határozata is lejárt 2008. december 31-én. 

Az állami elismerés magasabb szintő követelményei szerint az EU 
csatlakozás óta lehet termelıi csoportot alapítani. 2008. évben a termelıi csoportok 
száma 15 szervezettel gyarapodott, és országosan elérte a 245-öt. A szervezetek 
számának nagyobb arányú növekedését fékezi az egyre zsugorodó mértékő 
háttérbázis, hiszen folyamatosan csökken a szervezeteken kívül gazdálkodó 
termelık száma. Negatív hatással volt a több ágazatot is érintı kedvezıtlen évjárati 
hatás, valamint a cukorrépa ágazatban lezajlott változások. Ösztönzést jelentett 
viszont az EMVA támogatási rendszer, illetve az elismerés feltételeit szabályozó 
rendelet kedvezı változása.  

A termelıi csoportokat érintıen 2008-ban olyan jogszabályi változás történt, 
amely a nehéz helyzetben lévı abraktakarmányt fogyasztó állattartó ágazatok 
számára jelentett könnyítéseket a termelıi csoportok megalakítása érdekében 
(124/2008. (IX. 19.) FVM rendelet). 

A termelıi csoportok támogatása részben a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, 
részben pedig az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében történik. 
Azok az állami elismeréssel rendelkezı termelıi csoportok, amelyek már korábban 
(2008. elıtt) megkezdték öt éves támogatási periódusukat, 2008. évben is beadták 
kifizetési kérelmeiket. Az MVH által 2008. június 1-31. között befogadott kérelmek 
teljesítése decemberben megkezdıdött. Az összesen 216 szervezet kérelmében 
jelzett kifizetési igény 2,73 milliárd forint.  

A támogatás rendszerét meghatározó, az Európai Mezıgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a termelıi csoportok létrehozásához és mőködéséhez 
nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet 
alapján az újonnan elismert csoportok 2008. szeptember 1-30. között adhattak be 
kérelmet az MVH-hoz. A kérelmekben jelzett támogatási igény mintegy 377 millió 
forint volt, a kifizetések 2009. év elején realizálódtak. 
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3. Az ágazatban felhasznált, illetve rendelkezésre álló 
erıforrások 

3.1. A termıföld 

3.1.1. Földhasználat, földvédelem 

A földhasználati nyilvántartást a földhivatalok vezetik. Ez a nyilvántartás az 
ország 7,85 millió hektár termıterületébıl 6,63 millió hektárra vonatkozóan 
tartalmaz adatokat, mely 85%-os lefedettséget jelent. A közhitelesség 
megteremtésével összefüggıen törölt jogszerőtlen földhasználatok, valamint a 
földhasználati bejelentések elmulasztása miatti intézkedések ellentétes hatására a 
2007. évihez képest összességében 1,6%-kal csökkent a földhasználati 
nyilvántartásban szereplı termıterület nagysága.  

2008. évben 153 260 földhasználati bejelentés történt a földhivatalokhoz, 
mely 21%-kal kevesebb a 2007. évinél.  

3. táblázat 
A földhasználat megoszlása a különbözı szektorok között 

(hektár) 
Földhasználók Összes terület Fajlagos terület 
magánszemélyek 3 294 260 9,38 ha/fı 
szövetkezetek  340 052 307,46 ha/szöv. 
gazdasági társaságok 2 715 843 302,53 ha/gazd. 
egyéb 284 647 102,06 ha/db 

Forrás: FVM 

4. táblázat 
A földhasználat jogcímek és szektorok szerinti megoszlása 

(hektár) 

Megnevezés Saját tulajdon Szívességi 
használat 

Haszonbérlet Egyéb 

magánszemélyek 1 575 554 255 085 815 259 648 362 
szövetkezetek 6 263 3 585 304 437 25 768 
gazdasági társaságok 203 642 57 775 1 602 936 851 490 
egyéb 70 516 4 005 48 040 162 088 

Forrás: FVM 

A birtokstruktúrában az elızı évhez képest lényeges változás nem 
tapasztalható. Az adatokból azonban kitőnik, hogy az elızı évhez képest                   
a magánszemélyek és szövetkezetek földhasználata valamelyest csökkent, míg a 
gazdasági társaságoké nıtt. Az egy földhasználóra jutó terület a szövetkezetek 
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esetében mintegy 5%-kal csökkent egy év alatt. A magánszemélyek esetében a 
szívességi használat, gazdasági társaságok esetében a haszonbérlet jogcímen mővelt 
termıföld mennyisége emelkedést mutat, a többi jogcímen csökken a használat. A 
saját tulajdon minden gazdasági szereplı kategória esetében csökkenést mutat. 

2008-ban 69135 földhasználati adatszolgáltatás iránti megkeresés történt a 
földhivatalok felé. Ez 10%-kal több mint elızı évben. Az adatszolgáltatás 7%-a 
díjmentes volt. Ez a földhasználati nyilvántartás szolgáltató szerepe erısödésének 
helyes irányát igazolja.  

Az ország erdıterület nélküli mintegy 6,00 millió hektár termıterületébıl a 
2008. évi határszemlén ellenırzött terület nagysága 1,34 millió hektár (22%) volt.  

Az ellenırzött területbıl hasznosítatlanul talált terület 11018 ha (0,8 %) volt. 
Az ellenırzött területen a valóságban az ingatlan-nyilvántartási állapottól eltérı 
mővelési ágat 8251 ha-on (0,6 %) találtak a földhivatalok. A termıföld engedély 
nélküli más célú hasznosítása 133 ha-on került feltárásra.  

A határszemle 2008. évi tapasztalatai pozitívabbak voltak, mint a megelızı 
években. Változatlanul gondot okoznak az osztatlan közös tulajdonú területek, a 
zártkertek, a mővelés alól kivett területek (tanyahelyek, régi TSZ majorok, árkok, 
árokpartok, anyaggödrök, dőlıutak és széleik), a gyenge termıhelyi adottsággal 
rendelkezı, gazdaságosan nem mővelhetı, erdık melletti, erdık által körülzárt, 
vadkáros területek, részben az életjáradéki programból származó, bérbe nem adott 
állami területek, valamint az autópálya építésre a Magyar Állam tulajdonába került 
termıföldek nyomvonalai. Ezek elhanyagoltsága, elgyomosodása gyakori. 

Általánosan jellemzı, hogy a 2008. évben ellenırzés alá került települések 
külterülete rendezettebb képet mutat, legnagyobb része kultúrnövényekkel borított, 
mővelt. A mővelési ág változások eltérése jellemzıen a gyümölcsös és erdı 
telepítések be nem jelentésébıl adódott. 

2008-ban a parlagfő erıteljesebben jelentkezett, mint az elızı években. A 
2007. évhez viszonyítva 73%-kal növekedett a földhivatalok által felderített 
parlagfő-foltok száma, a területnagyság 62%-os növekedése mellett. A felderített 
parlagfő foltok területe csak néhány százalék az ország parlagfővel erısen fertızött 
mezıgazdasági területéhez képest. A parlagfő-fertızés miatt 8260 alkalommal 
szabtak ki növényvédelmi bírságot 13859 hektárra, amelynek összértéke 423,6 
millió forint volt.   

A földhivatalok 2008. évben 6190 hektár termıföld véglegesen más célú 
hasznosítását engedélyezték. Ez az elızı évi felhasználást 20%-kal meghaladja.  

Az ipar, bányászat és vízügyi létesítmények céljára igénybevett területek 
aránya csökkent, viszont a belterületbe vonás, út- és vasútépítés területfelhasználása 
nıtt. 
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A véglegesen más célú hasznosításra engedélyezett földek megoszlása a 
felhasználás céljai szerint az alábbiak szerint alakult:  

 
• ipar, bányászat 939 ha; 
• belterületbe vonás 1613 ha; 
• vízügyi létesítmények 37 ha; 
• út- vasútépítés céljaira 1209 ha; 
• község-városfejlesztés 17 ha; 
• egyéb 2375 ha. 

A véglegesen más célra hasznosítani engedélyezett termıföldek után  
2008-ban 5,37 milliárd forint földvédelmi járulék került befizetésre, a tavalyi évinél 
mintegy 50%-kal több, amely mögött néhány államilag kiemelt nagyberuházás áll. 

3.1.2. Talajvédelem 

2008-ban az elsıfokú talajvédelmi hatóság által kiadott engedélyek, 
szakhatósági közremőködések, bizonyítványok, hatósági ellenırzések száma 25779 
volt, ebbıl: 

 
• Szakhatósági állásfoglalás 16807 db; 
• Elsıfokú határozat 748 db; 
• Másodfokú határozat 39 db; 
• Bizonyítványok kiadása (szılıtelepítéshez igazolás) 810 db; 
• Nyilatkozattétel 1433 db; 
• Helyszíni ellenırzés 5731 db. 

A talajvédelmi hatóság által kiszabott bírságok nagysága 2008-ban az 
alábbiak szerint alakult: 

 
• Jogerıs talajvédelmi bírság 63,1 millió Ft; 
• Jogerıs nitrát adatszolgáltatási bírság 2,1 millió Ft; 
• Jogerıs nitrátszennyezési bírság 1,1 millió Ft; 
• Jogerıs eljárási bírság 1,1 millió Ft; 
• Jogerıs növényvédelmi bírság 1,6 millió Ft. 

2008-ban 60 alkalommal történt talajvédelmi járulék megállapítása, amely 
az összesen 42,6 millió forint jogerısen kiszabott járulékból 2008. év végéig 36,4 
millió forint bevételt jelentett a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal számára.  

Az Agrár-környezet Gazdálkodási ellenırzések 2007. évben 1181, míg 2008 
évben 1258 gazdálkodóra terjedtek ki. Az ellenırzött gazdálkodók száma országos 
átlagban megegyezik az ellenırzési napok számával. Az ellenırzések száma 
megyénként nagyon eltérı, 5 és 270 között változott.  
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Jelentıs feladat a nitrát ellenırzés, amely a nitrát-érzékeny területeken 
kötelezıen alkalmazandó „helyes mezıgazdasági gyakorlat” szabályainak  
(trágyázási tilalom megsértése, a mezıgazdasági tábla szélén történı ideiglenes 
trágyatárolás, stb.) betartatására irányul. Az ellenırzések száma 2008. évben  
447 volt.  

Folyamatos feladatként jelentkezett a térinformatikai terület által a 
nitrátérzékeny területek figyelemmel kísérése, a jogszabályilag elıírt adatok 
győjtése, feldolgozása és kiértékelése, figyelembe véve az uniós elıírások 
maradéktalan betartását.  

A talajvédelmi laboratóriumok 2008. évben is elvégezték a Talajvédelmi 
Információs és Monitoring rendszer talajmintáinak az elfogadott rendszertervben 
meghatározott vizsgálatait. A termésnövelı anyagok minıségellenırzésének 
kapcsán 2008-ban összesen 311 minta vizsgálata történt meg. Az 
élelmiszerbiztonsági ellenırzések keretében friss gyümölcsök és zöldségfélék 
nehézfémtartalmának vizsgálatát végezték el összesen 373 mintán. A talajvédelmi 
laboratóriumok 2008-ban összesen 70204 darab talaj-, termésnövelı anyag-, víz-, 
szennyvíz-, szennyvíziszap-, trágyamintát vizsgáltak. A talaj tápanyag-vizsgálatok 
száma 104460 darab volt.  

3.1.3. Ingatlan-nyilvántartás 

A hatályos ingatlan-nyilvántartási szabályok egységes és összefüggı 
rendszert képeznek, mely kellı részletességgel és logikus, az állampolgárok számára 
átlátható struktúrában tartalmazza a szakterületre vonatkozó rendelkezéseket. Az 
egyes ingatlan-nyilvántartási jogszabályok módosítására azonban a gazdasági 
viszonyoknak és a technikai fejlıdésnek megfelelıen 2008. évben is sor került.  

2008-ban a földhivatalok óriási ügyiratforgalmat bonyolítottak le, amelyek 
közül 2496282 darab ingatlan−−−−nyilvántartási tárgyú ügyirat került benyújtásra. 
1103234 darab tulajdoni lap-másolat került kiadásra és a TakarNet felhasználók 
köre is jelentısen bıvült. 

2008-ban a beruházások mielıbbi megvalósíthatósága érdekében további 
egyszerősítések történtek a termıföld más célú hasznosításával összefüggı mővelési 
ág változás − mint például az ingatlan adataiban bekövetkezett változás − ingatlan-
nyilvántartási átvezetésének jogszabályi feltételeit érintıen. A kormány által 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségővé nyilvánított ügyek körébe 
tartozó beruházások (a továbbiakban: kiemelt beruházások) egyszerőbb és gyorsabb 
megvalósulása érdekében, a gazdasági és társadalmi érdekeket is figyelembe véve a 
115/2008. (IX. 5.) FVM rendelettel módosításra került az Inytv. végrehajtásáról 
szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (Inyvhr.), amely 2008. szeptember 6-án 
lépett hatályba azzal, hogy a már folyamatban lévı eljárásokat az azok indulásakor 
hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.  
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Az új szabályozás az általánostól eltérı, speciális rendelkezéseket tartalmaz a 
kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségővé 
nyilvánított beruházások esetén a terület véglegesen más célú hasznosításával 
összefüggı mővelési ág változás – nevezetesen mővelés alól kivett (beruházási) 
területként történı – ingatlan−nyilvántartási átvezetésére vonatkozóan. A kiemelt 
beruházások esetén ugyanis a mővelési ág változás ingatlan-nyilvántartási 
átvezethetısége idıben elıretolódik, hiszen kiemelt beruházások esetén nem írja elı 
a mővelési ág változás átvezetésének feltételeként a beruházás megkezdéséhez 
szükséges, külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély meglétét, így az 
átvezetésre már a különbözı engedélyezési (építésügyi) eljárások lefolytatását 
megelızıen sor kerülhet. Mivel e speciális esetekben a mővelési ág változás 
átvezetésének nem feltétele a külön jogszabályban meghatározott jogerıs hatósági 
engedély − mely engedélyezési eljárásokban tulajdonosi hozzájárulás szükséges − 
ezért a módosítást követıen az Inyvhr. garanciális jelleggel írja elı a mővelési ág 
változás átvezetésének feltételeként a beruházással érintett terület tulajdonosainak 
hozzájárulását.  

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

A II.-es számú (állami) kárpótlási földalapba kijelölt termıföldekre 2008. 
évben 17 árverést folytattak le. Az árverések eredményeképpen összesen 11312 
aranykorona (AK) értékben, 711 hektár nagyságú termıföld került 1100 fı 
kárpótolt tulajdonába. A földhivatalok az árverésen elkelt ingatlanokra bejegyezték 
a vevık tulajdonjogát. 

A részarány-földkiadás eredményeként a Mezıgazdasági Szakigazgatási 
Hivatalok 2008. év során mintegy 7000 részarány-tulajdonos tulajdonát 
nevesítették 6550 hektár termıföldre. Rendezték továbbá 89894 hektár természeti 
védettséggel érintett terület, valamint közel 1000 hektár kivett terület jogállását. 
Mindezek ellenére további 80 ezer hektár jogállásának rendezése maradt hátra. 

A földhivatalok a 2008. évben is folytatták a földrendezı 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. Az ennek keretében a 2008. évben elvégzett feladatok a következık 
voltak: 

 
• 2248 darab, (40017 ha összterülető) földrészlet földmérési és mezıgazdász 

szempontú elıkészítése; 
• 11230 darab új földrészlet kitőzése; 
• 3234 darab, a megosztás kiindulási helyét és az osztás irányát tartalmazó 

határozat meghozatala; 
• 1895 darab sorsolás lebonyolítása, sorsolási jegyzıkönyv elkészítése; 
• 3963 darab ingatlan-nyilvántartási bejegyzı határozat meghozatala. 



 
 

 21

3.1.5. A Nemzeti Földalap tevékenysége 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) 61. § 
(3) bekezdése szerint a Nemzeti Földalapkezelı Szervezet (továbbiakban: NFA) 
2007. december 31-i hatállyal megszőnt, jogai és kötelezettségei ezen idıponttól a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-re (MNV Zrt.) szálltak. A Vtv. 45. § (3) 
bekezdése szerint a Nemzeti Földalap felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 
gyakorolja az MNV Zrt. útján, annak ügyvezetı szerveként. A Vtv. módosításokkal 
továbbra is hatályban tartotta a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvényt 
(NFA tv.). Az állami vagyonnal való gazdálkodás részleteit a 254/2007.(X. 4.) 
Kormányrendelet (Vhr) szabályozza. 

A szervezeti átalakulással egy idıben, az NFA törvény 6. § módosítása 
következtében a korábban a kincstári vagyon részét képezı védett és védelemre 
tervezett természeti területek is a Nemzeti Földalap vagyoni körébe kerültek. 
Jelenleg a Nemzeti Földalapba közel 2 millió hektár termıföld vagyon tartozik, 
melybıl 1,2 millió hektár felett van az erdıterület.  

A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó ingatlanok hasznosítását 2008. 
évben az MNV Zrt. a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács által elfogadott „Az 
Állami vagyon fejlesztésével, hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos 
középtávú stratégiája” alapján a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács által 
506/2008. (VII. 30.), és az ezt módosító 522/2008. (VIII. 13.) NVT számú 
határozattal elfogadott, a Nemzeti Földalapba tartozó földterületek hasznosításának 
stratégiájában foglalt alapelvek figyelembevételével végezte. A hasznosítási 
stratégiát az FVM is jóváhagyta. 

A Nemzeti Földalap hasznosítási eljárása a vonatkozó törvények és 
rendeletek által részletesen szabályozott módon, fıszabály szerint versenyeztetési 
eljárás keretében pályázat, vagy árverés útján történik. A hasznosítás formája a 
mezıgazdasági termelés támogatása céljából, alapvetıen a haszonbérletbe adás, 
amelyet az átmeneti jellegő ideiglenes földhasználat intézménye egészít ki. Az 
állami vagyon használatát biztosító, új szerzıdés megkötése esetén az erdıterületek 
2009. július 10. napjától vagyonkezelésbe adás útján hasznosíthatók. 

2008. évre haszonbérleti és az ideiglenes földhasználati díjból származó 
bevétel 3,5 milliárd forintos tervszáma az év végére 4231 millió forintban 
realizálódott. Ebben már jelentkezett az új pályázati rendszer hatása is, mivel ennek 
részét képezıen decemberben 277 millió forint haszonbérleti jog megszerzéséért 
fizetendı egyösszegő díj került befizetésre a nyertes haszonbérlık részérıl. 
Ugyanakkor a haszonbérleti díjakat csökkentette, hogy a 2007. évi aszálykárok miatt 
50 bérlıt illetıen, 223 millió forint összegben került sor haszonbérleti díj 
mérséklésére, amely összeg a 2008. évi haszonbérleti díjakból került levonásra. 
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Az MNV Zrt. és jogelıdei által kötött haszonbérleti szerzıdések több mint 
370 ezer hektár földterületet fednek le. A több mint 1400 haszonbérlı között  
2-3 hektáros és 10 ezer hektár feletti bérlık is találhatók. A haszonbérlık számának 
7,1%-át kitevı 100 legjelentısebb haszonbérlı bérli a területek 78%-át.  

2008. évben megkezdıdött és jelenleg is tart a vagyontörvény 
rendelkezéseinek megfelelıen a haszonbérleti szerzıdések felülvizsgálata, amely 
kiterjed a haszonbérelt területek adatainak ingatlan-nyilvántartási adataival történı 
egyeztetésére, különös tekintettel a mővelési ágnak a természetbeni használattal 
történı összevetésére, a haszonbérleti díjak vizsgálatára. 

A hasznosítás átmeneti formáját jelentı ideiglenes földhasználatból származó 
2008. évi bevétel 351 millió forint volt. 

Az MNV Zrt.-vel vagyonkezelési szerzıdéssel kapcsolatban álló felek a 
következık: 

 
• nemzeti park igazgatóságok, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok; 
• felsıoktatási, szakoktatási és egyéb intézmények; 
• erdészeti Zrt.-k; 
• vízgazdálkodási társulatok; 
• Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt.; 
• Honvédelmi Minisztérium; 
• önkormányzatok, különös tekintettel a szociális földprogram biztosítására; 
• egyéb vagyonkezelık (pl. gazdasági társaságok). 

Az értékesítési eljárások során 2008. évben a 48/2002. (VII. 19.) OGY 
határozatban foglalt földbirtok-politikai irányelvek voltak a meghatározóak, azon 
belül is elsısorban a következı szempontok érvényesítése volt a cél: 

 
• megfelelı földbirtokstruktúra kialakítása, 
• állattartó telepek létesítésének és mőködésének támogatása, 
• helyi magángazdálkodók, valamint kismérető agrárvállalkozások 

termıföldszerzésének elısegítése. 

A helyi magángazdálkodók és kismérető agrárvállalkozások 
termıföldszerzésének elısegítése, valamint a megfelelı birtokstruktúra 
kialakulásának elımozdítása céljából a meghirdetésre került összes földterület 
legfeljebb 10%-a kisebb térmértékő egységek keretében került értékesítésre. 
Növekedett az árverésen értékesített ingatlanok aránya, amelyet az is elısegített, 
hogy az árverésen értékesíthetı ingatlanok térmértéke 50 hektárra emelkedett. 

2008. évre vonatkozóan 7257 millió forintos volt az értékesítési elıirányzat. 
A tervezéskor figyelembe vett hektáronkénti átlagárak alapján ez az összeg mintegy 
26 ezer hektár termıföld értékesítését jelentette, melynek nagysága a szaktárca 
javaslatára 30 ezer hektárra módosult. Az év folyamán a Bábolnai Gazdasággal 
összefüggésben további 12 ezer hektár értékesítése került napirendre. A tervezett 
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bevételek jelentıs része csak 2009-ben realizálódik. Az értékesítésre került 
termıföld ingatlanok átlagos értékesítési ára 450 ezer Ft/ha körül alakult a  
2008-ban. 

A Nemzeti Földalappal való gazdálkodás során nem csak a meglévı 
ingatlanok hasznosítása és értékesítése képezi a stratégia célját, hanem a Nemzeti 
Földalapba tartozó ingatlanok mennyiségének növelése is. Az MNV Zrt. 2008. évi 
vagyonkezelési terve 110 millió forintot tartalmazott termıföldek adásvételi 
szerzıdéssel történı megszerzésére.  

Az elfogadott hasznosítási terv alapján a rendelkezésre álló keret egy részét 
az állam számára stratégiailag fontos földrészletek – így különösen erdıterületek, 
illetve természetvédelmi oltalom alá helyezett ingatlanok, ingatlanrészek – 
megvételére kellett fordítani. 

A Nemzeti Földalap kifizetéseit elsısorban az életjáradéki program miatti 
költségek terhelik. Az Életjáradéki program 2002 óta négy ütemben került 
lebonyolításra. A négy ütem keretében a Nemzeti Földalap 69505 hektár területtel 
gyarapodott. A 22271 fıt érintı kifizetések éves szinten meghaladják a 10 milliárd 
forintot. 

A termıföldért életjáradékot program keretén belül életjáradékban részesülık 
átlagos életkora 70 év, és a havi egy fıre jutó kifizetés átlagban 39467 forint. 

3.1.6. Vízgazdálkodás 

A vízgazdálkodás szakfeladatai közül a mezıgazdasági (területi) 
vízgazdálkodás és belvízvédelem, a belvízkár-elhárítás tartozik az FVM 
feladatkörébe. A feladat ellátására 2008. évben a 10/2/9/00 „Vízügyi feladatok 
támogatása” fejezeti kezeléső elıirányzat biztosította a forrást. A fejezetsoron 
eredetileg 400 millió forint összeg állt rendelkezésre, amely a 2135/2008. (IX. 30.) 
Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelıen 500 millió forint többletforrással 
egészült ki a vízi létesítmények karbantartási feladataira, valamint az Erdészeti 
feladatok elıirányzatról a Vízügyi feladatok támogatása elıirányzatra  
8 millió forint egyszeri jellegő átcsoportosítás is történt.  

Ezt az összeget egészítette ki a 2007-rıl áthúzódó 3 millió forintos 
maradvány. Így a feladatok végrehajtására összesen 911 millió forint állt 
rendelkezésre. 

A rendelkezésre álló forrás felhasználása az alábbiak szerint történt: 
 

• rendkívüli vízkáresemények fedezete, a forgalomképes állami tulajdonú 
mőveken végzett védekezés 151 millió forint, 

• a 118 darab Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal kezelésében lévı állami 
tulajdonú szivattyútelep üzemben tartási és készenlétben tartási mőködési 
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(energia, személyi, dologi) költségének fedezete a védekezésen kívüli 
idıszakban, normál üzemmód esetén 204 millió forint, 

• területi vízgazdálkodás kutatási-fejlesztési feladataira 56 millió forint, 
• prevenciós beavatkozások az állami tulajdonú mőveken 500 millió forint. 

A belvízvédekezés során a vízi társulatok feladata többek között a 
forgalomképes állami tulajdonú vízi létesítményeken a védekezési feladatok 
ellátása. Az állami tulajdonú forgalomképes mőveken folytatott belvízvédekezések 
indokolt költségeit az FVM-nek kell megtérítenie. 

A 118 darab szivattyútelep üzemben tartási költségeire 2008-ban a 
jóváhagyott összeg 185 millió forint volt, amely összeg nem fedezte a minimális 
karbantartási igényeket sem. 2008 során mintegy 14 szivattyútelep esetén kellett 
egyedi engedélyt kérni elhasználódásból, rongálódásból vagy betörésbıl eredı károk 
helyreállítására, amelyek több esetben balesetveszélyt, lakott és mezıgazdasági 
területek veszélyeztetését jelentett. Ennek a plusz igénynek az összege elérte a  
75 millió forintot. 

A prevenció 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. Az elvégzett 
beavatkozások következtében megállapítható, hogy a mővek védképességét a 
helyreállítási munkák nagymértékben javították. A jövıbeni belvízveszélyes 
helyzetekben a felújított belvízvédelmi mővek biztonságosan üzemeltethetıek.  

3.2. Agrárfoglalkoztatás és kereseti viszonyok 

A mezıgazdasági munkaerı-felhasználás sajátossága, hogy a gazdasági 
szervezetekben általában napi 8 órás, folyamatos foglalkoztatás valósul meg, az 
egyéni gazdaságokban ezzel szemben jelentıs a részmunkaidıs és az idıszakos 
munkát végzık aránya. Az összes munkaerı-ráfordítás az évi 1800 munkaórával 
egyenértékő éves munkaerıegységgel (ÉME) fejezhetı ki, amely a töredékidejő 
munkavégzést teljes munkaidısre számítja át.  

Így összehasonlíthatóvá válik az egyéni gazdaságok munkaerı-felhasználása 
a gazdasági szervezetekével. Emellett figyelembe kell venni az egyéni 
gazdaságokban a háztartások tagjai által végzett nem fizetett munkavégzést is. 
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5. táblázat 
Mezıgazdasági munkaerı-felhasználás 

(éves munkaerıegység) 
Megnevezés 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Nem fizetett 458 037 426 634 407 682 390 903 348 046 325 668 
Fizetett 123 870 127 151 114 566 113 500 111 245 107 964 
Összesen 581 907 553 785 522 248 504 403 459 291 433 632 

Forrás: KSH 

2008-ban annyi idıt kötött le a mezıgazdasági tevékenység végzése, mintha 
434 ezren egész évben teljes munkaidıben dolgoztak volna. A mezıgazdaság 
munkaerı-ráfordításának nagysága – a korábbi évekhez hasonlóan – tovább 
csökkent, 5,6%-kal maradt el az elızı évitıl. Ezen belül a nem fizetett munkaerı 
felhasználása 6,4%-kal, a fizetett munkaerıé 2,9%-kal volt kevesebb. Kissé tovább 
csökkent tehát a nem fizetett munkaerı-felhasználás aránya, mely az összes 
munkaerı-ráfordításnak háromnegyedét (2003-ban, az EU csatlakozás elıtti utolsó 
évben még közel négyötödét) tette ki.  

Mivel a felhasznált éves munkaerıegységet a nemzetgazdaság más ágaira 
vonatkozóan nem számítják ki, az összehasonlítására csak a valamennyi 
nemzetgazdasági ágra kiterjedı munkaerı-felmérés és az intézményi munkaügyi 
statisztika ad lehetıséget. A lakossági munkaerı-felmérés a 15-74 éves személyek 
gazdasági aktivitásáról nyújt információt. Figyelembe kell azonban venni, hogy ez a 
statisztika a munkavállalókat a fı jövedelemszerzı tevékenység alapján sorolja be, 
vagyis kimaradnak a kiegészítı tevékenységek. A mezıgazdaságban viszont jelentıs 
az ilyen módon, a fıtevékenység mellett kiegészítı jelleggel végzett munka. 

A lakossági munkaerı-felmérés adatai szerint 2008-ban országosan 3879,4 
ezer fıt foglalkoztattak, 1,2%-kal kevesebbet, mint 2007-ben. Ezen belül a 
mezıgazdaságban, a vad- és erdıgazdálkodásban, valamint a halászatban 174,1 
ezer fı (a foglalkoztatottak 4,5%-a) dolgozott, 4,8%-kal kevesebb, mint az elızı 
évben. A mezıgazdaság súlya a foglalkoztatásban évrıl évre csökkent, 2002-ben 
még 6,2%, 2004-ben 5,3% volt. 

Az intézményi munkaügyi statisztika a legalább 5 fıt foglalkoztató 
vállalkozások és költségvetési szervezetek adatait tartalmazza. Ez alapján – vagyis 
az egyéni gazdaságokban végzett munkatevékenységet figyelmen kívül hagyva – 
2008-ban a nemzetgazdaságban alkalmazottak 3,1%-a, 86,8 ezer fı dolgozott a 
mezı-, vad- és erdıgazdálkodásban, valamint a halászatban, 3,4%-kal kevesebb, 
mint az elızı évben. 

A legalább 5 fıt foglalkoztató szervezetekben a mezıgazdaságban 
(vadgazdálkodással, erdıgazdálkodással és halászattal együtt) foglalkoztatottak egy 
havi bruttó átlagkeresete 2008-ban 133628 forint, a nettó 92062 forint volt. A 
bruttó átlagkereset 9,5%-kal (a nemzetgazdasági átlagnál 2 százalékponttal nagyobb 
mértékben), a nettó 7,6%-kal (a nemzetgazdaságinál 0,8 százalékponttal nagyobb 
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mértékben) növekedett. Ezzel a nettó átlagkereset a nemzetgazdasági átlag 75%-át 
érte el. 

6. táblázat 
A mezıgazdaságban, erdıgazdálkodásban, vadgazdálkodásban és  
halászatban alkalmazásban állók száma és átlagkeresete 2008-ban 

Fizikai Szellemi Megnevezés 
foglalkozásúak 

Összesen 

Alkalmazásban állók száma 67 159 19 633 86 791 
2008 az elızı év %-ában 96,1 98,0 96,6 
Bruttó kereset, Ft 112 122 206 529 133 628 
2008 az elızı év %-ában 109,1 109,8 109,5 
Nettó kereset, Ft 82 031 126 063 92 062 
2008 az elızı év %-ában 107,2 108,3 107,6 

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

3.3. Termelıeszköz-felhasználás 

2008-ban a mezıgazdasági termelıeszközök kereskedelme az elmúlt évhez 
viszonyítva folyó áron 21,3%-kal nıtt. A mezıgazdasági gépek értékesítése 12,6%-
kal emelkedett, a növényvédı szer forgalmazás 15,2%-kal, míg a mőtrágya 
értékesítés 40%-kal bıvült. Az alkatrészek és mőszaki áruk beszerzésének értéke 
23,9%-kal, illetve 28,1%-kal volt magasabb, mint 2007-ben.  

7. táblázat 
Az összes forgalmazó szervezet termelıeszköz-értékesítése 

(millió Ft) 

Megnevezés 2007 2008 2008/2007 % 

Mezıgazdasági gép (használt nélkül) 100 674 113 371 112,6 
Alkatrész 22 453 27 815 123,9 
Mőszaki áru 948 1 214 128,1 
Mőtrágya 76 514 107 125 140,0 

Növényvédı szer (alapanyag nélkül) 71 111 81 919 115,2 
Összes termék 271 700 329 568 121,3 

Forrás: AKI 

A forgalmazói szervezeteknél a 2008. év végén rendelkezésre álló 
zárókészletek a mezıgazdasági gép, alkatrész és mőtrágya esetében növekedtek a 
2007. évi készletekhez mérten.  

Míg az elmúlt években az idıjárási szélsıségek okoztak gondot, addig 2008-
ban a terményfelvásárlási árak zuhanása, valamint az inputanyagok árának 
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drasztikus emelkedése nehezítette az ágazat helyzetét. A mőtrágyák értékesítési ára 
rendkívüli mértékben, 60,9%-kal emelkedett az év során.  

A folyóáras mőtrágya értékesítés 40%-os növekedése ellenére 2008-ban a 
mőtrágya felhasználás mennyiségében jelentıs csökkenés következett be. Az 
értékesített mőtrágya összes hatóanyag-mennyisége 431,3 ezer hatóanyag-tonna 
volt, amely 15%-kal volt kevesebb, mint az elızı évben. Ezen belül 8%-kal 
csökkent a forgalmazott nitrogén-hatóanyag mennyisége, a foszfor 28%-kal, a 
kálium-hatóanyag pedig 26%-kal. Az egy hektár mezıgazdasági területre valamint 
az egy hektár szántó-, kert-, gyümölcsös- és szılıterületre kijuttatott mőtrágya 
hatóanyag mennyisége egyaránt 15%-kal kevesebb a 2007. évinél. 

8. táblázat 
Mőtrágya-felhasználás 

Megnevezés 2007 2008 

Értékesített mőtrágya, hatóanyagban (ezer t)* 507 431 
Ebbıl: Nitrogén 320 294 

Foszfor 87 63 
Kálium 100 74 

Egy hektár mezıgazdasági területre kijuttatott hatóanyag (kg) 87 74 
Egy hektár szántó-, kert-, gyümölcsös és szılıterületre 
kijuttatott hatóanyag (kg) 

106 90 

*A mezıgazdasági termelıeszköz-kereskedelmi szervezetek közvetlen értékesítése a mezıgazdaság és az 
erdıgazdálkodás részére. 
Forrás: AKI 

2008-ban 24,2 ezer tonna növényvédı szert értékesítettek a forgalmazók, 81,9 
milliárd forint értékben. Az értékesített mennyiséget tekintve ez 8%-os növekedést 
jelentett az elızı évhez képest. A gombaölı szerek értékesítése jelentısen, 16%-kal, 
a gyomirtó szerek értékesített mennyisége pedig 5%-kal nıtt. A rovarölı szerek 
forgalma az elızı évi szinten alakult. Az alkalmazott szerek megoszlása hasonló 
volt, mint 2007-ben, vagyis a legtöbbet továbbra is a gyomirtó szerekbıl 
értékesítettek, a forgalom mennyiségének megközelítıleg 40%-át, értékének pedig 
közel 50%-át a herbicidek tették ki. Rovarölı szerekbıl 5080 tonnát (14,2 milliárd 
Ft), gombaölı szerekbıl 6016 tonnát (21,8 milliárd Ft), egyéb készítményekbıl 
pedig 3480 tonnát (5,3 milliárd Ft) forgalmaztak. 

A forgalmazó szervezetek év végén jelentkezı növényvédı szer 
zárókészletének értéke 8,7 milliárd forint volt, amely 6%-kal maradt el az elızı 
évitıl.  

A növényvédelmi költségek jelentıs növekedésében az idıjárás, új károsítók 
megjelenése mellett szerepet játszott, hogy a termelık az elızı évi kedvezı 
jövedelmek és az év elsı felére jellemzı kiemelkedıen magas terményfelvásárlási 
árak miatt tudatosan többet fordítottak növényvédelemre.  



 
 

 28 

9. táblázat 
Növényvédı szer értékesítés 

(tonna) 

Megnevezés 2007 2008 2008/2007 % 

Értékesített növényvédı szer * 22 356 24 168 108,1 

Ebbıl: Gombaölı szer 5 203 6 016 115,6 
Rovarölı szer 5 009 5 080 101,4 
Gyomirtó szer 9 183 9 592 104,5 
Egyéb szer 2 961 3 480 117,5 

*A mezıgazdasági termelıeszköz-kereskedelmi szervezetek közvetlen értékesítése a mezıgazdaság részére. 
Forrás: AKI 

3.4. Beruházások a mezıgazdaságban 

A KSH évközi adatgyőjtésébıl származó elızetes adatok szerint 2008-ban a 
nemzetgazdaságban 4791 milliárd forintot fordítottak beruházásokra, ami 
összehasonlító áron 3%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ezzel szemben a 
mezıgazdaságban 24,4%-kal emelkedett a fejlesztések volumene. Folyó áron 228,2 
milliárd forint volt a beruházások teljesítményértéke. Ez az összeg a teljes 
nemzetgazdasági beruházás 4,7%-a. 

Az ezredfordulót követıen szoros összefüggésben a támogatások mértékével 
nagy eltéréseket mutatott ez az arányszám, 2003-ban például 5,4, 2008-ban pedig 
4,7%-ot tett ki.  

2008-ban a 4 fı feletti vállalkozások, valamint a teljeskörően megfigyelt 
költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek körében több mint 
40%-kal emelkedett a beruházásokra felhasznált összeg, és közel ennyivel, 37%-kal 
bıvült a gépberuházás az elızı évhez képest. 
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2. ábra 
A beruházások volumenindexe (2003 = 100,0) 
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Forrás: KSH 

Az erdıgazdálkodásban 20,5%-kal kevesebbet költöttek a vállalkozások az 
állóeszközök megújítására, mint 2007-ben.  

Az adatsorokból az a tendencia rajzolódik ki, hogy a mezıgazdasági 
beruházások dinamikájának mozgatórugója az agrártámogatás és annak mértéke. Az 
alacsony jövedelmezıség és egyéb korlátok miatt a külföldi befektetıknek nem 
érdeke, hogy tıkét invesztáljanak az ágazatba. Abban az évben, amikor a hazai és az 
uniós költségvetés jelentısebb összegeket fordított a beruházások támogatására, 
számottevıen bıvült, korszerősödött az eszköz és berendezés állomány.  
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3. ábra 
A beruházások teljesítményértéke a mezıgazdaságban,  

az erdıgazdálkodásban és a halászatban folyó áron 
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Forrás: KSH 
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4. A mezıgazdasági termelés és felvásárlás alakulása 

A Mezıgazdasági Számlarendszer (MSZR) a mezıgazdaság teljesítményét az 
ilyen jellegő tevékenységet végzık ágazati besorolásától függetlenül számolja el. Ez 
alapján a mezıgazdaság teljes kibocsátása 2008-ban 1933 milliárd forint volt. 
Folyó áron számítva ez 15,2%-os emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz képest, 
volumene 27,3%-kal volt magasabb az elızı évinél. A különbség oka leginkább a 
gabonák és a gyümölcsfélék árcsökkenésére vezethetı vissza. 

10. táblázat 
A mezıgazdasági termékek bruttó kibocsátása 

2007 2008 2008/2007, % 2007 2008 

Folyó Válto-
zatlan 

Megnevezés milliárd Ft, 
folyó áron 

áron 

A bruttó kibocsátás 
megoszlása,% 

Növénytermesztés és 
kertészet 

978,8 1 153,7 117,9 147,0 58,3 59,7 

Állattenyésztés 561,6 628,1 111,8 98,7 33,5 32,5 
Mezıgazdasági 
szolgáltatás 

90,6 99,4 109,7 104,5 5,4 5,1 

Nem mezıgazdasági 
másodlagos tevékenység 

47,1 51,6 109,6 103,3 2,8 2,7 

Mezıgazdasági 
kibocsátás összesen 

1 678,1 1 932,8 115,2 127,3 100,0 100,0 

Forrás: KSH 

4.1. Szántóföldi növénytermesztés 

A gyenge 2007-es év után kimagaslóan jó terméseredmények születtek 
2008-ban, a növényi termékek termelésének volumene összességében több mint 
40%-kal nıtt, ugyanakkor az élı állatok és állati termékek kibocsátása szerény 
mértékő (1,3%-os) csökkenést mutatott. 

Az enyhe és többé-kevésbé csapadékos téli idıjárásnak köszönhetıen 
számottevı kifagyás egyetlen növényfaj esetében sem volt. Az árvíz vagy belvíz 
okozta károk is minimálisak voltak. A szántóföldi növények téli és tavaszi 
kipusztulása az elızı évek töredékét, mindössze 2 ezer hektárt tett ki. 

Gabonából 2008-ban az elızı évinél 143 ezer hektárral (5%-kal) nagyobb 
területrıl, 2,9 millió hektárról háromnegyeddel több termést, 16,8 millió tonnát 
takarítottak be. Valamennyi gabonaféle termésátlaga növekedett az elızı évhez 
képest (a kalászosoké több mint egyharmaddal, a kukoricáé pedig kétszeresére), 
termésmennyiségük meghaladta az eddigi rekordnak számító 2004. évit. Kalászos 
gabonából összesen 7,9 millió tonna termett, 41%-kal (2,3 millió tonnával) több 
mint 2007-ben és ez csupán 6%-kal maradt el a 2004. évitıl. 
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A legfontosabb kalászos gabonából, a búzából 2008-ban az elızı évinél 2%-
kal nagyobb betakarított területen (1130 ezer ha), 4980 kg/ha termésátlag mellett, 
5,6 millió tonna termett, 1,7 millió tonnával (41%-kal) több mint egy évvel 
korábban. Árpát 330 ezer hektáron termesztettek, a termésátlag 4450 kg/ha volt, az 
össztermés mennyisége pedig 1467 ezer tonna lett, ami 44%-os növekedés az elızı 
évhez képest. Rozsból 44 ezer hektáron 112 ezer tonna termett, hektáronként 
átlagosan 2580 kg. Zabból az elızı évinél 45%-kal többet (182 ezer tonnát) 
takarítottak be 61 ezer hektárról. Az 503 ezer tonna triticálé 32%-kal haladta meg az 
elızı év gyenge termését. 

Kukoricát az átmeneti 2007. évi visszaesés után ismét (10%-kal) nagyobb 
területen, 1,2 millió hektáron termeltek. A hektáronkénti 7470 kg-os termésátlag 
több mint duplája az egy évvel korábbinak. A betakarított termésmennyiség  
8,9 millió tonnát tett ki, ami az elmúlt évek egyik legmagasabb eredménye. 

Olajos magvakból 2008-ban 7%-kal (56 ezer hektárral) nagyobb területrıl 
36%-kal többet takarítottak be a termelık, mint 2007-ben. Napraforgóból az elızı 
évinél 7%-kal nagyobb területen 38%-kal több, 1,5 millió tonna termett. A 
termésátlag 2670 kg/ha volt, ami közel egyharmados emelkedés az egy évvel 
korábbihoz képest. A repce betakarított területe 9%-kal negyedmillió hektárra nıtt. 
A 655 ezer tonnás termés mennyisége 34%-kal haladta meg a 2007. évit, a korábbi 
évek eredményeit pedig a területi növekedés okán két-háromszorosan felülmúlta.  

2008-ban a cukorrépa betakarított területe 10 ezer hektár volt, ami 
mindössze 23%-a az elızı évinek. A kimagasló, hektáronkénti 60 tonnás hozam 
ellenére az 573 ezer tonnás termésmennyiség a 2007. évi egyharmadát érte el. Az 
EU cukorreformja következtében visszaadott cukorkvóták eredményeként a magyar 
termelés 75%-kal csökkent, a mi a gyárak 1 kivételével történı bezárását is 
eredményezte. 

Burgonyából 25 ezer hektáron 684 ezer tonna, 15%-kal több termett, ami 
21%-kal haladja meg a megelızı évit. A hektáronkénti szántóföldi hozamok 17%-
kal voltak magasabbak (22 tonna/ha). 



 
 

 33

4. ábra 
Néhány szántóföldi növény termésének alakulása  

(2002-2004 évek átlaga = 100,0) 
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Forrás: KSH 

4.2. Kertészet 

Az elızı évinél 2%-kal kisebb területen, 89 ezer hektáron termeltek 
zöldségféléket az elmúlt évben. Az adatok szerint 2008-ban 1818 ezer tonna 
zöldség termett, 3%-kal több mint 2007-ben. A csemegekukorica termésmennyisége 
537 ezer tonnát tett ki. Paradicsomból 2275 hektáron 206 ezer tonnát termeltek, ami 
a 2007. évi mennyiségnél 10%-kal kevesebb. Zöldpaprikából a 2007. évi mennyiség 
78%-át, 148 ezer tonnát takarítottak be. A vöröshagyma termelés 67 ezer tonna volt, 
mely az elmúlt évi eredményhez képest 3%-kal alacsonyabb. Karfiolból 16 ezer 
tonna mennyiség termett. Ez közel 30%-kal nagyobb termés a tavalyi évhez 
viszonyítva. 

A 2007. évinél valamivel kisebb területen, 99 ezer hektáron termeltek 
gyümölcsöt. A 2008. évi 840 ezer tonnás termés az elızı évi 360 ezer tonna 2,3-
szorosa. A gyümölcstermést alapvetıen meghatározó almából 569 ezer tonnát 
takarítottak be, ami közel 3,3-szoros emelkedés a fagykárokkal és kedvezıtlen 
idıjárással sújtott 2007. évhez képest. Közel kétszeresére nıtt a körte (22 ezer 
tonna), 1,8-szorosára a szilva (56 ezer tonna) mennyisége, de egyik sem érte el a 
visszaesés elıtti 2006. évi szintet. Az ıszibarack és a kajszi terméseredménye csak 
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17-23%-kal volt magasabb, a meggy viszont 58%-os termésnövekedést mutatott és 
ezzel az elmúlt évek egyik legmagasabb eredményét, 68 ezer tonnát ért el.  

Több évnyi folyamatos csökkenés után enyhén emelkedett az összes 
szılıterület, amely 2008-ban 83 ezer hektárt tett ki. A 7,5 t/ha-os termésátlag a 
2007. évinél 6%-kal magasabb, 570 ezer tonnás össztermést eredményezett. Ennek 
megfelelıen a bortermelés is emelkedett, a jó szılıtermés 3,8 millió hl bor 
elıállítását tette lehetıvé. A teljes termésmennyiség az árutermelési céllal elıállított 
és a saját fogyasztásra (jellemzıen zártkertekben termett szılıbıl) készített 
bormennyiséget is tartalmazza. 

4.3. Állattenyésztés 

Az állatállomány csökkenése 2008-ban is folytatódott, sıt erısödött, 
azonban állatfajonként nagy eltérések mutatkoztak. 

A szarvasmarha-állomány enyhén csökkent, a 2008. december 1-i 701 ezres 
állomány 4 ezerrel alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban. A gazdasági 
szervezetek 2%-kal kevesebb, az egyéni gazdaságok pedig 3%-kal több 
szarvasmarhát tartottak. A tehénállomány némileg emelkedett, 2008 decemberében 
324 ezer darab volt.  

5. ábra 
A december 1-i állatállomány alakulása (2001-2004 évek átlaga = 100,0) 

94,8 94,2

91,5 92,0

82,6

72,2

77,3

68,7

97,4 97,7

81,3

86,3

60

70

80

90

100

2007 2008

sz
áz

al
ék

szarvasmarha tehén sertés anyakoca juh tyúkféle
 

Forrás: KSH 
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A húshasznú marhák száma egy év alatt 4 ezerrel gyarapodott, az elmúlt 3 
évben negyedével (12 ezerrel) lett több az ilyen célú állomány nagysága. A 2008-
ban megtermelt tejmennyiség az elızı évhez képest nem változott, 1,8 milliárd liter 
volt. Ebbıl 1,43 milliárd liter tejet vásároltak fel 2008-ban, amely 2,7%-os 
növekedést jelent az elızı évhez képest. A 2008-as EU-tejkvóta növelés fokozta az 
árversenyt, az olcsóbb tejtermékek behozatalának esélyét. 

Az ország sertésállománya mindössze 3 millió 383 ezer volt, ami 13%-kal 
kevesebb, mint a 2007. év végén. További állománycsökkenésre lehet számítani 
amiatt, hogy az anyakocák száma 11%-kal, 230 ezer darabra esett vissza. Ennek 
oka az árverseny, a feldolgozók idınkénti élısertés importjának erısödése. Az 
ágazat romló jövedelmezıségét jelzi a kisebb mérető üzemek reakciója, melyek 
rugalmasabban képesek termelésük visszafogására, beszüntetésére. Az egyéni 
gazdaságok részaránya az ország sertésállományából a 2005. decemberi 39,5%-ról 
2008-ra 33%-ra (ezen belül a kocaállományból 36,8%-ról 29,6%-ra) csökkent. Az 
állománycsökkenés 2008. évi felgyorsulását fıként a takarmányok nagyarányú 
drágulása okozta.  

A juhállomány 2008. december 1-én 1 millió 236 ezer volt, ami 
gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábbival. Az anyajuhok száma 13 ezerrel 
964 ezerre csökkent, ami a juhállomány késıbbi csökkenését okozhatja.  

A hazai lóállomány, melynek több mint 95%-a magántulajdonban van, az 
elmúlt néhány évben stagnál. A KSH adatai szerint 2008. december 1-jén az ország 
lóállománya 58 ezer volt, az egy évvel ezelıttinél 2 ezerrel kevesebb; ezen belül a 
kancaállomány ezerrel csökkent, számuk 30 ezer. 

A lófélék (ló és szamár) esetében jelenleg 12 tenyésztıszervezet mőködik, 
mely összesen 24 ló és 1 szamárfajta fenntartásáért felelıs. A fajtákból 13 elismert, 
10 ideiglenesen elismert és 2 fajta bejelentett státuszú.  

A hazai lóállomány jelentıs része szabadidıs tevékenység eltöltését (sport, 
hobbi, turizmus), valamint génmegırzési célokat szolgál. A lóhúsfogyasztás – 
egészséges volta ellenére – hazánkra nem jellemzı. A húslónak szánt egyedek 
legnagyobb felvevı piaca Olaszország, ahová az állatok élı állapotban kerülnek 
kiszállításra. 

A lóversenyzés szervezeti átalakítása – mely közvetlen kihatással van az 
angol telivér és az ügetı fajta tenyésztésre – folyamatosan napirenden van 
Magyarországon. Jelenleg két 100%-ban állami tulajdonú cég szervezi a 
lóversenyeket és a ráépülı fogadásokat. A cégek lehetséges privatizációja kapcsán 
több külföldi befektetı érdeklıdött. 

A baromfiágazatban a 2007. évi enyhe állomány visszaesés után az 
állattenyésztésben egyedülálló módon jelentısebb emelkedés mutatkozott. A 
tyúkfélék állománya 31,2 millióra duzzadt, ami 2007 decemberéhez képest több 
mint 4%-os gyarapodás. Libából 17, kacsából 30%-kal többet, pulykából viszont 
19%-kal kevesebbet tartottak a gazdaságok 2008 decemberében, mint egy évvel 
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korábban. A baromfiállomány közel kétharmada vágóállat, mely évente többször 
cserélıdik, gyorsan követve a jövedelmezıség változását. A takarmánygabonák 
2008. II. félévi áresése a baromfiállomány növekedését eredményezte. A pulyka 
azért volt ez alól kivétel, mert az ısszel csıdbe ment az egyik legnagyobb 
feldolgozó. A tojótyúk tartásban jóval magasabb, közel kétharmad, a brojlercsirke 
hizlalásban viszont mindössze egytized az egyéni gazdaságok állományának aránya. 

A vágóállat-termelés 2008-ban az elızetes adatok szerint 1,4 millió tonna 
volt, 18 ezer tonnával (1%-kal) kevesebb, mint az elızı évben. A vágóállat termelés 
45%-át képviselı vágósertés-elıállítás 4%-kal, 617 ezer tonnára csökkent az elızı 
évhez képest, az állománycsökkenésbıl eredı intenzív kivágások miatt csak a 
késıbbiekben várható a sertésvágások nagyobb ütemő visszaesése. A vágóállat 
termelésbıl a sertéséhez hasonló súllyal részesedett a vágóbaromfi, melynek 
mennyisége az elızı évhez viszonyítva 2%-kal, 629 ezer tonnára növekedett. A 
vágómarha termelés 2%-kal 89-rıl 87 ezer tonnára mérséklıdött 2007-rıl 2008-ra, 
hosszabb távot tekintve határozottan csökkenı trendet mutat. Vágójuhból 5%-kal 
termeltek kevesebbet, mint az elızı évben. Az állati termékek közül a legnagyobb 
volument képviselı tehéntejbıl az elızı évihez hasonlóan 1,8 milliárd litert, a 
tyúktojásból pedig 2,9 milliárd darabot, 1%-kal többet termeltek a gazdaságok, mint 
2007-ben. A nyersgyapjú termelése (4,5 ezer tonna) 2%-kal maradt el az elızı 
évitıl. A méztermelés (22,4 ezer tonna) 40%-kal növekedett. 

A tejtermelésben igen jelentıs eredmény, hogy az egy állatra jutó tejtermelés 
jelentıs mértékben nıtt. 

11. táblázat 
A fajlagos mutatók alakulása 

2007 2008 Megnevezés 2007 2008 
elızı év = 100,0 

Egy tehénre jutó tejtermelés, l 6 693 6 781 102,9 101,3 
Egy juhra jutó gyapjútermelés, kg 3,8 3,9 105,6 102,6 
Egy tyúkra jutó tojástermelés, db 218 215 106,3 98,6 

Forrás: KSH 

4.4. Felvásárlás 

A mezıgazdasági termékek értékesítésének volumene 2007-ben és 2008-ban 
is 1,5%-kal emelkedett a megelızı évhez képest. A jó terméseredményekre 
visszavezethetıen növénytermesztési és kertészeti termékekbıl 8,8%-kal többet 
adtak el, mint egy évvel korábban. A gabonafélékbıl 21%-kal, gyümölcsökbıl 
pedig 93%-kal emelkedett a felvásárlás volumene. Ezt részben ellensúlyozta a 
zöldségféléknek a magas bázist jelentı 2007. évi adathoz viszonyított 10%-os 
visszaesése. Az ipari növények értékesítése (a cukorrépa-helyzet nem 
elhanyagolható hatásával) kétharmadára esett vissza. 
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Az élı állatok és állati termékek felvásárolt mennyisége a 2007. évi 7%-os 
növekedés kivételével évrıl évre erıteljesen csökken. Az élı állatokból 2008-ban 
6,8%-kal kevesebbet, állati termékekbıl viszont 3%-kal többet vásároltak fel az 
elızı évhez képest. Ebben a termékkörben összességében 4%-os csökkenés történt. 

4.5. Intervenció 

2008. elsı felében a magas gabonapiaci áraknak és a kedvezı piaci 
helyzetnek köszönhetıen a korábbi években felvásárolt hazai intervenciós 
gabonakészletekbıl 400 ezer tonna kukoricát és 10 ezer tonna búzát értékesített az 
EU a belpiacon, így 2008. ıszére néhány ezer tonna kukoricától eltekintve a 
Magyarországon tárolt teljes intervenciós gabonakészlet értékesítésre került. 

Ugyanakkor a piaci helyzet 2008. ıszétıl romlani kezdett, a piaci árak is 
csökkenésnek indultak. Ennek következtében a 2008. november 1-tıl induló új 
intervenciós felvásárlási idıszakban Magyarországon 432 ezer tonna kukorica, 129 
ezer tonna árpa és 23 ezer tonna búza intervenciós felvásárlására került sor.  

A Tanács a kukorica intervenció reformja keretében a 2008-as évre európai 
szinten 700 ezer tonnás felvásárlási felsı határt vezetett be, amely nem került teljes 
mértékben kihasználásra. Az intervencióra felajánlható egyéb gabonákra (búza, 
árpa, cirok) 2008-ban korlátlan mennyiségő felvásárlás vonatkozott. 

A 2008. november 1-tıl kezdıdött gabonaintervenciós idıszakban EU szinten 
összesen 1,6 millió tonna gabona felajánlása történt meg, amibıl 926 ezer tonna 
árpa, 563 ezer tonna kukorica és 100 ezer tonna búza volt. A legnagyobb 
felajánlások Magyarországról (584 ezer tonna), Finnországból (211 ezer tonna) és 
Csehországból (197 ezer tonna) érkeztek.  

A Bizottság a 2008. végrehajtási évben az EU Élelmiszersegély program 
hazai végrehajtására 8,2 millió euró értékő pénzügyi forrást biztosított, amely 5,7 
millió euró értékő gabona alapú termék, 1,3 millió euró értékő tejtermék és 1620 
tonna intervenciós cukor felhasználását tette lehetıvé Magyarország számára. A 
résztvevı települések számának növekedésével, valamint új raktárak bevonásával az 
eddiginél is szélesebb rászorulói kör érhetı el, így több mint 1 millió rászoruló 
részesülhetett 2008-ban élelmiszersegélyben. 

Az alkoholintervenció-felvásárlás jogcím keretében 2008-ban 19083 hl 
alkohol felvásárlására került sor, a kifizetett felvásárlási ár 922,5 millió forint volt. 
A tárolt intervenciós alkoholkészlet 49890 hl, melynek nyilvántartási értéke a 
kötelezı értékcsökkenési elszámolást követıen 530 millió forint. Alkohol 
készletértékesítés 2008 során nem történt.  

A bor termékpálya piacszabályozó intézkedései közül magántárolási 
támogatásra a 2007/2008-as borpiaci évben 24207,76 hl must és bor vált jogosulttá. 
A támogatás összege 30495918 forint, amely csökkenést jelent az elızı évhez 
képest. 
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2008. évben – a korábbi cukorpiaci reformnak köszönhetıen – 
cukorintervenciós felajánlás nem érkezett, azonban a jogcímmel kapcsolatosan 
folytatódtak a korábbi értékesítésekkel összefüggı csomagolási költségtérítések 
kifizetései. Összesen 92,5 ezer tonna intervenciós cukor vonatkozásában 360,9 
millió forint kifizetése történt meg. 2008. évben tovább folytatódott a 
cukorkészletek értékesítése, így az élelmiszersegélyezési célra félretett 5 ezer tonnás 
készlet kivételével szinte teljes mértékben értékesítésre kerültek. Belpiacra 6902 
tonna, ipari célra 7061,8 tonna és exportra 36583,5 tonna került felhasználásra. Az 
intervenciós cukorkészlet a 2008. január 1-jei 92,5 ezer tonnás nyitókészletrıl 2008. 
december 31-re 5,9 ezer tonnára csökkent. 
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5. Erdı- és vadgazdálkodás, halászat 

5.1. Erdıgazdálkodás 

Az erdıgazdálkodás ma már nem csak az erdı anyagi javainak kihasználását 
jelenti, hanem ezzel párhuzamosan egy sokrétő erdıgazdálkodási tevékenységet is. 
Egyre szélesebb körben kerülnek nevesítésre és tudatosul az állampolgárokban az 
erdık közjóléti valamint környezet- és természetvédelmi szerepének minél 
magasabb szintő érvényesülése érdekében végrehajtott (vagy adott esetben éppen 
végre nem hajtott) erdıgazdálkodási feladatok, tevékenységek. Ezek költségeit és 
hasznosságát, valamint az erdık ún. nem anyagi jellegő szolgáltatásainak értékét 
nagyon nehéz számokban kifejezni. Emiatt a következıkben felsorolás jelleggel 
ismertetett fontosabb állapot- és teljesítményadatok csak hozzávetılegesen tudják 
érzékeltetni az ágazat valós teljesítményét, és annak valós értékét, hasznosságát.  

Az erdıterület megoszlása rendeltetés szerint: gazdasági rendeltetéső erdı 
63,5%, védelmi rendeltetéső erdı 35,2%, míg az egészségügyi-szociális, turisztikai, 
oktatási rendeltetéső erdı 1,3%. Az elmúlt idıszakban a gazdasági erdı rovására a 
védelmi erdık aránya tovább növekedett. Az erdıvagyon (termıföld és a 
faállomány, stb.) értéke nem szerepel a kimutatásokban, valamint az erdıvagyon 
értékében bekövetkezı változások sem kerülnek kimutatásra. 

Magyarország összes földterületének több mint egyötöde (2 millió hektár) az 
erdıgazdálkodásba vont terület, amelynek 94%-át (1,9 millió hektár) borítja 
faállomány. A faállománnyal borított területet alapul véve az ország erdısültsége 
20,5%. Ez alapján a szántó után az erdı a második legnagyobb területő mővelési ág 
az országban. 

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

Magyarország erdıterületein nagyobbrészt lombos fafajokból álló elegyes 
erdıtársulások találhatók. A lombos erdıállományok részaránya 87%, míg a 
visszaszorulóban lévı fenyı erdıállományok mindössze 13%-nyi területen vannak 
jelen. Az ıshonosnak tekinthetı fıfafajú erdıállományok aránya meghaladja az 
57%-ot. Az idegenhonos erdıállományok közül érdemes kiemelni még az 
akácosokat (23%) és a nemes nyarasokat (7%). 

A faállományok összesített fatérfogata a korábbi tendenciáknak megfelelıen 
az elmúlt évben is gyarapodott, a 2008. január 1-i állapot szerint csaknem 352 millió 
köbmétert tesz ki. Az élıfa-készlet anyagi értéke több mint 1000 milliárd Ft.  
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Az erdıtervezett területek tulajdoni megoszlása az Országos Erdıállomány 
Adattár alapján a következı: 

 
• állami tulajdon: 1,155 millió hektár (56,9%); 
• közösségi tulajdon: 0,020 millió hektár (1,0%); 
• magántulajdon: 0,855 millió hektár (42,1%); 

Az erdıgazdálkodói nyilvántartás adatai szerint az ország erdıterületének 
több mint 89%-án tevékenykedik az erdészeti hatóságnál bejegyzett 
erdıgazdálkodó.  

Az állami tulajdonú erdıkben folyó gazdálkodás szakmai színvonala 
összességében jó. Az állami erdık kezelése összhangban van a társadalom által 
meghatározott és az erdıtörvényben, illetve a természetvédelmi törvényben 
megszabott szakmai követelményekkel. A 19 állami erdıgazdasági Zrt., és a 3 HM 
erdıgazdasági Zrt. elsısorban a gazdálkodásuk során megtermelt források 
felhasználásával több évtizede biztosítja a kezelésében lévı erdıterületek védelmi, 
közjóléti funkcióinak magas színvonalú teljesülését. 

A magán és közösségi tulajdonban lévı területek gazdálkodása vegyesebb 
képet mutat. A közel 33 ezer, az erdıgazdálkodásban általában járatlan gazdálkodó 
jellemzıen kis üzemi területeken gazdálkodik (kb. 25 hektáros az átlagos 
üzemméret). Az erdıgazdálkodók mögött mintegy 300 ezer fıs erdıtulajdonosi kör 
áll. Egy-egy földrészletet akár több tucatnyi, sokszor igen különbözı érdekeltségő 
tulajdonos birtokol, így a fenntartható erdıgazdálkodás és a tulajdonosi érdek 
összehangolása sok esetben nehézséget okoz. Ezen a helyzeten remélhetıleg sokat 
segít majd a kiépülıben lévı szaktanácsadási rendszer, és a folyamatosan bıvülı 
szakirányítói és integrátori hálózat. 

 
Az Európai Bizottság ú.n. pilot program keretében vizsgálja a Csaholc-

Garbolc közösségi jelentıségő természeti (Natura 2000) területtel kapcsolatos 
panaszt, amely a magán-erdıgazdálkodást érinti. A hatósági vizsgálat során 
megállapításra került, hogy az erdıgazdálkodási tevékenység során az u.n. 
élıhelyvédelmi irányelv céljait, valamint a helyi genetikai értékek megırzését és 
fenntartását figyelembe véve folyt az erdıgazdálkodási tevékenység.  

 
Ezzel együtt a 2009. évi, az erdırıl, az erdı védelmérıl és az 

erdıgazdálkodásról szóló XXXVII. törvény 113. §-ának (15) bekezdése kimondja, 
hogy a védett természeti területnek nem minısülı, külön jogszabály szerinti Natura 
2000 területeken található erdıre, erdıgazdálkodási tevékenységet közvetlenül 
szolgáló földterületekre vonatkozó üzemtervi elıírásokat az erdészeti hatóság a 
védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelıs szerv 
közremőködése mellett a törvény hatálybalépésétıl számított egy éven belül 
felülvizsgálja, és az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső 
területekre vonatkozó 275/2004. (X. 08.) Korm. rendeletnek megfelelıen szükség 
szerint módosítja. 



 
 

 41

A közösségi jelentıségő természeti területeken (Natura 2000) lévı erdıkben 
a közösségi céloknak megfelelı, fenntartható erdıgazdálkodás folytatása érdekében 
a szükséges jogszabályalkotások és felülvizsgálatok 2009. év végéig lezárulnak. 

A fakitermelés 2008-ban is az ágazat legfontosabb bevételi forrása volt. Az 
évi folyónövedékbıl, amely 13,1 millió köbméter, az erdıtervek szerinti maximális 
kitermelési lehetıség 10,4 millió köbméter. 2008-ban az erdıgazdálkodók több mint 
100 ezer hektár erdıterületen végeztek fahasználati tevékenységet, amibıl a 
véghasználatok 32 ezer hektárt tettek ki. Fatérfogatban ez 7 millió 
(véghasználatban 5 millió) köbmétert jelentett, ami az erdıtervi éves kitermelési 
lehetıségek 67,6%-a. Ez a tartamos gazdálkodás feltételeinek messzemenıen 
megfelel. 

Az erdıgazdálkodók a jogszabályokban elıírt erdıfelújítási 
kötelezettségeiknek jó színvonalon tettek eleget. A tárgyévi erdıfelújítási elsı 
kivitelek nagysága 19,6 ezer hektár, amelybıl 0,25 ezer hektár erdıfelújítást pótló 
erdıtelepítés (csereerdısítés) volt. Az elsı kivitelek közül a mesterséges 
erdıfelújítások részaránya 53%, a magról történı természetes felújításoké 18%, a 
természetes sarjaztatásé pedig 29%. A tárgyévben befejezett erdıfelújítások területe 
17,5 ezer hektár, a tárgyévben keletkezett erdıfelújítási kötelezettség területe 21,5 
ezer hektár volt. Az erdısítési hátralékban lévı terület mindössze 6352 hektár, 
melynek több mint 48%-a befejezés elhúzódása miatti hátralék. 

Az uniós támogatásokra alapozottan az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program a 2007-2013 közötti idıszakban 70 ezer hektár, a Nemzeti Erdıtelepítési 
Program pedig hosszabb távon – 35-50 év alatt – 683 ezer hektár erdıtelepítéssel 
számol. Az erdıtelepítések üteme azonban az egyes években jelentısen változó 
tendenciát mutat, így a tenyészeti idıszakokat tekintve 2004-2005-ben 7657 hektár. 
2005-2006-ban 13989 hektár, 2006-2007-ben 18948 hektár, míg 2007-2008-ban 
mindösszesen 7332 hektár új erdı telepítésére került sor, melynek egyik oka a 
csökkenı támogatási egységár lehetett. 

Az erdészeti társaságok 2004. év óta folyamatosan, évente részt vesznek az 
úgynevezett erdımővelési célú közmunka programban, amelyrıl a tapasztalatok 
alapján megállapítható, hogy a legszervezettebben mőködı közmunkaprogramok 
egyike. Az elmúlt évek tényszámai alapján öt év alatt az erdıkben csaknem 8,1 
milliárd forint értékő közmunkaprogram valósult meg az alábbi finanszírozási 
megoszlás szerint: 

� Minisztériumok 3819,1 millió forint 
� ÁPV-MNV Zrt. 2632,4 millió forint 
� Saját forrás  1605,4 millió forint 

Összesen 8056,9 millió forint 
 

A közmunka programok során foglalkoztatott munkanélküliek létszáma 
2004-2008. években 9304 fı. 
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Az európai erdı egészségi állapot monitoring rendszer hazai adatai alapján a 
magyar erdık egészségi állapota megfelelı, de az elızı évhez képest enyhén 
romlott.  

 
Több mint 2200 hektár erdısítés szenvedett gombák okozta károsítást. 

További veszteségeket szenvedtek a fiatal erdık az aszályos idıjárás miatt, közel 
650 hektáron elpusztultak a csemeték, az erdıgazdálkodók többletköltsége 
meghaladta a 420 millió forintot. Az erdısítésekben közel 85 hektár tőzkárt 
regisztrált az erdészeti hatóság.  
 

A hazai erdık egészségi állapotának vizsgálatát, esetleges változásának 
nyomon követését az Erdıvédelmi Mérı és Megfigyelı Rendszer (EMMRE) 
hivatott ellátni, mely több – az MgSzH Erdészeti Igazgatósága és az ERTI által 
mőködtetett – alrendszerbıl áll. A 2008. évre vonatkozóan megállapítható, hogy 
országos átlagban a kimutatható károk, károsítások mértéke csökkent az elızı évhez 
viszonyítva. A több mint 1220 db mintavételi helyen végzett, az erdık egészségi 
állapotát jól tükrözı koronaállapot felvétel (EVH) levélvesztés adatai alapján 
kimutatható, hogy az összes mintafák közül az egészséges egyedek 43,6%-ot, míg a 
gyengén károsodott egyedek 38,1%-ot képviselnek. E két kategória együttesen 
4,4%-os javulást mutat az elızı évi országos állapothoz képest. Figyelemre méltó 
azonban, hogy a teljes egészségi állapotot lefedı 5 kategória felsı két (erısen 
károsodott illetve elpusztult) kategóriájában 0,4%-os növekedés tapasztalható. 
Mindez elsısorban a szélsıséges klimatikus viszonyok következményeivel 
magyarázható. Az ERTI által összegyőjtött adatok alapján 5779 hektáron volt 
széltörés, széldöntés, mely értéket az MgSzH megyei erdészeti igazgatóságai is 
megerısítettek. A 3441 hektáros aszálykár csökkenést jelent, míg a vadkár továbbra 
is komoly terhelést ró az erdıállományra, ott is elsısorban az erdısítésekre. 

 
Az egészségügyi célú fakitermelések folyamatos végrehajtása ellenére a 

szúkárosítás országosan továbbra is megfigyelhetı, elsısorban a nyugat-dunántúli 
lucosokat tizedeli. A károsított terület mintegy 1264,6 hektár. A korábbi évek 
gyapjas lepke károsításának utóhatásaként számottevı tölgypusztulás kezdıdött az 
Északi- középhegységben. 

 
Az illegális fakitermelés mennyisége 2008-ban megközelítette a 400 ha-t, és a 

70 000 m3-t, illetve emellett jelentıs kárt okozott a természeti rendszerekben. Az 
illegális fakitermelésnek köszönhetıen a Natura 2000 erdıket érintıen az Európai 
Bizottság 2008/2011. számú kötelezettségszegési eljárásban vizsgálja jelenleg az 
u.n. Sajóládi erdıben, továbbá egy pilot program keretében a Girincsi Nagy-erdıben 
bekövetkezett károsítás felszámolását. A vizsgálatok során megállapításra került, 
hogy a faállományok összetétele – az erdıfelújításoknak köszönhetıen – közelebb 
került a természetes állapotnak megfelelı fafaj-összetételhez, habár emellett a 
korosztály összetételük értelemszerően kedvezıtlenebb lett. Ezekbıl az esetekbıl is 
nyilvánvalóvá vált, hogy az erdıvédelem területén komolyabb állami 
szerepvállalásra, koordinációra van szükség, amelyre vonatkozó garanciákat a 2009. 
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évi, az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló XXXVII. törvény 
tartalmazza. 

 
Az új erdıtörvény 103. §-ának (3) bekezdésében rögzítésre került, hogy az 

állam az erdı védelme, károsításának megelızése, valamint az erdészeti hatósági 
tevékenységhez kapcsolódó ellenırzés érdekében az erdészeti hatóság szervezetében 
– a bejelentések fogadására és kezelésére 24 órában alkalmas – erdıvédelmi 
szolgálatot mőködtet. Az erdıvédelmi szolgálat felállításának szervezési munkálatai 
az új erdıtörvény kihirdetését követıen megkezdıdtek, és elıreláthatóan még ebben 
az évben befejezıdnek.  

5.2. Vadgazdálkodás és vadászat 

A vadgazdálkodási ágazat a 2008/2009. vadgazdálkodási évben 2,7%-os 
pozitív egyenleggel zárt, 16,6 milliárd forint bevétel és 16,2 milliárd forint kiadás 
mellett.  

2008-ban – csakúgy, mint 2007-ben – összesen 250 millió forint állt 
rendelkezésre a vadgazdálkodás támogatására. Ebbıl 191,5 millió forintot az 
élıhelyfejlesztés támogatására, 20,5 millió forintot a vadászati kultúra támogatására, 
31 millió forintot az Országos Vadgazdálkodási Adattár 2008. évi finanszírozására, 
7 millió forintot a Magyar Vízivad Monitoring mőködtetésére fordítottak. 

2008-ban átdolgozásra került a vadgazdálkodási támogatások rendszere is. A 
korábbi, több támogatási jogcímet tartalmazó rendelet [25/2004. (III. 3.) FVM 
rendelet] helyett a vadgazdálkodási támogatások feltételrendszerére önálló, az 
Európai Unió általános de minimis rendelete alapján készített új jogszabály lépett 
hatályba. [A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegő (de 
minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet]. E támogatási forma 
a korábbi évekhez hasonlóan 2008-ban is rendkívül népszerő volt, a támogatási 
igények a rendelkezésre álló forrást jelentısen meghaladták. 

A vadászatra jogosultak az új tíz éves vadgazdálkodási üzemtervi ciklusban 
(2007-2017) második vadgazdálkodási évüket fejezték be. A ciklusváltással 
kapcsolatos zökkenıket követıen 300-zal több vadászterület alakult ki az elızı tíz 
éves idıszakhoz képest a jogosultak vadgazdálkodási tevékenysége normalizálódott. 

A 2003-ban elfogadott szakmai irányelveknek megfelelıen folytatódott a 
nagyvadállomány apasztása. Ennek eredményeképpen enyhén csökkent a 
reálértéken számított mezıgazdasági vadkár, a teríték viszont nagyobb lett. E két 
tényezı is szerepet játszott abban, hogy csekély mértékő nyereség keletkezett az 
ágazatban. A kedvezı idıjárásnak és a természetes táplálék kínálat bıvülésének 
köszönhetıen a korábbi évekhez viszonyítva 2008-ban jobb volt a nagyvad-fajok 
szaporodási sikere. A 2009 februárjában becsült vadlétszám az utóbbi évtizedek 
legmagasabb adatait mutatta. 
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5.3. Halászat 

Magyarországon az étkezési hal termelése 2008-ban 22,7 ezer tonna volt, 
ami 1%-kal haladta meg az elızı évi szintet. Tógazdaságaink és intenzív üzemeink 
árukibocsátása minimális mértékben elmaradt a 2007. évi szinttıl, ezzel szemben a 
természetes vizeken a halászat eredményesebb volt. 2008-ban az egy fıre jutó 
halfogyasztás 4,18 kg/fı volt. 

Az üzemelı halastó terület összességében alig változott, e területbıl 14 hektár 
volt a termelésbe 2008-ban belépett új és 128 hektár a rekonstruált tóterület. 
Tógazdaságainkban változatlanul a ponty a meghatározó halfaj, amely az étkezési 
haltermelés 76%-át adja. Az intenzív üzemek meghatározó halfaja az afrikai harcsa, 
amely az intenzív üzemek 2008. évi árukibocsátásának 94%-át biztosította. E halfaj 
termelése a 2000-es években dinamikusan bıvült, 2008-ban azonban ez a folyamat 
megtorpanni látszott. Ennek oka feltételezhetıen a piac telítıdése lehet.                    
A hideg vizes intenzív haltermelı üzemekben 42 tonnáról 62 tonnára emelkedett az 
étkezési mérető pisztráng elıállítása. 

A természetes vizek0en a rekreációs célú (horgászati) halászati hasznosítás 
játssza a meghatározó szerepet, amely mellett a kereskedelmi halászat csak 
kiegészítı, állományszabályozó szerepet tölt be. A természetes vizekrıl és 
víztározókról jelentett halfogásból 5116 tonnát (72,8%) tett ki a horgászok 
zsákmánya. 

Az Európai Bizottság 2008. szeptember 9-én elfogadta Magyarország 
Halászati Operatív Programját, amely a következı években az ágazat jelentıs 
fejlıdését mozdítja elı az Európai Halászati Alap pénzeszközeinek segítségével. 

 

 

12. táblázat 
A halászat legfontosabb termelési adatai 

Megnevezés 2006 2007 2008 
Tógazdaságok és intenzív üzemek 

Halastó-üzemelt terület (hektár) 23 878 24 302 24 248 
Étkezési haltermelés (tonna) 14 687 15 865 15 687 

Természetes vizek és víztározók 
Hasznosított terület (hektár) 133 948 135 852 139 515 
Teljes zsákmány (tonna) 7 540  7 024  7 394 
ebbıl étkezési hal (tonna) 7 172 6 669  7 027 
Összes étkezési hal (tonna) 21 859 22 534 22 714 

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

Magyarországon az élelmiszeripar a feldolgozóipari termelés mintegy 
egytizedét képviseli. Szerepe ugyanakkor meredeken csökkenı tendenciájú. 
Helyzetét mi sem jelzi jobban, mint hogy 2003 óta – 2006. év kivételével – minden 
évben mérséklıdött az iparágból piacra kerülı termékmennyiség (2003-ban  
-1,2%, 2004-ben -4,0%, 2005-ben -5,3%, 2007-ben -4,0%). Különösen a belföldi 
relációban drasztikus a visszaesés. Ha a 2003. évet vesszük 100%-nak, az iparág 
összes értékesítése 2008-ra 18%-kal csökkent, ezen belül a belföldi értékesítés több 
mint 24%-kal esett vissza. Az élelmiszeripar tehát a hazai piacon szenvedte el a 
legnagyobb veszteségeit. 

Az élelmiszer-, ital-, dohánygyártás ágazat termelésének volumene 2008-
ban 7,7%-kal csökkent. (2008-ban – a korábbi évek tendenciájától eltérıen – az 
ipari termelés is csökkent, 1,1%-kal.) A termelési érték ilyen mértékő 
visszaesésében szerepet játszott a 2008 ıszén kezdıdı világgazdasági válság is, de a 
bajok gyökerei régebbre nyúlnak vissza. Az ágazat értékesítési volumene 
összességében 7,5%-kal csökkent, ezen belül a belföldi értékesítés 9,3%-kal, az 
exportértékesítés pedig 2,4%-kal. 

Az élelmiszeripari ágazatban drasztikus mértékő jövedelemcsökkenésnek 
lehetünk tanúi: a 2002. évi 97 milliárd forintos adózás elıtti eredmény 2003-ra már 
71 milliárd forintra csökkent és ez a tendencia a továbbiakban is folytatódott.  
2006-ban már csak 52 milliárd forint volt az adózás elıtti eredmény, míg 2007-re 21 
milliárd forintra redukálódott, amely az elızı évinek csupán 40, a csatlakozás elıtti 
utolsó évinek pedig 30%-a. A kiváltó okok közül az élelmiszeripar termelésének 
csökkenése és a magas alapanyagárak okozta költségnövekedés említhetı, amely a 
késztermékek árában nem realizálódott. 2008-ban az APEH elızetes adatai szerint 
az élelmiszeripar adózás elıtti eredménye -7,4 milliárd forint. 

6.1. Az élelmiszertermelés és -értékesítés alakulása 

A négy fınél többet foglalkoztató vállalkozások adatai alapján 2008-ban az 
ágazat folyó áron számított bruttó termelési értéke 2082 milliárd forint volt, az 
elızı évinél 71 milliárd forinttal több. Ez 3,5%-os növekedést jelent. A 
feldolgozóiparon belül az élelmiszeripar ipari teljesítménybıl való részesedése évek 
óta folyamatosan csökken, a 2002-ben még 14,9%-os részesedés 2008-ig 9,8%-ra 
olvadt.  

A feldolgozott élelmiszertermelés több mint 75%-át adó 12 al- és szakágazat 
közül egy kivételével nem nıtt a termelés volumene 2008-ban. 

A KSH adatai szerint a gyümölcs- zöldségfeldolgozás szenvedte el a 
legkisebb mértékő volumen csökkenést. Így a 2007. évben bekövetkezett jelentıs 
termelés visszaesését követıen, 2008-ban a 3. helyre lépett elı.  
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Az élelmiszer, ital, és dohány gyártása ágazat összes értékesítése 2008-ban 
megközelítıleg 2088 milliárd forintot tett ki. Az értékesítés volumene 7,5%-kal 
csökkent az elızı évhez képest, ezen belül a belföldi értékesítés 9,3%-kal, az 
exportértékesítés pedig 2,4%-kal. A termelés volumenének alakulásához hasonlóan, 
a belföldi értékesítésben is csökkent az elsı 12 szakágazat belföldi értékesítési 
volumen indexe.  

13. táblázat 
A meghatározó élelmiszeripari szakágazatok bruttó termelési értéke, 
élelmiszeripari részaránya és termelésének volumenváltozása (2008) 

Szakágazat 

Bruttó 
termelési 

érték, 
Mrd Ft 

Részarány* 
% 

Termelés 
volumen 

index 
(2007=100) 

1. Tejfeldolgozás 229,6 11,0 94,0 
2. Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 192,6 9,3 92,4 
3. Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás  191,3 9,2 99,8 
4. Baromfihús feldolgozása, tartósítása  166,1 8,0 89,5 
5. Húsfeldolgozás, tartósítás  156,1 7,5 85,7 
6. Üdítıital gyártása  153,5 7,4 96,9 
7. Kenyér, friss tésztaféle gyártása  104,1 5,0 96,4 
8. Takarmánygyártás/haszonállat eledel 
(hobbiállat nélkül) 

96,2 4,6 87,6 

9. Sörgyártás 94,7 4,5 84,1 
10. Tea, kávé feldolgozása 85,6 4,1 104,8 
11. Malomipari termék gyártása 78,6 3,8 87,1 
12. Édesség gyártása  30,1 1,4 90,8 
1.-12. összesen 1 579 75,8 - 
Élelmiszer, ital, dohány gyártása összesen 2 082 100,0 92,3 
Forrás: KSH 
* Az élelmiszer-, ital-, dohánygyártás bruttó termelési értékébıl 
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14. táblázat 
A belföldi értékesítés alakulása egyes szakágazatokban (2008) 

Csökkenı belföldi értékesítéső szakágazatok Elızı év = 100% 

Üdítıital gyártása 99,7 
Kenyér, friss tésztafélék gyártása 96,0 
Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 95,3 
Tejfeldolgozás 94,4 
Baromfihús feldolgozása, tartósítása 94,2 
Édességgyártás 88,2 
Takarmánygyártás 86,8 
Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás 86,6 
Sörgyártás 84,0 
Malomipari termék gyártása 84,0 
Húsfeldolgozás-, tartósítás 83,2 
Cukorgyártás 61,6 

Forrás: KSH 

Az élelmiszeriparba sorolt gazdálkodó szervezetek export értékesítésének 
volumen változása 2008-ban 2,4%-os csökkenést mutat. A folyó áron számított 
exportbevétel – elızetes adatok szerint – mintegy 565,8 milliárd forintot tesz ki. 

Az élelmiszeripari termékek (ezen belül: az elsıdlegesen feldolgozott termékek, 
illetve másodlagos, azaz tovább-feldolgozott termékek) külkereskedelmében a  
2003-as év és 2008 között markáns változások következtek be. A változások legfıbb 
jellemzıje az, hogy e termékkör exportja sokkal lassúbb ütemben emelkedett, mint 
importja, következésképpen mérséklıdött az export-import szaldója. Az 
élelmiszeripar egészének külkereskedelmi egyenlege továbbra is pozitív, bár a 
csatlakozás elıtti évekhez viszonyítva erısen romló tendenciát mutat. Az elsıdleges 
és másodlagos (tovább-feldolgozott) termékek szerepe az export szempontjából 
ugyancsak növekedést mutatott, ugyanakkor a folyamatot ebben az esetben az 
import egyidejő erıteljes emelkedése követte. Így az elsıdleges feldolgozású 
termékek egyenlege ugyan még pozitív maradt, de közel 40%-ot romlott, a tovább-
feldolgozott termékek szaldója viszont 2006-ban negatív lett és 2007-re már elérte a 
68 millió eurót, s kis javulást követıen 2008-ban is csupán csekély mértékő, 25 
millió euró többletet tudott elérni. 

Bıvülés következett be a Kenyér, friss tésztafélék gyártása, a Sörgyártás, és – 
a drasztikus termelésvisszaesés ellenére – a Cukorgyártás szakágazatokban. A 2007. 
évi csökkenés után növekedés mutatkozott a Malomipari termékek gyártása 
szakágazatban is. 
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15. táblázat 
Az export értékesítés alakulása egyes szakágazatokban (2008) 

Növekvı export  
értékesítéső szakágazatok 

Elızı év 
=100% 

Csökkenı export  
értékesítéső szakágazatok 

Elızı év 
=100% 

Kenyér, friss tésztafélék 
gyártása 

106,7 
Gyümölcs- és 
zöldségfeldolgozás 

99,3 

Sörgyártás 111,4 Üdítıital gyártása 97,7 
Malomipari termék gyártása 116,9 Édességgyártás 92,2 
Cukorgyártás 127,8 Takarmánygyártás 91,6 
  Húsfeldolgozás-, tartósítás 89,6 

  
Hús-, baromfihús-készítmény 
gyártása 

87,7 

  Tejfeldolgozás 82,4 

  
Baromfihús feldolgozása, 
tartósítása 

80,3 

Forrás: KSH 

6.2. Foglalkoztatottság, keresetek 

Az élelmiszeriparban alkalmazásban állók átlagos létszáma 2008-ban 99,3 
ezer fı volt, 3,2%-kal kevesebb, mint 2007-ben. Az egy fıre jutó havi bruttó 
átlagkereset 2008-ben 155,7 ezer forintot tett ki, 5,9%-kal többet, mint 2007-ben. A 
nettó átlagkereset: 101,9 ezer Ft/hó, ami 5,4%-os növekedést jelent. A 
feldolgozóipar ágazati rangsorában létszám tekintetében az élelmiszer-, ital, 
dohány gyártása ágazat a 2. legnagyobb foglalkoztató, a jövedelemviszonyok 
tekintetében azonban az élelmiszeripar csak a 10. helyet foglalja el.  

6.3. Vállalkozási és tulajdoni szerkezet 

A KSH elızetes adatai alapján az élelmiszeriparban 2008-ban a 4 fı feletti 
regisztrált vállalkozások száma 2713 volt, ami a 2007. évi adatokhoz viszonyítva 
emelkedést mutat.  

Az élelmiszeripari vállalkozások zöme (több mint 80%-a) továbbra is 10 
fınél kevesebbet foglalkoztató mikrovállalkozás. A 10-49 fıt foglalkoztató 
kisvállalkozásokkal együtt az élelmiszeripar vállalkozásainak 96%-a kis létszámmal 
tevékenykedik. A vállalkozások közel fele egyéni vállalkozás (46,3%). A jogi 
személyiségő társas vállalkozások több mint egyharmadnyi arányt (41%) 
képviselnek, ezek döntıen kft-k. 

A külföldi tıke aránya 48%. A külföldi tıke az élelmiszeripari 
vállalkozásokban 1992-ben 31,8%-os részesedéssel bírt a jegyzett tıkén belül, 1995-
ben meghaladta az 50%-ot, 1997-ben pedig már a 60%-ot is. Ehhez képest jelentıs 
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növekedés nem történt, a legnagyobb értékő 2000-ben volt (62,7%). Ezután 
elkezdıdött a csökkenés, ami különösen meredek volt 2002 és 2006 között. Ekkor 
több mint 10%-ot esett vissza a külföldi részesedés (57,4%-ról 47,1%-ra). 
Számítások bizonyítják, hogy a külföldi tıke változása szinte teljesen együtt mozog 
az ágazat jegyzett tıkéjének ingadozásával, mivel az élelmiszeriparból kivont 
multinacionális tıkét nem pótolja a hazai befektetıi, vállalkozói kör.  

6.4. Beruházások 

A jövıt illetıen további kedvezıtlen tendenciát vetít elıre az élelmiszeripari 
beruházások elemzése. Ennek teljesítményértéke ugyanis 2008-ban folyó áron – 
elızetes adatok szerint – mintegy 82,7 milliárd forint volt, ami jelentıs, több mint 
26%-os visszaesést jelent 2007-hez viszonyítva. 23,3%-kal csökkent a 
gépberuházások összege, de ennél is meredekebben esett vissza (32,3%-ot 
megközelítı mértékben) az építési beruházás.  

16. táblázat 
Az élelmiszeripari beruházások teljesítményértéke* 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Megnevezés 
folyó áron, millió Ft 

Élelmiszerek, italok és dohány-
termékek gyártása összesen 

96 943 112 168 101 693 105 389 112 052 82 698 

Ebbıl: 
Hús- és halfeldolgozás 10 351 13 615 7 745 4 619 2 947 2 702 
Baromfifeldolgozás 4 350 7 528 9 843 7 722 5 231 3 385 
Gyümölcs- és zöldség-feldolgozás 10 084 7 380 6 836 8 528 7 197 6 709 
Tejtermékek gyártása 7 807 10 735 7 999 9 591 6 357 7 321 
Malomipari termékek gyártása 2 923 6 713 7 384 9 522 1 312 2 686 
Takarmánygyártás 5 981 5 805 6 188 5 169 5 924 5 490 
Cukorgyártás 2 334 2 679 2 231 1 506 3 109 742 
Édesipari termékek gyártása 2 741 4 031 3 749 4 291 1 088 2 780 
Szesz- és szeszesital-gyártás 1 477 2 997 4 328 1 874 1 961 1 344 
Bortermelés 3 969 5 635 4 902 2 600 1 986 2 179 
Söripari termékek gyártása 5 378 6 756 4 642 4 544 6 287 6 926 
Üdítıitalok gyártása 5 598 6 949 6 470 12 529 12 984 8 472 
Dohánytermékek gyártása 6 666 3 252 3 358 2 651 2 186 2 300 

* A 4 fı feletti vállalkozások, valamint teljes körően a költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit 
szervezetek adatai. 
Forrás: KSH 
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7. Az agrárkereskedelem alakulása 

7.1. A hazai élelmiszerfogyasztás és kereskedelem 

Az országos kiskereskedelmi üzlethálózatban, valamint a csomagküldı 
kiskereskedelemben 2008-ban 6348 milliárd forint értékő árut forgalmaztak. A 
forgalom volumene 1,9%-kal csökkent, értéke 2,8%-kal nıtt.  

A kiskereskedelmi eladások 52%-a bonyolódott az élelmiszer- és élelmiszer 
jellegő vegyes üzletekben, amelyek 3293 milliárd forint értékő árut értékesítettek. 
A forgalom volumene 1,2%-kal elmaradt az elızı évitıl. 

2008 végén Magyarországon (gépjármő-üzletek és töltıállomások nélkül) 
összesen 146,9 ezer kiskereskedelmi üzlet mőködött, 4278-cal kevesebb, mint 2007 
decemberében. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegő vegyes boltok száma, az ital- és 
dohányáru szaküzletekkel együtt 43 ezer volt, egy év alatt 2157-tel csökkent. 

2008-ban átlagosan 6,1%-kal voltak magasabbak az árak, mint 2007-ben. A 
lakossági kiadások 22,6%-át képviselı élelmiszerek, alkoholmentes italok 
árnövekedése 10,2%-os, a kiadások 8,8%-át kitevı szeszes italok, dohányáruk 
árnövekedése 5,6%-os volt. 

Az egyes élelmiszerfajták közül az étolaj ára emelkedett a legnagyobb 
mértékben, 56%-kal. A liszt fogyasztói ára 33%-kal, a tésztaféléké 19%-kal, a 
kenyéré 15%-kal, a péksüteményeké 14%-kal volt magasabb, mint egy évvel 
korábban. Átlagon felül nıtt a tej (17%), a sajt (15%) és az egyéb tejtermékek (16%) 
ára is. A baromfihús ára 13%-kal, a sertéshús ára 11%-kal, a marhahús ára az 
átlagosnál kisebb mértékben, 5%-kal emelkedett. Átlagosan 5%-kal nıtt a friss hazai 
és déligyümölcs ára, miközben a friss zöldség ára 1%-kal elmaradt a 2007. évi 
szinttıl. Legnagyobb mértékben, 27%-kal a burgonya ára csökkent 2008-ban, az egy 
évvel korábbi igen nagymértékő (45%-os) emelkedés után.  

A hazai élelmiszerfogyasztás 2008-ban stagnált. Az élelmiszeripari termelés 
alakulásából, ezen belül is a belföldi értékesítés volumenének csökkenésébıl, az 
áralakulásból, a mezıgazdasági kibocsátás volumenének alakulásából, egyes 
fogyasztói rétegek reáljövedelmének csökkenésébıl azonban arra lehet 
következtetni, hogy az egy fıre jutó fogyasztás egyetlen termékbıl sem növekedett.  

A mezıgazdasági termékek és élelmiszerek belföldi és külpiaci értékesítését 
elısegítı közösségi marketingtevékenységre 2008-ban az FVM 1200 millió forint 
keretösszegben meghatározott támogatást biztosított az Agrármarketing Centrum 
(AMC)1 részére.  

                                              
1 Az FVM az AMC Kht. végelszámolásával párhuzamosan 2008. február 7-én megalapította az 
Agrármarketing Centrum nevő önálló jogi személyiséggel rendelkezı, önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervet, melynek feladata az agrárgazdaság közösségi marketing tevékenységének ellátása. 
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Az AMC költségvetésében a legnagyobb összeget, - a teljes agrármarketing 
büdzsé 37%-át – a termékpálya-programok támogatására fordították. A korábbi 
évekhez hasonlóan elsısorban a tej-, a sertéshús-, a baromfi-, a zöldség-gyümölcs és 
a pálinka-termékpályák kapták a legnagyobb támogatást. Külön figyelmet kapott a 
hagyományos és különleges magyar termékek támogatása (pálinka, főszerpaprika, 
hagyma, méz, szürkemarha). 

2008-ban megszületett az Európai Unió elvárásainak megfelelı pályázati 
rendszer, a termékprogram-támogatások ezután ennek keretében mőködnek. 

A legnagyobb hangsúlyt a termékprogramok után a Kiváló Magyar 
Élelmiszer védjegy promóciója kapta. A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium 1998-ban indította útjára a Kiváló Magyar Élelmiszer (KMÉ) védjegy 
programot, melynek mőködtetését és népszerősítését az AMC végzi. Folyamatos 
mőködtetés mellett 80 cég közel 400 termékén található meg a minıségi 
megkülönböztetı embléma. 

Az Agrármarketing Centrum 2008-ban 8 nemzetközi szakkiállításon és 9 
hazai kiállításon létesített közösségi standot, amelyeken a résztvevık számára 
bemutatkozási, tárgyalási lehetıséget biztosított. A külföldi kiállítások mellett 
megrendezésre kerülı szakmai konferenciák és bemutatók lehetıvé tették, hogy a 
magyar vállalatok szakemberei megismerjék más országok újdonságait, fejlesztéseit. 

Az AMC elfogadott stratégiája szerint kiemelt fontosságúak a német és az 
orosz, valamint a környezı országok közül a délszláv és Balkán országok piacai. A 
2008-as évben kiemelendı a második legjelentısebb európai kiállításon, a Párizsban 
két évente megrendezésre kerülı SIAL-on, és a legnagyobb oroszországi kiállításon 
a Prodexpo-n való részvétel. 

7.2. Az agrár-külkereskedelem helyzete2 

Az EU-hoz történt csatlakozásunkat követı években az agrár-, 
élelmiszertermékek kivitele és behozatala euróban számolva évrıl-évre emelkedett. 
A 2004. évi 3,1 milliárd eurós kivitel 2008-ra 5,7 milliárd, míg a behozatal ugyan 
ezen idıszak alatt 2,0 milliárdról 3,8 milliárd euróra bıvült.  

                                              
2 Az agrár-külkereskedelem elemzése a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen a szélesebb lefedettség 
érdekében eltérıen a KSH publikációs gyakorlatától nem az SITC nomenklatúra, hanem a vámtarifajegyzék 
alapján készült, mely az olajos magvakat, állati és növényi zsírokat is tartalmazza. Az elemzés során az 
euróban számolt értéket vettük figyelembe. 



 
 

 52 

6. ábra 

 

A nemzetgazdasági exportból az agrár- és élelmiszeripari termékek 
részesedése 2008-ban tovább erısödött, 7,9%-ot ért el (2007-ben 7,0% volt). Az 
import részesedése is erısödött, a 2007. évi 4,6%-ról 5,2%-ra nıtt.  

A mezıgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelme az elmúlt 
évben kiugróan magas, 1,9 milliárd eurós exporttöbbletet eredményezett. Az 
agrárkivitel 17,9%-kal bıvülve meghaladta az 5,7 milliárd eurós szintet. Az import 
értéke – ami 2 százalékponttal gyorsabban bıvült, mint az export – 3,8 milliárd 
euró volt. Az import értéke 632 millió euróval, az export értéke 872 millió euróval 
volt magasabb az elızı évinél, ennek eredıjeként az agrár-külkereskedelmi 
mérlegtöbblet 240 millió euróval, 14,3%-kal kedvezıbb volt, mint 2007-ben.  

Forintban kifejezve a kivitel 1443 milliárd forintot, az import 961 milliárd 
forintot tett ki, így a kereskedelmi mérlegtöbblet 482 milliárd forint volt.  

Kivitelünk alakulására ösztönzıleg hatott az év második felében a gyenge 
forint. Az exportbevétel szeptembertıl rendre meghaladta a havi fél milliárd eurót.  

A kiviteli oldal áruszerkezetét a gabonafélék, a húsféleség, az olajos magvak 
valamint a zöldség- és gyümölcskészítmények jelentıs súlya jellemzi. 2008-ban ez a 
négy árucsoport adta a kivitel értékének 51%-át. 

A teljes agrár-exportbevétel 22%-át a gabona kivitel révén értük el. A 1267 
millió eurós árbevétel 11 millió euróval több, mint 2007-ben volt. Az import értéke 
mindössze 111 millió euró volt, így a gabonafélék külkereskedelmi forgalma 1156 
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millió euró külkereskedelmi többletet eredményezett, amely a teljes agrár-
külkereskedelem egyenlegének 60%-a. Búzából 2,2 millió tonna (+29%), 
kukoricából 3,6 millió tonna (-34%) volt az exportált mennyiség. A kukoricaexport 
a betakarítást követı idıszakban erısödött. A kukorica 23%-át Olaszországba, 21%-
át Romániába szállítottunk. Búzából Romániába került a legnagyobb mennyiség, 
(390 ezer tonna), Olaszország 312 ezer tonnát vásárolt, Bosznia-Hercegovinába 
pedig 299 ezer tonna került.  

A második legnagyobb export árbevételt – 711 millió eurót – a húsfélék 
kivitele jelentette. Az árucsoport behozatalának értéke 290 millió euró volt. A kivitel 
értéke 11%-kal, a behozatal értéke pedig 40%-kal nıtt, így az egyenleg 421 millió 
eurós értéke 10 millió euróval kevesebb, mint 2007-ben volt.  

Sertéshús exportunk mennyisége alig 5%-kal bıvült, az exportárak 
gyakorlatilag alig változtak. Az EU régi tagállamaiban erısen beszőkültek az 
értékesítési lehetıségek, amelyet leginkább Románia vásárlása és az ázsiai export 
felfutása ellensúlyozott. A baromfihús export volumene 18%-kal, az értéke azonban 
az exportár csökkenése miatt csak 8%-kal nıtt. Eltekintve a román és ukrán 
vásárlások erıteljes növekedésétıl, fıbb piacainkban nagy változások nem 
következtek be.  
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17. táblázat 
A külkereskedelmi forgalom áruszerkezete 

(ezer euró) 
EXPORT IMPORT 

2007. Össz. 2008. Össz. 2008/ 2007. Össz. 2008. Össz. 2008/ Megnevezés 
I-XII. hó  %  I-XII. hó  %  

Különb-
ség 2007 % I-XII. hó  %  I-XII. hó  %  

Különb-
ség 2007 % 

Élı állatok 175 163 3,6 217 852 3,8 42 689 124,4 109 579 3,4 112 300 2,9 2 722 102,5 
Hús, vágási melléktermék és 
belsıség 

638 496 13,1 710 958 12,4 72 462 111,3 206 872 6,5 289 815 7,6 82 943 140,1 

Halak, édesvízi állatok 3 420 0,1 4 044 0,1 624 118,3 26 138 0,8 29 419 0,8 3 281 112,6 
Tejtermékek, tojás, méz 213 926 4,4 261 196 4,6 47 270 122,1 291 581 9,1 291 386 7,6 -194 99,9 
Egyéb állati termékek 46 449 1,0 46 049 0,8 -400 99,1 27 198 0,9 28 157 0,7 960 103,5 
Növényi termékek 21 310 0,4 28 288 0,5 6 978 132,7 59 226 1,9 65 086 1,7 5 860 109,9 
Zöldségfélék 183 197 3,8 187 122 3,3 3 924 102,1 125 053 3,9 123 820 3,2 -1 233 99,0 
Gyümölcs, dió, citrusfélék 86 061 1,8 121 686 2,1 35 625 141,4 213 632 6,7 226 592 5,9 12 959 106,1 
Kávé, tea, főszer 39 380 0,8 44 332 0,8 4 952 112,6 84 497 2,7 94 081 2,5 9 584 111,3 
Gabonafélék 1 256 450 25,8 1 267 273 22,1 10 823 100,9 86 283 2,7 110 949 2,9 24 666 128,6 
Malomipari termékek 62 915 1,3 103 123 1,8 40 209 163,9 23 831 0,7 28 897 0,8 5 066 121,3 
Olajos mag, takarmány 308 820 6,3 494 881 8,6 186 062 160,2 80 479 2,5 115 813 3,0 35 334 143,9 
Növényi nedv és kivonat 1 257 0,0 1 480 0,0 222 117,7 10 738 0,3 10 768 0,3 30 100,3 
Egyéb növényi termékek 4 742 0,1 5 197 0,1 455 109,6 645 0,0 778 0,0 134 120,8 
Állati és növényi zsír és olaj 138 120 2,8 217 439 3,8 79 319 157,4 138 478 4,3 228 661 6,0 90 183 165,1 
Állati eredető 
élelmiszerkészítmény 

137 708 2,8 136 188 2,4 -1 520 98,9 90 027 2,8 118 284 3,1 28 257 131,4 

Cukor, cukorkaáruk 194 571 4,0 217 931 3,8 23 360 112,0 104 115 3,3 195 029 5,1 90 914 187,3 
Kakaó és készítményei 64 564 1,3 68 638 1,2 4 075 106,3 154 859 4,9 176 157 4,6 21 298 113,8 
Cukrászati termékek 94 835 1,9 121 509 2,1 26 675 128,1 181 823 5,7 220 733 5,8 38 910 121,4 
Zöldség-, gyümölcskészítmény 391 755 8,1 455 079 7,9 63 324 116,2 151 856 4,8 160 202 4,2 8 346 105,5 
Egyéb ehetı készítmények 235 092 4,8 282 717 4,9 47 625 120,3 281 013 8,8 321 317 8,4 40 303 114,3 
Ital, szesz, ecet 203 661 4,2 280 225 4,9 76 565 137,6 241 662 7,6 284 933 7,5 43 271 117,9 
Állati takarmány 319 006 6,6 417 813 7,3 98 807 131,0 354 344 11,1 424 307 11,1 69 964 119,7 
Dohány és termékei 42 477 0,9 44 258 0,8 1 781 104,2 144 230 4,5 162 665 4,3 18 435 112,8 
Összesen: 4 863 372 100,0 5 735 278 100,0 871 905 117,9 3 188 158 100,0 3 820 150 100,0 631 992 119,8 
Forrás: AKI, KSH
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Exportunkban a harmadik legnagyobb árbevételt biztosító olajos magvak 
árucsoport külkereskedelmét erıs bıvülés jellemezte 2008-ban. Az export 60%-kal 
495 millió euróra, az import 44%-kal 116 millióra nıtt, így 379 millió eurós (+66%) 
aktívum alakult ki. A két fı termék, a napraforgó és a repce kivitt mennyisége 
egyaránt 20%-kal nıtt, átlagára 30-40%-kal emelkedett. 

A 8%-os részesedéssel bíró zöldség- és gyümölcskészítmények kivitelének 
értéke 16%-kal, behozatalának értéke 5%-kal emelkedett. A kereskedelem aktívuma 
295 millió euró volt, 2007-hez képest 55 millió euróval javult.  

Az importoldal kiegyensúlyozottabb az exportnál. Az elsı négy legnagyobb 
értékő árucsoport a teljes agrárimport 35%-át adta 2008-ban. A legnagyobb – 91 
millió eurós – bıvülés a cukor és cukorkaáruk árucsoport esetében történt, de több 
mint 90 millió euróval nıtt az állati és növényi zsír és olaj árucsoport értéke is. 
Nagymértékben növekedett még a húsfélék és az állati takarmányok behozatala is. 

Az európai országokba irányuló agrárkivitelünk értéke 2008-ban 5505 millió 
euró volt, 18%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Európa részesedése a teljes 
agrárexportból 96%-ot ért el (2007-ben 95,4%). Ázsia részesedése 3,5%-ról 3,1%-
ra mérséklıdött. Az afrikai kontinens részesedése tovább csökkent, a 2007-es 0,4%-
ról 0,2%-ra. A teljes agrárexport bevételének 0,6%-a származott az amerikai 
kontinens országaiból. Ausztrália és Óceánia részesedése 0,1% volt. 

Az Európai Unió tagállamaiba irányuló kivitelünk értéke 2008-ban 4688 
millió euró volt, 17%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Az Unió a teljes 
magyar agrárexportból 82%-kal részesedett. A régi tagországokba 2742 millió 
eurót tett ki a szállítások értéke, az elızı évhez képest 9%-kal nıtt. A 2003 után 
csatlakozott 11 új tagországba 2008-ban 1946 millió euró értékben kerültek 
agrártermékek, ebbe az irányba messze az átlag felett, 31%-kal bıvült a kivitel.  

Legnagyobb exportpiacunk Németország. A kivitel a 2007. évihez 
viszonyítva 25%-kal bıvült, a teljes magyar agrárexport 15%-a került a német 
piacra. A két legfontosabb exportcikk 2008-ban a repcemag és a baromfihús volt 
100 millió euró feletti exportértékkel, de a kukorica, valamint a zöldség-gyümölcs 
készítmények is jelentıs, egyenként 80 millió euró körüli árbevételt, a 
napraforgómag közel 70 millió euró értéket biztosítottak.  

2008-ban Románia lett a második legfontosabb piacunk, 14%-os 
részesedéssel. Az egy évvel korábbi 573 millió euróval szemben 812 millió euró 
volt az agrárexport értéke. Igen magas, 239 millió eurós exporttöbbletet értünk el, 
melynek ötödét a napraforgómag-olaj kivitel felfutása adta. A 2007-ben is jelentıs 
gabona-export tovább bıvült, fıleg kukoricából szállítottunk többet. Több mint 
kétszeresére nıtt a vágósertés kivitel, de a sertés- és baromfihús kivitel is 
számottevıen emelkedett.  

A harmadik legfontosabb exportpiacunk – 549 millió eurós exportértékkel – 
Olaszország volt. Ebben a relációban is a gabonaexport biztosította a legnagyobb 
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árbevételt, 241 millió eurót. Összesen 1,3 millió tonna gabonát, nagyrészt kukoricát 
szállítottunk Olaszországba, ezen kívül jelentıs volt a napraforgómag, a nyerstej, az 
élı bárány, a baromfi- és a sertéshús, valamint a méz kivitele is.  

Az Unión kívüli európai országok közül 2008-ban legfontosabb partnerünk 
Oroszország és Horvátország volt.  

A behozatal ország-szerkezetét a statisztika módszertana is befolyásolja, 
mert a csatlakozást követıen a közösségi elıírásoknak megfelelıen a számbavétel 
nem a származási, hanem a feladó ország alapján történik. Ez azt jelenti, hogy az 
Unión kívüli import jelentıs része a vámkezelést végzı, illetve közvetítı tagország 
szállításaként kerül elszámolásra. A behozatal elemzésekor ezt feltétlenül 
figyelembe kell venni, mivel elsısorban ez az oka az európai országok túlsúlyának. 

2008-ban 3682 millió euró értékő termék érkezett az európai országokból, 
21%-kal több mint 2007-ben. A kontinens a teljes agrárimportból 2008-ban 96,4%-
kal részesedett (2007-ben 95,7%-kal). Ázsia 1,5%-os, Afrika 0,3%-os, Amerika 
1,8%-os részesedést ért el. Az Európai Unióból származó behozatalunk értéke 3469 
millió euró volt, 20%-kal nıtt a 2007. évihez képest. A régi tagországokból 2394 
millió euró (+24%), az új tagországból 1075 millió euró (+11%) értékben érkeztek 
agrártermékek. 

A legnagyobb szállítónk Németország volt, ahonnan 2008-ban 819 millió 
euró értékben vásároltunk agrártermékeket. Az import értéke 99 millió euróval, 
14%-kal nıtt, fıleg a nyerskávé, a sertéshús, a csokoládé és a repceolaj behozatala 
bıvült. A legnagyobb értéket 2008-ban a sertéshús és a sajtfélék behozatala érte el. 

Hollandia a második legfontosabb szállítónk. Az itt feladott termékek értéke 
512 millió euró volt, 2007-hez képest 159 millió euróval, 45%-kal nıtt. A 
növekmény elsısorban a szójapogácsa 87 millió eurós és a vágósertés behozatal 20 
millió eurós bıvülésének volt köszönhetı. A 2007. évi 5 ezer tonnás csökkenés után 
a vágósertések behozatala 30 ezer tonnára ugrott, amely az elızı évi mennyiség 
háromszorosa. 

Lengyelország volt az import szempontjából a harmadik legjelentısebb 
partnerünk 12%-os részesedéssel. Az import legnagyobb tételét 2007-hez 
hasonlóan a cigaretta behozatala adta, a forgalom az elızı évhez képest 17%-kal 
bıvült. 2008-ban a vágósertés behozatal mintegy 30%-kal csökkent, az elızı évi 35 
ezer tonnával szemben 24 ezer tonna érkezett. Nagy súllyal szerepelt még a lengyel 
importban a pékáru, cukrászsütemény, a sajt, valamint a csokoládé is.  

Az Unión kívüli európai országok közül a horvát import volt a legjelentısebb. 
Az összesen 256 ezer tonnás magyar cukorimport közel fele (120 ezer tonna) 
Horvátországból érkezett. 
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8. Pénzügyi és vagyoni helyzet alakulása a mezıgazdasági 
vállalkozásokban 

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

8.1.1. A mezıgazdasági, vadgazdálkodási és halászati társas 
vállalkozások gazdálkodása 

 
A mezıgazdasági vállalkozások száma az elızı évek tendenciáját követve 

2008-ban is csökkent 1 048-cal, így 2008-ban 10 260 vállalkozást tartottak nyilván, 
ennek 96%-a kettıs könyvelést vezet.  

 
A mezıgazdasági társas vállalkozások 2008. évi adóbevallásában kimutatott 

üzemi eredménye ugrásszerően, 38,2%-kal nıtt az elızı évhez képest. Ezzel a 
2007. évi 83 milliárd forintról 115 milliárd forintra nıtt az üzemi eredmény értéke. 
Az üzemi tevékenység bevételei és ráfordításai is nıttek. Az ágazatban uralkodó 
kedvezı tendenciákat jól jelzi, hogy 2007-hez hasonlóan a bevételek nagyobb 
arányban, 7%-kal nıttek, mint a ráfordítások, mely utóbbiak csupán 5%-kal 
emelkedtek. 

 
Az üzemi bevételeken belül legnagyobb arányban az aktivált saját 

teljesítmények értéke gyarapodott, 47,8%-kal, több mint 30 milliárd forinttal. Ennek 
hátterében a készletek értékének emelkedése, és a tárgyi eszközök (ezen belül a 
saját elıállítású tárgyi eszközök) jelentıs növekedése áll. Ehhez járult a nettó 
árbevétel mértékének 4%-os (62 milliárd Ft), és az egyéb bevételek 8%-os bıvülése 
(17 milliárd Ft). Az egyéb bevételek növekedését az sem akadályozta, hogy a 
visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások 3 milliárd forinttal 
csökkentek.  

 
Az üzemi tevékenység ráfordításai között értékben és százalékban is az 

anyagjellegő ráfordítások emelkedtek legnagyobb mértékben, 6,3%-kal és 70 
milliárd forinttal. Ezt az értékcsökkenési leírás növekedése követte, 6,2%-kal és 5,5 
milliárd forinttal, ellenben a beruházások értéke 2008-ra jelentısen bıvült. Kis 
mértékben az egyéb ráfordítások is nıttek, míg a személyi jellegő ráfordításokban 
nem volt jelentıs változás 2007 értékeihez képest.  
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18. táblázat 
 

A mezıgazdasági és élelmiszeripari ágazatok gazdálkodásának 
eredménye 

M.e.: millió forint 

Mezıgazdaság Élelmiszeripar Megnevezés 
2007 2008 2007 2008 

Vállalkozások száma (db) 11 308 10 260 4 376 4 257 
Ebbıl: kettıs könyvvitelt vezetık (db) 10 837 9 881 4 374 4 256 
Üzemi tevékenység bevételei* 1 570 481 1 685 251 2 454 485 2 714 469 
Ebbıl: nettó árbevétel 1 285 306 1 348 058 2 355 763 2 609 275 
 egyéb bevételek 213 849 231 740 74 230 65 520 
 ebbıl: visszafizetési kötelezettség nélkül 

kapott támogatás 128 710 125 816 5 408 8 170 
 aktivált saját teljesítmények értéke 71 326 105 453 24 493 39 675 
Üzemi tevékenység ráfordításai 1 487 201 1 570 090 2 407 479 2 678 932 
Ebbıl: anyagjellegő ráfordítások 1 114 818 1 185 260 1 787 292 2 031 952 
 személyi jellegő ráfordítások 196 025 198 600 245 792 256 328 
 értékcsökkenési leírás 87 416 92 889 83 097 85 200 
 egyéb ráfordítások 88 941 93 341 291 298 305 453 
Üzemi tevékenység eredménye 83 333 115 161 47 007 35 537 
Adózás elıtti eredmény 68 528 85 469 25 838 -7 419 
Adózás elıtti nyereség  94 549 109 562 79 185 73 116 
Adózás elıtti veszteség  -26 021 -24 093 -53 347 -80 536 
Forrás: APEH alapján AKI Pénzügypolitikai Osztály 

 
Az adózás elıtti eredmény kiugró, 24,7%-os növekedést mutat az elızı év 

adataihoz viszonyítva, ez az üzemi eredmény növekedésének köszönhetı
3. Az 

adózás elıtti eredményt befolyásoló többi tétel értéke romlott, így a rendkívüli 
eredmény 11 milliárdról 4,3 milliárd forintra csökkent (ez részben a fejlesztési 
támogatások csökkenésébıl ered), és a pénzügyi mőveletek eredményének 
hagyományosan negatív tétele is tovább nıtt, -25,8 milliárd forintról -33,9 milliárd 
forintra . A pénzügyi mőveleteknél a bevételek csökkenése mellett a ráfordítások is 
növekedtek, ennek oka a kamat és kamatjellegő ráfordítások emelkedésében 
keresendı.  
 
 

                                              
3 Az APEH adatbázis 25%-os eredménynövekedésével szemben az FADN adatbázis több, mint 50%-os 
eredménynövekedésrıl adott hírt a mezıgazdasági társas vállalkozásokkal kapcsolatban. A két érték közötti 
különbség abból ered, hogy míg az FADN adatszolgáltatásában a 2008. évre járó (és részben 2009-ben 
kifizetésre kerülı) összes támogatást meg kell jeleníteni, addig az APEH adatbázisban szereplı társas 
vállalkozások a jogszabályoknak megfelelıen csak a 2008. december 31-ig befolyó támogatásokat könyvelték 
el eredménykimutatásukban. 
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8.1.2. Az élelmiszeripari ágazatba tartozó társas vállalkozások 
gazdálkodása 

 
Az élelmiszeriparban 3%-kal, 118 db-bal kevesebb vállalkozás mőködött 

2008-ban, mint az azt megelızı évben. Ez a csökkenés tartós tendencia, ezzel 
párhuzamosan a foglalkoztatottak száma is fokozatosan csökken.  

 
Az élelmiszeripari ágazatban tovább folytatódott az ágazati jövedelem 

drasztikus csökkenése, melynek következtében 2008-ban elıször vált negatívvá az 
összesített ágazati eredmény. Szétválogatva a nyereséges és veszteséges cégek 
eredményeit megállapíthatjuk, hogy elsısorban nem a nyereségek csökkenése, 
hanem a veszteségek növekedése okozta az ágazat eredményének negatív 
tartományba való átcsúszását. Míg a nyereséges cégek nyeresége 7,4%-kal 
csökkent, 79-rıl 73 milliárd forintra, addig a veszteséges cégek veszteségei nagy 
mértékben, 50,9%-kal emelkedtek, 53-ról 80 milliárd forintra. 
 

Eredményesség szempontjából vizsgálva az üzemi tevékenység bevételei 
10%-kal 260 milliárd forinttal nıttek, viszont az üzemi ráfordítások nagyobb 
mértékben, 11,3%-kal 271,5 milliárd forinttal gyarapodtak. Ennek hatására az üzemi 
tevékenység eredménye 25%-kal, több mint 11 milliárd forinttal lett kisebb, mint 
2007-ben.  

 
Az üzemi bevételeknél az árbevétel 10%-kal, 253 milliárd Ft-tal nıtt, az 

egyéb bevételek pedig 8,7 milliárd Ft-tal mérséklıdtek. Az árbevétel növekedés 
annak az eredménye, hogy nemcsak az alapanyagok és az elıállítás költségei 
növekedtek, de az élelmiszerárak is jelentısen emelkedtek 2008-ban. Majdnem 
minden termékcsoport növekedést realizált, ezek átlagos mértéke 10% körüli volt, 
de kimagasló értékek is elıfordulnak, elég az étolajra gondolni a maga 70%-ot 
meghaladó árnövekedésével.  

 
Az üzemi ráfordítások esetében minden egyes tétel növekedést mutatott 

elızı évhez képest, legjelentısebb mértékben az anyagjellegő ráfordítások 
emelkedtek, mintegy 13,7%-kal, köszönhetıen a mezıgazdasági alapanyagok magas 
árainak, és a növekvı energiaáraknak.  

 
A pénzügyi mőveletek bevételei 40,3 milliárdról 66,6 milliárdra nıttek, ez 

azonban nem tudta ellensúlyozni a pénzügyi mőveletek ráfordításainak drasztikus, 
70%-os növekedését (65,9-rıl 112,8 milliárdra nıtt a ráfordítás, ezen belül csak a 
kamat jellegő ráfordítások több, mint 42,3 milliárd forintot jelentettek 2008-ban). 
Így az ágazat pénzügyi eredménye a tavalyi -25,6 milliárdról tovább romlott -46,2 
milliárd forintra . A pénzügyi mőveletek eredményváltozása az ágazat nagyfokú 
eladósodottságát és a pénzügyi piacoknak való nagyfokú kitettséget jelzi, melynek 
hatására a devizában is jelentısen eladósodott üzemek törlesztı részletei 
drasztikusan nıttek a forint 2008. év végi gyengülése nyomán.  
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7.  ábra 
 

A mezıgazdaság és az élelmiszeripar adózás elıtti eredményének 
összehasonlítása  
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Forrás: APEH alapján AKI Pénzügypolitikai Osztály 

 
A rendkívüli bevételek jelentıs visszaesése miatt a rendkívüli eredmény is 

mérséklıdött (4,7 milliárdról 3,3 milliárdra), így az ágazat adózás elıtti eredménye 
-7,5 milliárd forint lett 2008-ban.  

8.2. A mezıgazdasági vállalkozások 2008. évi eredményei 

Az elemzéshez a Tesztüzemi Információs Rendszer 2008. évi elızetes adatait 
használtuk fel. A tesztüzemi rendszerben az adatgyőjtés 1954 üzemet fogott át. Az 
így kapott minta 87 ezer 2 európai méretegység (EUME) feletti mezıgazdasági 
vállalkozást reprezentált. A vizsgált 87 ezer gazdaság az összes (Gazdaságszerkezeti 
Összeírás által regisztrált) gazdaság által használt földterület 93%-át mővelte, illetve 
az összes Standard Fedezeti Hozzájárulás (SFH) 90%-át állította elı. 

A gazdaságok átlagos mezıgazdasági területe 50,4 hektár, ökonómiai 
méretük 21,3 EUME volt. Egy gazdaság átlagosan 1,8 fıt foglalkoztatott.  

Országos szinten tekintve az árutermelı egyéni gazdaságok az összes nettó 
hozzáadott érték 37%-át, a társas vállalkozások pedig 63%-át állították elı. 
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A mezıgazdasági termelık 2008-ban az elızı évet meghaladó jövedelmet 
értek el, így a mezıgazdaságban immár ötödik éve folyamatosan emelkedik a 
jövedelem. Az egy hektárra jutó árbevételek 18, a költségek pedig 19%-kal 
emelkedtek. Mivel a növekvı támogatások a jövedelmet gyarapították, a nettó 
hozzáadott érték 25%-kal lett magasabb az elızı évinél. Míg az egyéni gazdaságok 
adózás elıtti eredménye csupán kis mértékben (2%-kal) emelkedett, addig a társas 
gazdaságok esetében a növekedés mértéke várakozáson felüli volt, 58%-kal haladta 
meg az egy évvel korábbi értéket. 

8. ábra 
Az egy hektárra jutó nettó hozzáadott érték változása (2001-2008) 
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Forrás: AKI Tesztüzemi Rendszer 

A 2008. évi jövedelemnövekedés részben az állattenyésztı üzemek relatíve 
javuló eredményével van összefüggésben. Ez egyben megmagyarázza a gazdasági 
formák között nagyban eltérı növekedési ütemet is. A társas vállalkozások 72%-kal 
több állatot tartanak hektáronként, számosállatban kifejezve. 

Az évek óta veszteséges sertés- és baromfitartó gazdaságok bruttó termelési 
értéke 16%-kal emelkedett, míg üzemi költségeik „csak” 12%-kal nıttek, így az egy 
EUME-re jutó nettó hozzáadott érték 2,2-szeresen haladta meg az egy évvel 
korábbi szintet. Annak ellenére, hogy a 2009-ben kiteljesedı nehézségek a 
tejtermelı ágazatban már 2008 második felében megindultak, összességében a 
tömegtakarmány-fogyasztó állatokat tartó gazdaságok is jó évet zártak, vagyis egy 
EUME-re jutó nettó hozzáadott értékük 16%-kal emelkedett. Habár az 
árunövénytermesztı gazdaságok jövedelempozíciója változott a legkisebb 
mértékben, az évek óta tartó jövedelememelkedés 2008-ban tovább folytatódott, így 
az egy hektárra jutó nettó hozzáadott értékük 8,5%-kal növekedett. Jó évet zártak az 
ültetvényes, illetve a kertészeti üzemek is. Elıbbiek esetében a hozzáadott érték 
növekedése 74%-os volt, utóbbiak esetében pedig a 2007-es alacsony bázisérték 
megduplázódott. 
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A beruházások a 2007. évhez hasonlóan tovább növekedtek (21%-kal), 
aminek eredményeképpen a nettó állóeszköz-felhalmozás (nettó beruházás) 
hektáronként a 13 ezer forintot is meghaladta. A beruházások nagymértékő 
növekedése a gépek, technológiai berendezések fejlesztésével van összefüggésben, 
az ingatlan beruházások stagnáltak.  

9. ábra 
Az egy EUME-re jutó hozzáadott érték változása 2008-ban 

(egyéni gazdaságok és társas vállalkozások együtt)4 
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Állattenyésztés 1: Tömegtakarmány-fogyasztó állatokat tartó gazdaságok 
Állattenyésztés 2: Abraktakarmány-fogyasztó állatokat tartó gazdaságok 
Forrás: AKI Tesztüzemi Rendszer 

A beruházások növekedésével összefüggésben a kötelezettségek egy hektárra 
jutó értéke is emelkedett 15%-kal. Kedvezı ugyanakkor, hogy ennek a 
növekedésnek a nagyobbik része a hosszú lejáratú kötelezettségek bıvülésébıl 
származik.  

A kedvezı finanszírozási körülmények következtében a likviditási 
mutatószám 9%-kal javult, értéke 2,3. Ez az érték önmagában elfogadható, 
ugyanakkor ez elsısorban az egyéni gazdaságoknak köszönhetı, amelyek 
gazdálkodásukat továbbra is a meglévı, korlátos saját forrásaikhoz igazítják. Ezzel 
szemben minden negyedik társas vállalkozás likviditási mutatószáma a kritikusnak 
mondható 1,2-es érték alatt van.  

                                              
4 Az ábra azt mutatja, hogy a termelési érték változása (x tengely) milyen összefüggésben van a 
jövedelemváltozással (y tengely). Tehát a vizsgált évben az összes üzemtípus növelni tudta a kibocsátást, és 
ezzel összefüggésben a jövedelmük is növekedett. 
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8.2.1. Az egyéni gazdaságok jövedelemhelyzete 

A felmérésben 1543 egyéni gazdaság5
 szerepelt. Ez a minta a 2007. évi 

Gazdaságszerkezeti Összeírás (GSZÖ) keretében regisztrált, 2 európai 
méretegységnél (EUME) nagyobb egyéni gazdaságokat reprezentálja, amelyek 
száma 81 ezret tett ki. A vizsgált 81 ezer gazdaság az összes egyéni gazdaság6

 által 
használt földterület 86%-át mővelte, illetve az összes standard fedezeti hozzájárulás 
(SFH) 79%-át állította elı. A vizsgálat tehát az EU elıírásainak megfelelıen csak a 
nagyobb, árutermelésre alkalmas mérető gazdaságokra terjedt ki. Az eredmények 
értékelésekor figyelembe kell venni, hogy az ilyen mérető vállalkozások általában 
sikeresebbek, mint a mérethatár alattiak. 

A növekvı hozamok ellenére az egyéni gazdaságok folyó áron csak  
2%-kal tudták növelni jövedelmüket 2008-ban, s így egy hektárra vetítve 69,9 ezer 
forint üzemi eredményt és 67,1 ezer forint adózás elıtti eredményt értek el. Ez 
változatlan áron számítva visszaesést jelent az elızı évhez képest. 

10. ábra 
Az egyéni gazdaságok adózás elıtti eredménye 2008-as árakon* 
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*Fogyasztói árindexszel korrigálva (deflálva). 
Forrás: AKI Tesztüzemi Rendszer 

                                              
5 Ide tartoznak az ıstermelık, az egyéni vállalkozók, illetve az ún. összevont – adózási, illetve a támogatási 
rendszerrel összefüggı okok miatt formailag részekre osztott („szétíratott”), de ténylegesen egységes 
vállalkozásként mőködı és a tesztüzemi rendszerben is egy egységként kezelt – gazdaságok. 
6 Ezek száma a GSZÖ adatai szerint csaknem 619 ezer volt. 
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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 
munkaerıegységre7 (ÉME) jutó minimálbérrel, akkor az adózás elıtti eredményük 
42 ezer Ft/ha-ra mérséklıdik. Az így korrigált jövedelem majdnem 9%-os 
csökkenést jelez. 

Az egy hektárra jutó értékesítés nettó árbevétele 5%-kal, a közvetlen 
támogatások pedig 14%-kal növekedtek. Így összességében az elıállított bruttó 
termelési érték 7%-kal 338,6 ezer Ft/ha-ra emelkedett. Az üzemi költségek ezzel 
szemben 9%-kal haladták meg az elızı évit (268,7 ezer Ft/ha). 

A beruházások a 2007. évi növekedés után, ha kis mértékben is, de ismét 
csökkentek.  

11. ábra 
Az egy hektárra jutó bruttó és nettó beruházás változása 
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Forrás: AKI Tesztüzemi Rendszer 

Az egy hektárra jutó beruházások értéke 41,3 ezer forint volt, amely 6%-kal 
maradt el az egy évvel korábbi értéktıl. A nettó beruházás -5,7 ezer Ft/ha volt, így a 
befektetések 2008-ban a korábbi évekhez hasonlóan az értékcsökkenést, valamint 
a selejtezett/értékesített eszközök pótlását sem fedezték, a nettó állóeszköz-
                                              

7 Éves munkaerıegység (ÉME): a munkateljesítmény mértékegysége; egy teljes munkaidıben foglalkoztatott, 
koránál és egészségi állapotánál fogva teljes értékő munkavégzésre alkalmas dolgozó éves munkaidı-
teljesítménye, munkaórában.  
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állomány tovább csökkent. Az egyéni gazdaságok beruházási színvonala ebben az 
évben is jelentısen elmaradt a társas vállalkozásokétól. Az utóbbi években beindult 
folyamat tovább erısödik, az egyéni gazdaságok extenzívebben gazdálkodnak, ezzel 
szemben a társas vállalkozások növelik a mőszaki-technológiai színvonalat. Ezt 
bizonyítja az a tény is, hogy az egyéni gazdaságok egy hektárra jutó mőtrágya 
felhasználása 27%-kal alacsonyabb.  

A bruttó beruházás az összes eszközcsoportban csökkent, kivéve a gépeket, 
jármőveket, ahol 11%-os növekedés ment végbe. Ez egyértelmően az ÚMVP gépek, 
technológiai berendezések beszerzésére vonatkozó intézkedéseivel hozható 
összefüggésbe.  

A gazdaságok forrásszerkezete kedvezı irányba változott 2008-ban. A 
kötelezettségek értéke összességében 6%-kal lett magasabb (41,21 ezer Ft/ha). Ez a 
növekedés három év után elıször a hosszú lejáratú kötelezettségeknek köszönhetı, 
melyek hasonló mértékben, azaz 6%-kal növekedtek. 

A termelésiérték-arányos jövedelmezıség alapján összességében viszonylag 
jó évet zártak az állattenyésztı gazdaságok. A tömegtakarmány-fogyasztó állatokat 
tartó gazdaságok jövedelmezısége 60%-kal emelkedett. Ettıl jóval elmaradó,  
5%-os növekedést értek el az abraktakarmány-fogyasztó állatokat tartó 
gazdaságok, a sertésállomány jelentıs csökkenése ellenére. 2008 rendkívül jó év 
volt az ültetvényes és a kertészeti gazdálkodók számára, hiszen 14, illetve 45%-kal 
tudták növelni jövedelmezıségüket. Termelési értékre vetítve, több év után kis 
mértékben romlott a növénytermesztık jövedelmezısége (14%-kal), valamint ezzel 
összefüggésben a vegyes gazdálkodók eredménye sem javult, jövedelmezıségük 
2%-kal csökkent. 

8.2.2. A társas vállalkozások jövedelemhelyzete 

A 2008. évi felméréshez 411 társas vállalkozás (jogi személyiség nélküli, 
illetve jogi személyiségő gazdasági társaság, szövetkezet) szolgáltatott adatokat. A 
minta által reprezentált alapsokaság üzemszáma 5695, amelyek a szektor SFH-jának 
gyakorlatilag a 100%-át (több mint 99,9%-át) állítják elı, illetve a földterületet is 
hasonló arányban használják (99,5%).  

A társas gazdaságok átlagos mezıgazdasági területe 383,3 hektár, 
ökonómiai méretük 183,8 EUME volt. Egy gazdaság átlagosan 12,9 fıt 
foglalkoztatott.  

A társas gazdaságok egy hektárra jutó adózás elıtti eredménye 58%-kal, 
szokásos vállalkozói eredménye 66%-kal bıvült (54,5 ezer Ft/ha-ra).  
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12. ábra 
A társas vállalkozások szokásos vállalkozási eredménye 2008-as árakon* 
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*Fogyasztói árindexszel korrigálva (deflálva). 
Forrás: AKI Tesztüzemi Rendszer 

Az egy hektárra jutó árbevétel 27%-os növekedése a következı tényezık 
emelkedésével van összefüggésben (zárójelben a növekedés mértéke): olajos 
növények (46%), állattenyésztés (34%), kertészet (68%), gyümölcstermesztés 
(25%), mezıgazdasági szolgáltatások (41%). Mivel az agrártámogatások 
növekedése is a bevételt gyarapította, ezért összességében a bruttó termelési érték 
29%-kal, 631 ezer Ft/ha-ra emelkedett. Ezzel párhuzamosan azonban a költségek is 
jelentıs mértékben emelkedtek, a fıbb költségelemek közül az egy hektárra jutó 
mőtrágya ráfordítás 46%-kal, az állattenyésztés közvetlen anyagköltségei 
(takarmányköltséggel együtt) 36%-kal. Ezek a hatások összességében ugyanakkor 
csak 26%-kal emelték az üzemi költségeket. 

A társas vállalkozásoknál az adózás elıtti eredmény 2008-ban 44,5 milliárd 
forinttal emelkedett, az üzemeknél felhalmozott késztermékek értéke pedig  
33 milliárd forinttal nıtt. Tehát jövedelemnövekedés értékelésénél azt is figyelembe 
kell venni, hogy a társas vállalkozások eredményének egy része hitelezési 
feszültségek miatt „nem lett készpénzre váltva”. Annak ellenére, hogy az 
exportkiszállítás rendes havi ütemben megtörtént, a búzakészletek a két és 
félszeresére növekedtek, a kukoricakészletek pedig majdnem megduplázódtak.  

Az árbevétel-költség szerkezet nagymértékő változásával összefüggésben 
üzemtípusonként vizsgálva, a korábbi évekhez képest jelentıs átrendezıdés történt 
2008-ban. Az árunövény termesztı üzemek tovább növelték eredményüket és egy 
hektárra jutó eredményük 16 ezer forinttal (37%-kal) haladta meg az egy évvel 
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korábbi értéket. A tömegtakarmány-fogyasztó állatokat tartó gazdaságok egy 
üzemre jutó jövedelme 53%-kal emelkedett. A sertés- és baromfitartó üzemek több 
év után elıször nem voltak veszteségesek. Adózás elıtti eredményük az 
üzemenkénti 7 millió forintot is meghaladta. Az ültetvényes gazdálkodók szintén jó 
évet zártak, hektáronként 142 ezer forint adózás elıtti eredményt értek el, amely 
több mint 30%-os növekedést jelent. A kertészetek jövedelemnövekedése relatíve 
rendkívüli (551%-os), azonban itt figyelembe kell venni a bázishatást, azaz az egy 
évvel korábbi jövedelmük minimális volt. A jövedelem a vegyes gazdálkodók 
esetében is megugrott, vagyis az üzemi tevékenység eredménye 27%-kal haladta 
meg a 2007-es értéket. Ugyanakkor nagymértékben emelkedett kamatfizetési 
kötelezettségük is, így összességében az ilyen típusú üzemek adózás elıtti 
eredménye stagnált. Ez utóbbi azért jelentıs hatású, mert ennél az üzemtípusnál 
található a társas gazdaságok állatállományának 46%-a és földterületének 33%-a. 

Az egy hektárra jutó árbevétel 102 ezer forinttal haladta meg az egy évvel 
korábbi értéket, a közvetlen támogatások pedig 18%-kal emelkedtek 2007-hez 
képest (79,9 ezer Ft/ha). 

Az egyéni gazdaságokkal ellentétben a társas vállalkozásoknál beruházási 
csúcs volt 2008-ban. A bruttó beruházás 34%-kal bıvült, így a társas vállalkozások 
hektáronkénti beruházása 117,4 ezer forint volt, amely összességében 30 ezer 
forinttal növelte az eszközök könyv szerinti értékét. Azaz az elızı évhez hasonlóan, 
2008-ban is jelentıs technikai, technológiai fejlesztések történtek. A befejezetlen 
beruházások értéke is kétszeresére növekedett, amibıl arra lehet következtetni, 
hogy a beruházás-bıvülés üteme 2009-ben sem fog nagymértékben visszaesni. 

A társas gazdaságok beruházási rekordja egyrészt azzal magyarázható, hogy 
a pályázati rendszerbıl származó elınyöket sokkal jobban ki tudták használni. Az 
egy hektárra vetített beruházási támogatások értéke több mint kétszeresen 
meghaladja az egyéni gazdaságok mutatóját (5,8, illetve 2,5 ezer Ft/ha). Másrészt a 
beruházás megvalósításához szükséges hosszú lejáratú hitelekhez is könnyebben 
hozzájutottak. Ez utóbbi érték az egyéni gazdaságoknál csupán 2300 forinttal 
növekedett, míg a társas vállalkozásoknál 16 ezer forinttal lett magasabb 
hektáronként. 

A különbözı típusú gazdaságok beruházási mutatószámainál nagy szórás 
tapasztalható. A növénytermesztık és az ültetvényes gazdálkodók beruházásai 10 
illetve 3%-kal csökkentek. Az egy hektárra jutó beruházások összege – elsısorban 
az alacsony bázis miatt – a legnagyobb mértékben a kertészeteknél növekedett,  
51 ezer forintról 412 ezer forintra. A tömeg- és abraktakarmány-fogyasztó állatokat 
tartó gazdaságokban 2,1-szeres, illetve 2,6-szeres növekedés ment végbe. A 
beruházások üzemtípusonkénti megoszlása összefüggésben van az Új 
Magyarországi Vidékfejlesztési Program egyes intézkedéseinek meghirdetésével. 

A forrásszerkezet kedvezı változása 5%-kal javította a társas vállalkozások 
átlagos likviditási mutatószámát (1,75-re), ugyanakkor továbbra is minden negyedik 
társas vállalkozás rátája a kritikusnak mondható 1,2-es érték alatt van. 
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II. INTÉZKEDÉSEK, FINANSZÍROZÁS 
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9. Pénzügyi szabályozás és hitelpolitika 

9.1. Áralakulás 

Az agrártermékek termelıiár-szintje 2008 decemberében 22,6%-kal 
mérséklıdött az elızı év azonos idıszakához képest. Ezen belül a növényi termékek 
árszínvonala 38%-kal csökkent, az élı állatok és állati termékeké 1,7%-kal nıtt.  

A 2008. januártól decemberig terjedı idıszakban az agrártermékek 
termelıiár-szintje 2007-hez viszonyítva 3%-kal mérséklıdött, ami a növényi 
termékek árszínvonalának 14,9%-os csökkenésébıl, illetve az élı állatok és állati 
termékek árainak 13,6%-os növekedésébıl adódott. Ugyanebben az idıszakban a 
mezıgazdasági termelés ráfordítási árszintje 15%-kal volt magasabb. 

2008-ban a növényi termékek közül a gabonafélék termelıi átlagára 23,6%-
kal, a burgonya ára 13,8%-kal, a gyümölcsöké 26%-kal csökkent az elızı évhez 
képest, míg az ipari növények ára 7,4%-kal, zöldségfélék ára 8%-kal haladta meg a 
2007. évit.  

19. táblázat 
A mezıgazdasági termékek termelıi árának változása az elızı év azonos 

idıszakához viszonyítva (%) 

Megnevezés 2007. jan.-dec. 2008. jan.-dec. 

Mindösszesen 22,2 -3,0 
Növények összesen 40,5 -14,9 
Gabonafélék 69,9 -23,6 
Ipari növények 10,2 7,4 
Gyümölcsök (borszılıvel együtt)  42,7 -26,0 
Zöldségfélék 4,9 8,0 

Élı állatok és állati termékek 3,6 13,6 
Élı állatok -1,2 14,0 
Vágómarha (vágóborjúval) -8,8 2,7 
Vágósertés -10,9 17,3 
Vágóbaromfi 15,8 13,8 

Állati termékek 12,3 12,8 
Tej 12,6 13,3 
Tyúktojás, étkezési 13,6 12,9 

Forrás: KSH 

A vágóállatok termelıi árai 14%-kal nıttek az elızı évhez képest. Jelentıs 
árnövekedés volt megfigyelhetı a vágósertésnél (17,3%) és a vágóbaromfinál 
(13,8%), a vágómarha esetében viszont mérsékeltebben (2,7%) nıttek az árak. 2008-
ban az állati termékek termelıi ára átlagosan 12,8%-kal emelkedett a 2007. évihez 
képest, ezen belül a tej termelıi ára 13,3%-kal, az étkezési tyúktojásé 12,9%-kal.  
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2008-ban a mezıgazdasági folyó termelı felhasználás árszínvonala 16,6%-
kal haladta meg a 2007. évit. 2008 egészében a vetımagok ára 12,4%-kal, a 
takarmányok ára 21,1%-kal nıtt az elızı évhez képest. A mőtrágyák árszínvonala 
60,9%-kal emelkedett. E nagymértékő növekedést az összetett és kevert mőtrágyák 
árának 87,5%-os emelkedése befolyásolta jelentısen. A növényvédı szerek ára 
5,1%-kal, az állatgyógyászati készítményeké 5,7%-kal nıtt. 

A mezıgazdasági termelıi-árindex és a mezıgazdasági ráfordítások 
árindexének hányadosa, az agrárolló mutató értéke 2008-ban 84,3% volt, tehát 
drasztikusan romlott. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az agrárolló a 
mezıgazdasági termelık árhatásokból adódó jövedelmi helyzetének változására 
utaló mutató, de nem áll közvetlen összefüggésben a mezıgazdaság 
jövedelmezıségével. A jövedelmezıséget az árhatások mellett számottevıen 
befolyásolja a termésmennyiség is, ami nem jelenik meg az agrárolló mutatóban, 
illetve a termelıi ár nem tartalmazza az összes bevételt (pl. támogatásokat), mint 
ahogy a ráfordítási árak közt sem szerepel a termeléshez kapcsolódó összes kiadás 
(pl. hitelkamat vagy földbérleti díj). A mutató nemzetközi összehasonlításra 
alkalmas.  

9.2. Adó- és járulékrendszer 

A 2008. évre vonatkozó változások az adó- és járulékrendszer valamennyi 
fontosabb elemét, ezen belül az általános forgalmi adóról szóló törvényt is 
érintették. Az adó- és járulékrendszer 2008. január 1-i módosításának célja – a 
konvergencia program egyensúlyjavítási célkitőzéseinek veszélyeztetése nélkül – a 
foglalkoztatás növelésének ösztönzése, az adórendszer egyszerősítése és az 
átláthatóság növelése, a beruházások ösztönzése, valamint az ellenırzés, 
szankciórendszer hatékonyságának javítása volt. A közösségi irányelvre épülı új 
áfa-törvény megalkotásának célja a jogharmonizációt érintı fogyatékosságok és 
hiányosságok maradéktalan kiküszöbölése, valamint egy korszerő szabályozási 
környezetben tartós egyensúly létrehozása az adózókkal szembeni bizalmi elv 
érvényesítése, illetıleg az adóérdekek védelme között. 

Az agrárgazdaságot érintı, 2008. január 1-tıl érvényes legfontosabb adó- és 
járulékváltozások a következık voltak: 

 
• A személyi jövedelemadó rendszerében  

• a 2008. évi adótábla a 2007. évihez képest nem változott (a 18%-os 
adókulcs sávhatára 1,7 millió forint, az ezt meghaladó jövedelemrész 
adója 36%); 

• megszőnt a külön alap- és kiegészítı adójóváírás, bevezetésre került az 
egységes adójóváírás, amely szerint az adójóváírás mértéke 18%, havi 
felsı értéke 11340 forint, kifuttatása az évi 1250000-2762000 forintos 
sávban történik (9%-kal). 
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• A társadalombiztosítás szabályain belül 
• azon mezıgazdasági ıstermelıknek, akik a bevétel 20%-a után fizetik 

meg a járulékot, a 2007-ben alkalmazott 8,5%-os nyugdíjjárulék helyett 
9,5% nyugdíjjárulékot kell fizetni;  

• bekerült a törvénybe a kezdı ıstermelı fogalma, amely szerint kezdı 
ıstermelı az, aki a tárgyévet megelızı évben nem minısült 
mezıgazdasági ıstermelınek; 

• az egyéni vállalkozó egyéni egészségbiztosítási járuléka 7%-ról 6%-ra 
csökkent, ebbıl a természetbeni rész változatlanul 4%, a pénzbeli pedig 
2% (2007-ben ez 3% volt), nyugdíjjáruléka 8,5%-ról 9,5%-ra nıtt; 

• a foglalkoztató által fizetett 29%-os tb-járulékon belül az 
egészségbiztosítási járulékrész 8%-ról 5%-ra csökkent (4,5%-os 
természetbeni, illetve 0,5%-os pénzbeli), a nyugdíjbiztosítási járulékrész 
viszont 21%-ról 24%-ra nıtt.  

 
• A jövedéki adó rendszerében 

• a jogharmonizációs kötelezettségbıl adódóan emelkedett a cigaretta 
jövedéki adó mértéke (2008. április 1-tıl 2,7%-kal, 2008. szeptember  
1-tıl 3,2%-kal); 

• a tömény szesz, sör, bor, pezsgı, köztes alkoholtermék jövedéki adója 
nem változott.  

 
• Az általános forgalmi adó rendszerében 

• az áfa kulcsok és az egyes tevékenységeket terhelı adómértékek nem 
változtak; 

• az alanyi kört, valamint a bizonylatolási és bejelentkezési kötelezettséget 
illetıen változások történtek a különleges jogállású mezıgazdasági 
termelıkre vonatkozó szabályokban (a különleges jogállású 
mezıgazdasági termelıknek is regisztráltatniuk kell magukat az 
adóhatóságnál); 

• az alanyi áfa mentesség választásának bevételi értékhatára a korábbi  
4 millió forintról 5 millió forintra emelkedett. 

 
• A társasági adót érintı változások 

• fejlesztési tartalékként az adózás elıtti nyereség 25%-a helyett az 50%-a 
különíthetı el adómentesen; 

• az elsıdleges mezıgazdasági termelést végzı is csökkentheti adóalapját a 
beruházásra elszámolt összeggel, hátrányos térségekben alkalmazhat 
egyösszegő értékcsökkenési leírást, és igénybe veheti a kkv-
adókedvezményt, ha megfelel az Unió mezıgazdasági termékek 
elıállításával foglalkozó kis- és középvállalkozások állami támogatását 
szabályozó rendeletében foglaltaknak; 

• az adózó 50 millió forint adóalapig 10%-os adókulccsal adózhat, ha 
megfelel a törvényben felsorolt öt feltétel mindegyikének, továbbá ha 
legfeljebb az 50 millió forint 6%-át az adóév utolsó napján lekötött 
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tartalékként mutatja ki. Ezen 6% a közösségi elıírások szerint állami 
támogatásnak minısül. 

9.3. Támogatások 

A 2008. évi agrár- és vidékfejlesztési támogatások eredeti elıirányzata     
442951,7 millió forint volt, amelybıl az elızı évi maradványokkal korrigált, illetve 
az évközi pénzügyi folyamatok, átcsoportosítások miatt változtatott aktuális 
elıirányzatból az év során 426253 millió forint kifizetés történt. Ebbıl 153870,8 
millió forintot a központi költségvetés, 272382,3 millió forintot pedig az EU 
pénzügyi alapjai biztosítottak. Az éves tényleges kifizetés 2,2%-kal elmaradt az 
elızı évi kifizetésektıl, az elmaradás elsısorban az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program tervezettnél alacsonyabb keretfelhasználása miatt 
következett be. 

Az agrárgazdaság fejlesztésérıl szóló törvény 1. § (1) bekezdése elıírja, hogy  
„A központi költségvetés évenkénti elfogadása során az Országgyőlés biztosítja, 
hogy a 2005. évi költségvetési törvény szerinti támogatási összeghez képest az 
agrárgazdaság  nemzeti hatáskörben  nyújtandó támogatás – beleértve az Európai 
Unió által biztosított közvetlen termelıi támogatás nemzeti kiegészítését is – (a 
továbbiakban: nemzeti támogatás)  reálértéke a támogatások  kiegyenlítıdésének 
idıpontjáig megırzésre kerül.”  

Ez a KSH által megadott fogyasztói árindexekbıl számított 23,34%-os 
korrekciós tényezıvel számítva 2008. évben minimálisan 196,1 milliárd forint 
kifizetésével valósult volna meg, ezzel szemben csupán 153,87 milliárd forint került 
kifizetésre. Ugyanakkor megállapítható, hogy az agrár- és vidékfejlesztésre 
fordítható támogatási elıirányzatok bruttó értéke (az EU által finanszírozott összeget 
is figyelembe véve) a 2005. évi 328,36 milliárd forintról 2008-ra 442,95 milliárd 
forintra nıtt.  

Az agrárgazdaság 2008. évi teljesítményét, az agrár- és vidékfejlesztési 
támogatási célok megvalósítását elısegítette, hogy mind a hazai, mind az uniós 
források folyamatosan rendelkezésre álltak. Támogatási jogcím felfüggesztésére nem 
került sor, sıt az évközben keletkezett új igények (fagykár, gabona, állatjóléti ügyek, 
stb.) kezelésére is mód nyílt. 

2007. május 1-tıl már csak a közösségi szabályoknak teljes mértékben 
megfelelı bejelentett, notifikált nemzeti támogatások tarthatók fenn. A 2007/2008. 
években 38 támogatási konstrukció mőködött, amelyekbıl 9 a Bizottság 
notifikációja, 10 mezıgazdasági, 10 általános, illetve 1 halászati de minimis EK 
rendelet, 8 pedig csoportmentességi EK rendelet alapján került meghirdetésre.  
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20. táblázat 
Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 

millió forint 
2007. évi  tényleges  2008. évi  tényleges  

Az elıirányzat neve 
2007. évi 

terv Központi 
költségvetés 

EU 
alapjaiból 

Összesen 
Teljesülés 

% 
2008. évi 

terv Központi 
költségvetés 

EU 
alapjaiból 

Összesen 
Teljesülés 

% 

Nemzeti támogatások 112 214,7 151 697,7 - 151 697,7 135,2 105 357,7 112 777,3 - 112 777,3 107,0 
Állattenyésztési támogatás 780,0 686,3 - 686,3 88,0 780,0 769,4 - 769,4 98,6 
Erdészeti feladatok támogatása 3 290,0 7 244,2 - 7 244,2 220,2 1 569,1 827,6 - 827,6 52,7 
Halgazdálkodás támogatás 222,0 427,7 - 427,7 192,7 200,0 1,0 - 1,0 0,5 
Termıföldvédelem támogatása 400,0 726,0 - 726,0 181,5 359,8 370,9 - 370,9 103,1 
Vadgazdálkodás támogatás 250,0 412,3 - 412,3 164,9 250,0 79,5 - 79,5 31,8 
Állat –és növénykártalanítás 500,0 1 419,4 - 1 419,4 283,9 500,0 1 021,7 - 1 021,7 204,3 
Árfolyamkockázat és EU által nem térített kiad. 4 000,0 33 559,7 - 33 559,7 839,0 5 000,0 5 400,1 - 5 400,1 108,0 
Erdıtelepítés, átalakítás , fásítás támogatása 600,0 950,5 - 950,5 158,4 300,0 714,5 - 714,5 238,2 
Fejlesztési típusú támogatások 3 000,0 3 380,7 - 3 380,7 112,7 1 000,0 1 281,9 - 1 281,9 128,2 
Folyó kiadások és jövedelem támogatások 98 672,7 97 471,1 - 97 471,1 98,8 94 898,8 101 615,8 - 101 615,8 107,1 
Nemzeti agrárkár enyhítés 500,0 5 419,8 - 5 419,8 1 084,0 500,0 694,9 - 694,9 139,0 

EU társfinanszírozással mőködı támogatások  157 385,6 37 248,2 78 766,7 116 014,9 73,7 147 400,1 41 093,5 68 585,6 109 679,1 74,4 
Méhészeti Nemzeti Program 477,4 469,9 - 469,9 98,4 480,0 456,6 - 456,6 95,1 
Igyál tejet program 870,7 342,5 - 342,5 39,3 900,0 378,9 - 378,9 42,1 
Egyes speciális szövetkezések támogatása 450,0 372,0 - 372,0 82,7 450,0 417,2 - 417,2 92,7 
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 85 210,0 13 391,5 53 444,2 66 835,7 78,4 9 351,3 9 911,9 0,0 9 911,8 106,0 
SAPARD intézkedések  1 700,0 1 398,3 0,0 1 398,3 82,3 - - - - - 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 35 756,5 14 561,3 4 142,9 18 704,2 52,3 120 970,1 20 717,1 64 085,9 84 803,0 70,1 
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program* 32 921,0 6 712,7 21 179,6 27 892,3 84,7 14 048,7 8 501,1 4 499,7 13 000,8 92,5 
Halászati Operatív Program - - - - - 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Egyes állatbetegségek. megelızése - - - - - - 224,7 - 224,7 - 
Uniós programok ÁFA fedezete - - - - - - 486,0 - 486,0 - 

Az EU által közvetlenül folyósított támogatások 190 711,0 - 167 966,4 167 966,4 88,1 190 193,9 - 203 796,7 203 796,7 107,2 
Piaci intézkedések 48 561,0 - 47 974,3 47 974,3 98,8 31 454,0 - 39 586,6 39 586,6 125,9 
Egységes területalapú támogatások (SAPS)  142 150,0 - 119 992,1 119 992,1 84,4 158 739,9 - 156 173,0 156 173,0 98,4 
Elkülönített cukortámogatás - - - - - - - 8 037,1 8 037,1 - 

MINDÖSSZESEN 460 311,3 188 945,9 246 733,1 435 679,0 94,6 442 951,7 153 870,8 272 382,3 426 253,1 96,2 
Forrás: FVM 
* Az AVOP 2008-ban nem képezte az FVM költségvetésének részét.  
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9.3.1. Nemzeti támogatások 

A kizárólag nemzeti forrásból mőködı támogatások szerepe évrıl évre 
csökken, mivel egyes támogatási célok a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, az Agrár- 
és Vidékfejlesztési Operatív Program, valamint az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program intézkedéseiben folytatódtak, illetve folytatódnak. A közös 
agrárpolitikával nem egyeztethetı célok támogatása megszőnt, csupán a 
determinációk 2011-ig történı rendezését szolgáló elıirányzatok mőködnek.  

A 2008. évben az alábbi nemzeti támogatási jogcímcsoportok és jogcímek 
kerültek meghirdetésre és mőködtetésre: 

 
• Az Erdészeti feladatok jogcím 827,6 millió forinttal teljesült. Az 

elıirányzatból az erdık felújításának csekély összegő (de minimis) 
támogatásáról szóló 102/2008. (VIII.8.) FVM rendelet alapján volt 
igényelhetı a támogatás, mivel a 2010. december 31-ig mőködı, a 
csatlakozás elıtti erdıfelújítási és erdınevelési munkák determinációinak 
rendezését szolgáló jogszabály csak a magánerdı gazdálkodóinak biztosít 
fedezetet a folyamatban lévı erdısítések befejezéséhez. 

 
• A Termıföldvédelem támogatása jogcímen 569 pályázó részére 370,9 millió 

forint birtok-összevonási célú támogatás kifizetése történt meg. A 
támogatások jogszabályi hátterét a 2009. december 31-ig hatályos, a birtok-
összevonási célú termıföldvásárlás támogatásáról szóló 99/2007. (IX.19.) 
FVM rendelet adja. A birtok-összevonási célú önkéntes földcsere, a szılı 
ültetvények kivágásának támogatása a továbbiakban az Európai 
Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) jogcímei között szerepel.  

 
• Az Állattenyésztési feladatok elıirányzat terhére 769,4 millió forint kifizetés 

történt. Az EU-s elveknek megfelelı, notifikált 21/2008. (II.26.) FVM 
rendelet alapján igényelhetı támogatások célja a bel- és külpiaci 
versenyképesség megırzése, a tenyészállat-állomány genetikai minıségének 
fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának 
elısegítése, a törzskönyvezés, a teljesítményvizsgálat és tenyészérték 
megállapítás.  

 
• A Halgazdálkodás támogatása jogcímen juttatott nemzeti támogatások 

fenntartását az EU szabályok 2008. évben már nem tették lehetıvé. Az állami 
haltelepítési program megvalósítása a közbeszerzési eljárás miatt nagyrészt 
2009. évre húzódik át. 

 
• A Vadgazdálkodás támogatása jogcím eredeti 250 millió forint kiadási 

elıirányzata terhére kifizetett támogatás 79,5 millió forint volt. A kifizetések 
jogszabályi alapja a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély 
összegő (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III.12.) FVM rendelet.  
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• A Fejlesztési típusú támogatások elıirányzat terhére a 2008. évben 1281,9 

millió forint  kifizetés történt. Az elıirányzat a korábbi évek determinációinak 
kezelésére szolgál. Kötelezettségvállalás az elıirányzatra 2004. május 1-tıl, 
az Európai Unióhoz történt csatlakozás idıpontjától nem lehetséges. Az 
elıirányzat támogatási céljainak egy részét az AVOP, más részét az NVT 
vette át.  

 
• A Folyó kiadások és jövedelem támogatások jogcím nagyságrendjébıl 

adódóan, mind a nemzeti, mind a fejezeti költségvetésben meghatározó 
jelentıségő. A nemzeti támogatások 92,6%-a e jogcímen került kifizetésre. 
Az eredeti elıirányzat 94898,8 millió forint volt, mely az évközi módosítások 
és átcsoportosítások folytán 101615,8 millió forinttal teljesült. A támogatási 
elıirányzat az alábbi fıbb támogatási konstrukciók mőködtetését szolgálta: 

 
• A kiegészítı területalapú támogatás (top-up) célja az Európai 

Mezıgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú 
támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódóan kiegészítı nemzeti támogatások 
nyújtása. 2008. évben top-upra a Folyó kiadások és 
jövedelemtámogatások elıirányzatából 74191,2 millió forint kifizetés 
történt. 2008-ban a 2007. évi top-up jogalapra kifizethetı támogatás 
összegét a Kormány a 2056/2007. (III.31.) határozatában 78 milliárd 
forintban állapította meg. Az igénybevétel szabályait a 29/2007. (IV.20.), 
illetve az 54/2007. (VII.2.) FVM rendeletek tartalmazzák. 
A kiegészítı területalapú támogatás (top-up), az Európai Mezıgazdasági 
Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz 
(SAPS) nyújtott kiegészítı nemzeti támogatás fıbb jogcímei: 
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Területalapú szántóföldi támogatás 47127,9 millió forint, 
 kapcsolódó egyéb támogatások:  
 - húsmarha tartás 3815,9 millió forint, 
 - anyatehén támogatás 2970,6 millió forint, 
 - anyatehén támogatás termeléstıl elválasztott 798,3 millió forint, 
 - szarvasmarha extenzifikációs támogatása 28,2 millió forint, 
 - szarvasmarha extenzifikációs tám. termeléstıl elv. 1072,1 millió forint, 
 - nemzeti tejtámogatás 15637,1 millió forint, 
 - anyajuh támogatás 1643,3 millió forint, 
 - anyajuh tartás kiegészítése 308,7 millió forint, 
 - Burley dohány kiegészítı, termeléstıl elv. tám. 148,4 millió forint, 
 - Virginia dohány kiegészítı, termeléstıl elv. tám. 395,6 millió forint, 
 - rizs kiegészítı, termeléstıl elválasztott támogatás 28,3 millió forint, 
 - hüvelyesek kiegészítı, termeléstıl elválasztott tám. 216,8 millió forint, 
Folyó kiadások elıirányzatból fizetett top-up 74191,2 millió forint. 

 
• Állatjóléti támogatások jogcímen 8077,6 millió forint teljesítés történt. A 

támogatások jogszabályi alapjait a baromfi ágazatban igénybe vehetı 
állatjóléti támogatások feltételeirıl szóló 139/2007. (XI.28.), illetve a 
sertés ágazatban igénybe vehetı állatjóléti támogatások feltételeirıl szóló 
140/2007. (XI.28.) FVM rendeletek határozzák meg. Az állattenyésztés 
ágazat segítése prioritást élvez a nemzeti támogatási rendszerben, ezért 
minden olyan lehetıséget megragad a tárca, ami nem ellentétes a közös 
agrárpolitikával. 

• Az EU által engedélyezett további jogcímeken – állati hulla 
ártalmatlanítása, állatbetegségek megelızése, egyes állatfajok 
betegségektıl való mentesítése, állattenyésztık csekély összegő 
támogatásai – jogcímeken összesen 5032,9 millió forint támogatáshoz 
jutottak a tenyésztık. A támogatások célja a juh és kecsketenyésztés 
mellett, elsısorban a sertés és baromfi ágazat megsegítése volt, fıleg 
állategészségügyi, megelızı és mentesítı feladatok költségeinek 
átvállalásával, de a hal tenyészanyag beszerzés 59,4 millió forintos 
támogatása is jelentıs segítséget nyújtott a halászati üzemágnak. A 
támogatások jogszabályi alapjai az 55-56/2007. (VII.2), a  
148/2007. (XII.8.), az 56/2008. (IV.25.), a 65/2008. (V.14.) és a  
95/2008. (VII.25.) FVM rendeletek. 

• A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély 
összegő (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 
alapján 2008 második felétıl a sertés, a baromfi és a tej ágazatokban 
támogatást igényelhettek azon termeltetık, akik termeltetési szerzıdést 
kötöttek az állattartókkal. A támogatási konstrukció keretében kifizetett 
összeg 117,5 millió forint volt. 

• A közösségi agrármarketing programok támogatása az Agrármarketing 
Centrum tevékenységén keresztül valósul meg. E célra az AMC részére 
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323,6 millió forint pénzeszköz átadás történt a 66/2008. (V.16.) FVM 
rendelet szerint. 

• A fagykárok miatt felborult termıegyensúly helyreállítását célzó 
intézkedésként az iparialma-termesztık a csekély összegő (de minimis) 
támogatásról szóló 128/2008. (X.1.) FVM rendelet alapján, 1052,6 millió 
forint  támogatáshoz jutottak. 

• Az egyes növény-egészségügyi vizsgálatokra 38,2 millió forint, a jégesı 
elhárításra de minimis támogatási konstrukcióban 47,1 millió forint 
kifizetés történt. 

• Erdészeti szakirányító vállalkozások, magán erdıtulajdonosok részére 
nyújtott támogatás üzemvezetési szolgáltatáshoz, szakszemélyzet 
alkalmazásához, továbbá erdei közjóléti létesítmények fenntartásához, 
karbantartásához, valamint az erdészeti erdei iskolákban folytatott oktató, 
nevelı pedagógiai tevékenységhez. A 109/2008. (VIII.27.) FVM rendelet 
jogcímein kifizetett támogatások összege 1042,7 millió forint volt. 

• A mezıgazdasági hitelek kamattámogatására kifizetett összeg 9623 
millió forint , amely a 2008. december 31-én fennálló 124,2 milliárd 
forint támogatott agrárhitel állomány után történt. A támogatott 
hitelállomány 41,1%-kal csökkent 2007. évhez képest.  

• A mezııri támogatásról a 39/2006. (V.19) FVM-PM együttes rendelet 
intézkedik. A támogatási konstrukció az önkormányzatok által fenntartott 
mezııri szolgálat mőködését segíti, melynek keretében 2008. évben 416,1 
millió forint  kiegészítı támogatáshoz jutottak az önkormányzatok.  

• A vízkár-elhárítási létesítmények üzemeltetésére kifizetett 43,2 millió 
forint  determináció, e jogcímen új kötelezettség nem vállalható. 

• Az agrártermelés költségeit csökkentı támogatások esetében az APEH –
megszőnt jogcímekre, determinációkra (állatjóléti-, biológiai alapok-, 
szaktanácsadási-, vízügyi-, fiatal pályakezdık-, egyéb piaci támogatások, 
gépvásárlás, lízing kamattámogatása, stb.) – az év során összesen 1485,4 
millió forint ot fizetett ki. 

 
• Az Erdıtelepítés, erdıszerkezet-átalakítás, fásítás elıirányzatából a 2004. 

évet megelızıen nemzeti forrásból telepített erdık befejezéskori állapotig, de 
legkésıbb 2010-ig tartó támogatása valósul meg. Az elıirányzat 
determinációira 714,5 millió forint került kifizetésre. A kifizetés jogalapja a 
103/2008. (VIII. 8.) FVM rendelettel módosított 122/2007. (X. 19.) FVM 
rendelet. 

 
• A Nemzeti agrárkárenyhítés jogcím 500 millió forint elıirányzatát 585,6 

millió forint maradvány és a gazdálkodók által befizetett 352,1 millió forint 
egészítette ki. Az aktuális 1 437,7 millió forint elıirányzatból a károsult 
mezıgazdasági termelık részére, a 2007. évi káresemények után 2008. 
évben – a szabályoknak megfelelıen –  604,7 millió forint elıleg, a 2008. évi 
károkra 90,2 millió forint kárenyhítési támogatás került kifizetésre. A 2008. 
év mentes volt a súlyosabb, nagyobb területekre kiterjedı természeti 
katasztrófáktól. A kárenyhítı juttatásokra vonatkozó igény 100,3 millió forint 
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értéket képviselt, melybıl a fagykár 81,8 millió forint, a belvízkárok miatti 
igény 18,5 millió forint volt. A kifizetés 42 termelıt érintett. A kárenyhítı 
juttatásokra 90%-os mértékő elıleg kifizetés történt, a további 10% 
kifizetésére az EU Bizottságának 2009. április 28-ai keltő jóváhagyását 
követıen került sor. A támogatás jogalapja a 123/2007. (X.19.) FVM 
rendelettel módosított 88/2006. (XII.28.) FVM rendelet. 

 
• Az Állat- és növénykártalanítás felülrıl nyitott elıirányzat módosítás nélkül 

túlteljesíthetı eredeti elıirányzata 500 millió forint volt. 2008 végére 1021,7 
millió forint  kártalanítási összeg kifizetése történt meg. A kártalanítás 
jogszabályi alapjai az állategészségügyrıl szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 
10. § (1) és (2) bekezdése, valamint az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. számú törvény 24. § (1) bek. d) 
pontjában foglalt feladat végrehajtása. A törvényekben meghatározott 
járványügyi intézkedések és a karantén károsítók elleni védekezés, termék 
megsemmisítés elrendelése esetében, a bejelentési kötelezettség alá tartozó 
betegségben elhullott, vagy ilyen betegség miatt leölt állat, megsemmisített 
anyag, eszköz és tárgy tulajdonosa – meghatározott kivételekkel – az államtól 
kártalanításra jogosult. 2008. évben az elıirányzat túllépést a járványügyi 
helyzet miatt leölt állatok után kifizetett kártalanítás okozta. 

 
• Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások jogcím eredeti 

elıirányzata 5 milliárd forint volt, amit 0,1 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, továbbá 5445,8 millió forint 
árfolyamnyereség növelt. A forint-euró árfolyam alakulása miatt keletkezett 
árfolyamnyereség és az eredeti elıirányzat 60%-a a forráshiányos 
elıirányzatokra került átcsoportosításra. A jogcímen történt kifizetés 5400,1 
millió forint  volt. 

9.3.2. EU társfinanszírozással mőködı támogatások 

A Méhészeti Nemzeti Program végrehajtása az Európai Mezıgazdasági 
Garancia Alap társfinanszírozásával valósul meg a 797/2004/EK tanácsi 
rendeletének megfelelıen. A Magyarország által benyújtott, méhészeti termékek 
termelésének és forgalmazásának javítására irányuló 2007-2010. évi Magyar 
Méhészeti Nemzeti Program jóváhagyásáról az EU Bizottsága C(2007)3844 számú 
határozatával döntött. A kifizetett támogatások összege – melyhez azonos 
nagyságrendő EU közvetlen támogatás párosult – 456,6 millió forint volt.  

Az Igyál tejet program 2008. évi igénybevételét a 158/2007. (XII.28.) FVM 
rendelet szabályozza. A tárgyévi felhasználás 378,9 millió forint volt. Az iskolatej 
program országos lebonyolítását biztosító rendeletek meghirdetésével az FVM a 
közösségi támogatáson túl, kormányzati döntéssel meghatározott mértékő nemzeti 
támogatást nyújtott. Az egyes intézmények programban való részvételérıl – és 
ezáltal a lehívásra kerülı támogatási keret mértékrıl – az iskolafenntartó saját 
belátása szerint döntött.  
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Az Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatásának eredeti 
kiadási elıirányzata 450 millió forint volt. A zöldség-gyümölcs termelıi csoportok 
támogatásáról szóló 28/2008. (III. 20.) FVM rendelet alapján 417,2 millió forint 
kifizetésére került sor.  

Az Egyes állatbetegségek ellenırzése, felszámolása elıirányzat mőködését 
szabályozó 95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet év közben és csak a III. negyedévben 
lett kihirdetve, így eredeti elıirányzat hiányában a nemzeti támogatási részt biztosító 
forrás az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program nemzeti támogatási 
elıirányzatából került átcsoportosításra. Az uniós forrásrész elszámolása az EMGA-
ból közvetlen támogatásként a 2007/782/EK bizottsági határozat, valamint a 
90/424/EGK tanácsi határozat alapján történt. A rendeletek szerint támogatás a 
szalmonella, a madárinfluenza, a fertızı szivacsos agyvelı bántalmak, a súrlókór, a 
veszettség és az Aujeszky betegség felszámolására, ellenırzésére és megfigyelésére 
irányuló éves és többéves nemzeti programokhoz kapcsolódóan volt igénybe vehetı. 
Az évközben nyitott elıirányzatból 224,7 millió forint került kifizetésre.  

Az Uniós programok ÁFA fedezete évközben nyitott új elıirányzat. Az EU 
Élelmiszersegély program céljaira felhasznált áru ÁFA nélküli intervenciós árát 
térítette, de a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak a bruttó árat kellett 
kifizetnie. A pénzügyminiszter egyetértésével a tárca az ÁFA költségek fedezetére 
az ÚMVP keretbıl 1,1 milliárd forintot csoportosított át, ebbıl 2008. évben 485,9 
millió forint  került kifizetésre.  

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kifizetései 2008. október 15-ével lezárultak, 
a kifizetett támogatások összege 9911,8 millió forint volt. A 2008-ban NVT 
forrásból kifizetett támogatások 42%-a, 4102,3 millió forint az Agrár-
környezetgazdálkodási jogcímen történt. Így hozzávetılegesen 24 ezer gazdálkodó 
mintegy 1,5 millió hektáron valósítja meg a környezet védelmét szem elıtt tartó 
gazdálkodási formák valamelyikét. 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program intézkedéseinek 
finanszírozása az Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
történik. Az ÚMVP 2008. évi eredeti kiadási elıirányzata 120970,1 millió forint, 
ennek fedezete 89621,4 millió forint uniós támogatás és 31348,7 millió forint 
nemzeti társfinanszírozás. Az ÚMVP-ben módosított kiadási elıirányzat 118242,1 
millió forint, melybıl december 31-ig kifizetett támogatások összege 84803 millió 
forint . 2008. évben az aktuális kiadási elıirányzat 71,7%-a teljesült. Az NVT 2004-
2006. évi keretének többlet kötelezettségvállalásai a 1320/2006 EK Rendelet 
értelmében az EMVA-ból finanszírozhatók. Ennek 2008. évi 63672 millió forint 
determinációjából 38128,4 millió forint (59,9%) teljesítés történt.  
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Az NVT determináció jogcímei: 
 

• agrár-környezetgazdálkodás, 
• mezıgazdasági területek erdısítése, 
• termelıi csoportok támogatása, 
• félig önellátó gazdaságok támogatása, 
• kedvezıtlen adottságú területen gazdálkodók támogatása. 

Az EMVA-ból támogatott új intézkedésekre kifizetett támogatások együttes 
összege 46674,6 millió forint volt. A Program 2008. évi kerete csak 71,7%-ban 
került felhasználásra, melynek oka a 2007. évben induló programok elfogadásának 
késedelme, illetve az utófinanszírozás és a beruházásoknál az n+2 év teljesítési 
határidı.  

A Halászati Operatív Program eredeti kiadási elıirányzata 1,2 milliárd forint 
volt, melynek nemzeti hozzáadott része 300 millió forint. Az Európai Bizottság 
C(2008) 4684 sz. határozatában 2008. szeptember 8-án hagyta jóvá az Európai 
Halászati Alapból származó közösségi támogatással összefüggı magyarországi 
operatív programot, így 2008. évben még kifizetés nem történt.  

9.3.3. EU által közvetlenül térített támogatások 

2008-ban 203 796,7 millió forint közvetlen uniós támogatás kifizetése 
teljesült, mely a legjelentısebb tétele az agrártámogatásoknak. A közvetlen uniós 
támogatások fıbb jogcímeinek teljesítése 2008-ban a következı volt: 

 
• közvetlen területalapú támogatások (SAPS) 156173,0 millió Ft, 
• elkülönített cukor támogatás 8037,1 millió Ft, 
• agrárpiaci támogatások 39586,6 millió Ft. 

2008. március 29-én megjelent az egységes területalapú támogatás, a SAPS 
2008. évi igénybevételével kapcsolatos 39/2008. (III.29.) FVM rendelet. 
Magyarország hivatalos SAPS jogosult területe 4829000 hektár, a beérkezett 
igényléseket követıen jóváhagyott támogatható terület csaknem 5 millió hektárt tett 
ki. Ez a csekély területi túllépés minimális visszaosztást (0,9744), vagyis az 
egységnyi területre jutó támogatási szint kis mértékő csökkentését jelentette. Az EU 
Közvetlen támogatások Irányító Bizottsága által 2008-ra hivatalosan jóváhagyott 
SAPS felsı határ 641446000 euró volt. Ez az összeg a forintra való hivatalos 
átváltási – 242,83 Ft/€ – árfolyamon 155,76 milliárd forint. A hektáronként 
kifizetett támogatási összeg tehát, az említett visszaosztás miatt, ténylegesen  
31450 Ft/ha volt. 

2008-ban vált általánosan lehetıvé a támogatási kérelmek elektronikus úton 
történı beadása, ami máris meghozta eredményét. A 95%-ban így beadott kérelmek 
megkönnyítették a jogosultság ellenırzését és a kifizetéseket jelentısen 
felgyorsították.  
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9.3.4. Az SPS támogatási rendszer kialakításának fıbb állomásai 
2008-ban 

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vezetése 2008. február 
28-án hivatalosan bejelentette, hogy Magyarország 2009-tıl a SAPS - top-up 
rendszer helyett az SPS rendszert kívánja alkalmazni a közvetlen kifizetések 
kezelése során. Magyarország egy úgynevezett hibrid-regionális SPS modellt 
alakított ki, mely egy múltbeli termelési referenciák alapján megállapított történelmi 
komponensbıl és egy országos átlagok alapján kalkulált regionális komponensbıl 
áll, ötvözve ezen két irányvonal elınyeit. A nemzeti kiegészítés (top-up) 2008-ban 
már az SPS filozófiájának megfelelıen kialakított történelmi bázisjogosultságok 
alapján került kifizetésre. Ennek báziséve (hasonlóan a 2007. évi kifizetésekhez) 
2006, így a bevezetni kívánt SPS rendszer is 2006. évi referenciákra alapoz a 
történelmi komponens megállapítása során. 

A 2006. és 2008. közötti változások objektív kezelése érdekében a 
földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter rendeletet adott ki a kiegészítı 
történelmi bázis jogosultságok megállapításáról (160/2008. (XII. 18.) FVM rend.). 

Az Országgyőlés 2008. október 20-án elfogadta az úgynevezett SPS 
törvényt, „Az egységes támogatási rendszer bevezetésérıl és mőködtetésérıl”, a 
köztársasági elnök azonban a jogbiztonság alkotmányos elvének sérelmére való 
hivatkozással nem írta alá a törvényt, s kérte annak alkotmánybírósági 
normakontrollját.  

Az FVM és az MVH munkatársai kidolgozták az SPS rendszer 
bevezetéséhez, a törvény alkalmazásához szükséges rendeleteket: 

 
• „az egységes mezıgazdasági támogatási rendszerhez kapcsolódó egyes 

termeléshez kötött támogatások részletes szabályairól”, 
• „az Európai Mezıgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes 

támogatási rendszerhez (SPS) kapcsolódó 2009. évi termeléshez kötött 
támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrıl”, 

• „az egységes mezıgazdasági támogatási rendszer bevezetésérıl és 
mőködtetésérıl szóló 2009. évi törvény végrehajtásával összefüggı egyes 
rendelkezések megállapításáról”. 

 
Az Alkotmánybíróság 2009 nyaráig nem hozott döntést, így Magyarország 2009-
ben nem tudja bevezetni az SPS támogatási rendszert. A bevezetés céldátuma egy 
évvel elcsúsztatva 2010. 
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9.4. A mezıgazdasági vállalatok hitelgazdálkodása 

9.4.1. Agrárágazat hitelállománya  

A nemzet teljes hitelállományából a mezıgazdaság részesedése 2008-ban 
átlagosan 4,5% volt. Az év folyamán a mezıgazdaság hitelállománya 327,8 
milliárd forintról 375 milliárd forintra, 14,4%-kal nıtt. A mezıgazdaság hiteleinek 
– a négy negyedév átlagában – 20%-a deviza alapú. Ezzel szemben a 
nemzetgazdaságra vonatkozó ezen érték 50% feletti. 

Az elızı két év hasonló idıszakát nézve az ágazat teljes hitelállománya alig 
növekedett (2006. év végéhez képest 5%-kal). Jelentısen nıtt azonban a 
devizahitelek aránya (a 2006-os 13,6%-ról 2008. év végére 24%-ra), és ezzel 
párhuzamosan csökkent az éven túli hitelek aránya (2006-ban az állomány 2/3-át 
tette ki, 2008-ra valamivel több, mint a felére csökkent).  

9.4.2. Kamattámogatott hitelállomány  

Kamattámogatott hitelek nyújtására EU csatlakozásunk óta csak korlátozott 
lehetıségünk van. A jelenleg kintlévı ilyen jellegő hitelállomány szinte teljes 
egészében 2004 elıtti idıszakról megmaradt kötelezettségvállalásokból ered. 

A mezıgazdasági kamattámogatott hitelek kamattámogatására kifizetett 
összeg 9623 millió forint, amely a fennálló 124,2 milliárd forint támogatott 
agrárhitel állomány után történt. Az ágazat kamattámogatott hitelállománya az 
elızı két év hasonló idıszakához képest jelentısen csökkent, a 2006. decemberi 
érték mintegy 40%-ára. A csökkenés oka, hogy az Unióhoz történt csatlakozást 
követıen csak a birtokfejlesztési hitelkonstrukció, valamint a 2007. évi fagy- és 
aszálykárt szenvedett termelık megsegítésérıl szóló hitelprogramok keretében lehet 
új támogatott hitelszerzıdéseket kötni és a fennálló hitelek állománya pedig 
folyamatosan törlesztésre kerül.  



 

83 

13. ábra 
Az agrárium kamattámogatott hitelállományának alakulása (2006-2008) 

 
Forrás: FVM Agrárszabályozási Fıosztály 

A legjelentısebb hitelösszeg az Európa Hitel jogcíméhez kapcsolódik 
(6/2004. (I. 22.) FVM r.), a teljes hitelállomány 30-40%-a vizsgált évtıl függıen. A 
hitel visszafizetése folyamatos és jelentıs, az ezen a jogcímen nyilvántartott 
kintlévıségek 2006-ról 2008-ra 30%-ra csökkentek. A két legjelentısebb tétel, az 
Európa Hitel (6/2004. (I. 22.) FVM r.) és a Családi gazdálkodók támogatásának 
(317/2001. (XII.29.) Korm. r.) együttes értéke a teljes hitelállomány mintegy 60%-át 
fedi le. Arányuk állandó, de az elsı három negyedévben az Európa Hitel volt 
hangsúlyosabb, majd a negyedik negyedévre a Családi gazdálkodók támogatása vált 
azzá. 

Az egyetlen jelentıs növekedés a meglévı jogcímek esetében a 
birtokfejlesztési hitelnél (25/2004. (III.3.) FVM rend. 269/A-G.§) tapasztalható, az 
elmúlt két évben közel háromszorosára nıtt a hitelösszeg. Az év folyamán 
arányaiban az említetteken kívül az aszályhitel (84/2003. (VII. 22.) FVM rend.) 
mutat még jelentıs részesedést a teljes kamattámogatott hitelállományból. 
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21. táblázat 
Kamattámogatásban részesülı agrárhitelek állományának alakulása 

Fennálló hitelállomány 
(milliárd Ft)  Megnevezés 

2006. 
dec. 31. 

2007. 
dec. 31. 

2008. 
dec. 31. 

Éven belüli forgóeszköz hitelek 1,1 - - 
Éven túli forgóeszköz hitel  33,6 18,7 7,7 
Éven túli beruházási hitel  16,4 7,0 3,3 
30/2000. (III.10.) Korm. r. - Gazdahitel 4,0 2,7 1,7 
57/2001. (IX.21) FVM r. - éven túli hitel  0,3 0,1 0,1 
317/2001. (XII.29.) Korm. r. - Családi gazdálkodók 59,8 45,4 39,7 
46/2003. (IV.3.) Korm. r. - kedvezıtlen besorolású térség 1,1 *  *  
3/2003. (I.24.) FVM r. 271.§ - magángazdaságok 
birtokfejlesztése 

3,0 2,9 2,2 

25/2004. (III.3.) FVM r. 267-269.§ - EXIM 10,3 10,3 0,3 
25/2004. (III.3.) FVM r. 269/A-G.§ - birtokfejlesztés 4,6 11,1 13,6 
84/2003. (VII.22.) FVM r. - aszály 25,0 18,7 13,7 
6/2004. (I.22.) FVM r. - Európa hitel  144,6 88,9 38,7 
107/2004. (V.22.) FVM r. - Hajdú-Bét, Parmalat 1,4 0,6 0,1 
66/2007 (VII.26.) FVM r. - fagykár - 0,8 2,4 
135/2007. (XI.14.) FMV r. - aszály - 0,1 0,6 
17/2007. (III.3.) FVM r. - birtokfejlesztés - *  *  
114/2008. (IX.5.) FVM r. beruházás és lízing 
kamattámogatás 

- - 0,1 

ÖSSZESEN 305,2 207,3 124,2 
• a hitelek állománya nem éri el a 0,1 milliárd Ft-ot 

Forrás: FVM Agrárszabályozási Fıosztály 
 

9.4.3. Új hitelprogramok bevezetése a válságkezelés érdekében 

A 2008. második félévében kirobbant és fokozatosan mélyülı pénzügyi-
gazdasági válság az agrárágazatot elsısorban a hitel fölvételek lehetıségének 
szőkülése, illetve a hitelek megdrágulása révén érintette. Ezért az FVM tárca minden 
lehetséges intézkedést megtett, illetve kezdeményezett a mezıgazdasági termelık, a 
termelıi szervezıdések, valamint ezt követıen az élelmiszeripari vállalkozások 
likviditásának, fizetıképességének megırzése érdekében.  

A tárca a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-vel együttmőködve már 2008. 
második félévében négy hitelprogramot dolgozott ki és hirdetett meg, melyeket az 
MFB Zrt. a kereskedelmi bankokon keresztül refinanszíroz (Agrár Fejlesztési 
Hitelprogram, Agrár Forgóeszköz Hitelprogram, Gabona Hitelprogram, TÉSZ 
Hitelprogram). Ezeken a programokon keresztül mintegy 60 milliárd Ft összegő 
hitel állt a vállalkozások rendelkezésére, amelynek az év végéig mintegy felét 
kötötték le a vállalkozások.  
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A nagyobb mértékő kihasználást akadályozta, hogy a bankok egy része – a 
kihelyezhetı hitelforrások drasztikus szőkülése miatt – a korábbinál mérsékeltebb 
érdeklıdést mutatott az agrárvállalkozások hitelezésére, az ÚMVP-hez is 
kapcsolható Fejlesztési Hitelprogram szélesebb körő igénybevételét pedig a 400 ezer 
eurós (a kedvezıtlen térségekben az 500 ezer eurós) halmozott támogatási limit 
gátolta. Emiatt a nagyobb összegő fejlesztési támogatást nyert vállalkozások 
lényegében kiszorultak a hitel igénybevételi lehetıségébıl.  

A tapasztalatokat figyelembe véve a tárca az Agrárfejlesztési Hitelprogramnál 
és a TÉSZ Hitelprogramnál módosításokat kezdeményezett, de ezek bevezetésére 
már csak 2009. évben kerülhetett sor. 
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10. Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat követıen az Európai 
Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) által támogatott 
vidékfejlesztési intézkedéseket – a hatályos elıírások szerint – az intézkedések 
jellege alapján csoportosítva két tervezési dokumentumban foglaltuk össze a  
2004-2006 közötti idıszakra. Az egyik – amely az úgynevezett strukturális 
intézkedéseket tartalmazta – az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 
(AVOP), a másik a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv az EMOGA Garanciarészlege 
Intézkedéseire (NVT) elnevezéső tervezési dokumentum volt. Az Európai Unió a 
jelenlegi tervidıszakra (2007-2013) egy új közösségi alapot hozott létre a 
vidékfejlesztési intézkedések finanszírozására, az Európai Mezıgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), melynek felhasználására hazánk 2007-ben 
elkészítette az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot (ÚMVP). Az említett 
pénzügyi források felhasználását, a programok mőködését, a szükséges 
programmódosításokat a monitoring bizottságok az elıírások szerint felügyelik. 

10.1. Intézkedések 

10.1.1. Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 
végrehajtása 

Az AVOP az Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap 
Orientációs Részlegébıl, valamint a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközbıl 
(HOPE) támogatható intézkedésekre terjedt ki. Három fı fejlesztési irány (prioritás) 
szerint csoportosítva tartalmaz kilenc intézkedést, továbbá a megvalósításukat segítı 
sajátos intézkedést, az úgynevezett Technikai Segítségnyújtást.  

A program intézkedései:  
 

• A mezıgazdasági beruházások támogatása;  
• A halászati ágazat strukturális támogatása; 
• Fiatal gazdálkodók induló támogatása;  
• Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása;  
• A mezıgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése;  
• Vidéki jövedelemszerzési lehetıségek bıvítése;  
• Mezıgazdasághoz kötıdı infrastruktúra fejlesztése;  
• Falufejlesztés, -megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és 

megırzése;  
• LEADER+.  
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22. táblázat 
Az AVOP pénzügyi forrásai és kifizetései prioritások és intézkedések szerint 

Me: millió Ft 

Intézkedések prioritások szerint  

Kötele-
zettség-
vállalási 

keret 

Szerzı-
dött 

összeg 

Elıleg 
kifizetés 

Számla 
kifizetés 

Kifizetés 
a keret 
százalé-
kában 

1. prioritás: A versenyképes 
alapanyag-termelés megalapozása a 
mezıgazdaságban 

60 877 66 432 3 368 60 353 104,7 

1.1 Mezıgazdasági beruházások 
támogatása 

56 423 61 912 2 837 56 712 105,5 

1.3 Halászat támogatása 1 447 1 466 177 1 130 90,3 
1.4 Fiatal gazdálkodók támogatása 1 848 1 921 75 1 812 102,1 
1.5 Szakmai továbbképzés és átképzés 
támogatása 

1 159 1 133 278 699 84,3 

2. prioritás: Az élelmiszer-feldogozás 
modernizálása 14 947 14 497 1 631 12 393 93,8 

2.1 A mezıgazdasági termékek feldol-
gozásának és értékesítésének fejlesztése 

14 947 14 497 1 631 12 393 93,8 

3. prioritás: Vidéki térségek fejlesztése  26 754 28 859 4 766 21 957 99,9 
3.1 A vidéki jövedelemszerzési 
lehetıségek bıvítése 

3 836 3 330 284 2 450 71,3 

3.2 A mezıgazdasághoz kötıdı 
infrastruktúra fejlesztése 

12 646 13 227 2 617 10 106 100,6 

3.4 Falufejlesztés és falufelújítás, a vidék 
tárgyi és szellemi örökségének védelme 
és megırzése 

5 696 5 533 969 4 308 92,6 

3.5 LEADER+ 4 576 6 769 896 5 092 130,9 
4. Technikai Segítségnyújtás (TS) 2 660 2 729 180 2 566 103,2 

AVOP összesen 105 238 112 516 9 945 97 269 101,9 
Forrás: Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 

A pénzügyi forrás összesen 107,8 milliárd forint (422,8 millió euró) 
„közpénz” (EU és nemzeti támogatás), melyhez a legtöbb intézkedésnél a 
kedvezményezettek saját forrása is társult. A program keretében 2004. május 3-tól 
lehetett pályázni, a pályázatok feldolgozása 2004. október 1-je után kezdıdött. Az 
intézkedések iránt élénk érdeklıdés mutatkozott, amit az is jelez, hogy 2005 végén a 
pályázatok támogatási igénye már 171,7 milliárd forint volt, mely közel 60%-kal 
haladta meg a 2004-2006 között rendelkezésre álló források összegét.  

A pályázatok száma, támogatási igénye és a kifizetés prioritásonként a 
következık szerint alakult: 

 
• Az elsı prioritás „A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a 

mezıgazdaságban” 4625 pályázat; 105,69 milliárd forint támogatás igény, a 
kifizetés 64,7 milliárd forint.  
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• A második prioritás „Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása” 361 darab 
pályázat, 35,22 milliárd forint támogatási igény, a kifizetés 14,6 milliárd 
forint.  

• A harmadik prioritás „A vidéki térségek fejlesztése” 6037 pályázat, 55,5 
milliárd forint támogatási igény, a kifizetés 27,2 milliárd forint. 

A pályázatok száma, illetve a kifizetett támogatási összeg azt mutatja, hogy 
az AVOP fejlesztési irányai, célkitőzései, a pályázók igényei (fogadókészség) és 
abszorpciós képességei (pénzügyi lehetıségei) összhangban álltak egymással. 

Az AVOP keretei között a halászat fejlesztésére 2008-ban még „A halászati 
ágazat strukturális támogatása” jogcímen lehetett pályázni. 

2008-ban a halászati pályázatokon kívül más intézkedések esetében új 
pályázatok benyújtására nem volt lehetıség, a források lekötése miatt. A források 
felhasználása tekintetében a program túljutott a csúcsponton. A program 
keretében az elmúlt évben összesen 13,2 milliárd forint támogatás (a pénzügyi 
keret megközelítıen egytizede) került kifizetésre, ezekkel a kifizetésekkel a teljes 
pénzügyi keret felhasználásra került.  

Az AVOP intézkedései leginkább a modernizációt, a mőszaki-technikai 
feltételek javítását szolgálták, elsısorban a mezıgazdaságban és az élelmiszer-
feldolgozás terén, de szerény mértékben hozzájárultak a vidéki jövedelemszerzési 
lehetıségek bıvítéséhez, a vidéki épített környezet megújításához és a termelés 
humán feltételeinek javításához is.  

10.1.2. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) végrehajtása 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv az EMOGA Garanciarészleg által 
támogatott, a 2004-2006 idıszakra szóló vidékfejlesztési intézkedésekre készült. Az 
intézkedésekre rendelkezésre álló források összegét befolyásolta, hogy a Bizottság 
jóváhagyásával a SAPARD programra (az 1268/1999. EK rendeletnek megfelelıen), 
és az úgynevezett közvetlen kifizetések keretének kiegészítésére (top-up, nemzeti 
közvetlen kiegészítı támogatás) forrásátcsoportosítás történt, konkrétan a következı 
összegekkel:  

 
• A SAPARD támogatásokra (az 1268/1999/EK rendelet értelmében 

jóváhagyott) 19999 ezer euró (5,1 milliárd Ft), 
• Közvetlen kifizetések kiegészítésére (top-up) 93961 ezer euró (24 milliárd 

Ft). 
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23. táblázat 
Az NVT pénzügyi forrásai és kifizetései prioritások és intézkedések szerint 

Me.: Millió Ft 

Megnevezés 
Pénzügyi 

keret 
Kifizetés 

Kifizetési 
arány, % 

A prioritás: A környezeti állapot megırzése és javítása 

A1 intézkedés Agrár-környezetgazdálkodás 115 444,2 115 331,3 99,9 

A2 intézkedés Az EU követelményeinek való 
megfelelés elısegítése 

6 236,3 6 231,7 99,9 

A prioritás összesen 121 680,5 121 563,0 99,9 

B prioritás: A term ıhelyi adottságokhoz és a piaci viszonyokhoz jobban igazodó 
termelési szerkezet kialakításának támogatása 
B1 intézkedés Mezıgazdasági területek 
erdısítése 

20 689,5 20 666,2 99,9 

C prioritás: A termel ık gazdasági életképességének, pénzügyi helyzetének és piaci 
pozícióinak javítása 
C1 intézkedés Félig önellátó gazdaságok 
támogatása 

662,8 663,8 100,2 

C2 intézkedés Termelıi csoportok létrehozása 7 426,2 7 426,9 100,0 

C3 intézkedés Korai nyugdíjazás 0,0 0,0  

C prioritás összesen 8 089,0 8 090,7 100,0 

D prioritás: A mezıgazdasági tevékenységek fenntartása és fejlesztése, ezáltal 
kiegészítı jövedelem és munkahely teremtése különös tekintettel azon gazdálkodók 
számára, akik kedvezıtlen termıhelyi adottságú területeken gazdálkodnak 
D1 intézkedés Kedvezıtlen adottságú területek 
támogatása 

3 789,9 3 781,3 99,8 

Technikai Segítségnyújtás (TS) 9 573,2 7 600,2 79,4 

A Terv intézkedéseire 163 822,1 161 701,4 98,7 

Top up keretére átcsoportosítva 24 044,4 24 044,4 100,0 

SAPARD Programra átcsoportosítva 5 118,0 5 118,0 100,0 

NVT forrás összesen 192 984,4 190 863,8 98,9 
Forrás: Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 

Az NVT pénzügyi forrásai a 2004-2006 közötti idıszakra vonatkozóan 
mintegy 190 milliárd forint támogatás folyósítását tették lehetıvé (a kifizetések 
tekintetében 2008. év végéig). A pénzügyi forrás 80%-a EU, 20%-a nemzeti 
költségvetésbıl származott.  

Az NVT teljes pénzügyi keretét felhasználtuk, az intézkedések alapján évente 
mintegy 35 ezer gazdálkodó részesült támogatásban, legnagyobb részük az agrár-
környezetgazdálkodás révén. A támogatások zöme „árbevétel, illetve kompenzáció 
jellegő” volt. 2008-ban az NVT forrásaiból 9,8 milliárd forint került kifizetésre. A 
Terv intézkedéseinek zöme több évre szóló (ötéves) kötelezettségvállalás, ami azt is 
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jelenti, hogy az NVT keret felhasználását követıen az EMVA terhére, az ÚMVP 
pénzügyi keretébıl lehetett (kellett) számos intézkedésre a kifizetéseket teljesíteni. 
Ebben az évben tehát az NVT-bıl származó kötelezettségvállalásokat részben az 
NVT, részben az ÚMVP keretébıl teljesítettük, de az ÚMVP támogatási 
jogcímeinek meghirdetése után NVT jogcímekre 2008-ban új támogatási 
kérelmeket már nem lehetett benyújtani. Az elmúlt évben a termelıi csoportok és a 
kedvezıtlen adottságú területek támogatása már teljes egészében az ÚMVP 
forrásaiból kerültek finanszírozásra. Az NVT segítségével megkezdett intézkedések 
jó része így az ÚMVP-ben folytatódik. 

Egy intézkedést – korai nyugdíjazás – az elıkészítés nehézségei miatt nem 
sikerült bevezetni a tervidıszakban, de ez az intézkedés más elnevezéssel – 
gazdaság átadás – az ÚMVP egyik – és már alkalmazott – intézkedése lett.  

A pénzügyi lehetıségeket tekintve a terv legjelentısebb intézkedése az 
Agrár-környezetgazdálkodás volt, hiszen ez a jogcím a pénzügyi források 
kétharmadával rendelkezett. Mintegy 24 ezer gazdálkodó élt az intézkedés által 
kínált lehetıséggel és vállalta, hogy környezetbarát termelést folytat. Mintegy négy 
és félezer gazdaság igényelt támogatást erdıtelepítésre (mezıgazdasági területek 
erdısítése), erre az intézkedésre fizettük ki a Terv költségvetésének több mint 12%-
át.  

A „Kedvezıtlen adottságú területek támogatása” címő intézkedés kevesebb, 
mint 6 ezer gazdálkodót és alig negyedmillió hektár területet érintett, szerény 
keretösszeggel (3,8 milliárd Ft). Ehhez hasonló nagyságrendő volt – a 
kedvezményezettek számát és a pénzügyi forrást tekintve is – „Az Európai Unió 
környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés 
elısegítése” elnevezéső intézkedés. Olyan gazdák, gazdaságok kaphatták ezt a 
jövedelempótló támogatást, akik az állattartó telepeiket a jogszabályoknak 
megfelelıen üzemeltették, az állategészségügyi és higiéniai elıírásokat betartották. 

A „Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása” 
intézkedés tulajdonképpen jórészt önellátásra termelı kistermelıket hivatott 
támogatni azzal a céllal, hogy árutermelı gazdasággá fejlıdjenek. Az intézkedés 
csekély forrással rendelkezett, alacsony volt az egy gazdaságra jutó támogatási 
összeg is (1000 euró/év). Meglehetısen mérsékelt érdeklıdés mutatkozott iránta, 
hiszen csak 1140 gazdaság kapott ezen a címen támogatást.  

Az egyéni gazdaságok egymás közötti együttmőködését ismerve roppant 
jelentıs intézkedés volt a „Termelıi csoportok létrehozásának és mőködtetésének 
támogatása”, mintegy 7,4 milliárd forintos támogatási kerettel, melybıl elismert 
termelıi csoportoknak (2008-ban 205 csoportnak) fizettek támogatást a csoport éves 
árbevétele arányában. Ha a termelıi csoportok számát nézzük, elégedettek lehetünk 
az eredménnyel, de azt is látnunk kell, hogy a magyar gazdák szervezettségét csak 
szerény mértékben javította az intézkedés. 

Év végére elkészült az NVT ex-post (utólagos) értékelése, mely többek között 
a kedvezményezettek körében végzett kérdıíves felmérésre is támaszkodott. 
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Összefoglaló következtetése, hogy a tervben foglalt intézkedések szükségesek, 
jelentısek, és hatásaikat tekintve pozitívak voltak. A megkérdezettek többsége azt 
tartotta legfontosabbnak, hogy a gazdálkodókban és a vidéki közösségekben az 
intézkedéseknek figyelemfelhívó, szemléletformáló hatásuk volt, illetve segítették a 
vidéken maradást, a környezet és az életminıség javulásához is hozzájárultak. 

10.1.3. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 

Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által támogatott, 
a 2007-2013 közötti idıszakra szóló vidékfejlesztési intézkedéseket Magyarország 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban tervezte meg. A több mint 
negyven intézkedést tartalmazó programot az Európai Bizottság 2007. szeptember 
19-én jóváhagyta, és 2007-ben már történtek kifizetések is a program pénzügyi 
kerete terhére, amely meghaladta az 1300 milliárd forintot. A 2007. évi kifizetések 
(18,8 milliárd Ft) a 1320/2006/EK Bizottsági rendeletben foglaltak szerint az NVT 
kötelezettségvállalásának (az ÚMVP, illetve az EMVA terhére) teljesítése miatt 
jelentkeztek. Ez a kötelezettségvállalás, illetve kifizetés 2007-ben két intézkedést 
(Termelıi csoportok létrehozása és mőködtetése, valamint Kedvezıtlen adottságú 
területek támogatása), 2008-ban már öt „áthúzódó” intézkedést (Agrár-
környezetgazdálkodás, Mezıgazdasági területek erdısítése, Félig önellátó 
gazdaságok támogatása, Termelıi csoportok létrehozása és mőködtetése, 
Kedvezıtlen adottságú területek támogatása) érintett. A program keretében 2008-
ban új intézkedések is meghirdetésre kerültek.  

A 2008-ban kifizetett támogatási összeg 85,7 milliárd forint, a halmozott 
kifizetés (2007. és 2008. együtt) 104,5 milliárd forint volt. A forrásokhoz képest a 
kifizetések aránya 7,9%, legnagyobb kifizetési arány (25,1%) a Technikai 
Segítségnyújtásnál (TS) és a II. tengelynél (9,4%) – ahová az agrár-
környezetgazdálkodás is tartozik – jelentkezik, a III. és IV. tengely esetében 
számottevı kifizetések még nem voltak 2008-ban sem.  

A kifizetett összegek alapján az intézkedések közül kiemelésre érdemes a 
Mezıgazdasági üzemek korszerősítése, mely 32% (33,5 milliárd Ft) kifizetési 
részesedéssel az elsı helyen állt, valamint az Agrár-környezetgazdálkodás, melyre 
az eddigi kifizetéseknek 29,9%-a (31,2 milliárd Ft) jutott, továbbá a Fiatal gazdák 
induló támogatása 10,7% (11,2 milliárd Ft) részesedéssel. Az irányító hatóság a 
mezıgazdasági üzemek korszerősítésén belül kiemelten kezelte az állattenyésztési 
telepek modernizálását, mert ez a közvetlen termelıi támogatások teljes 
felhasználhatóságát és bizonyos vidékfejlesztési támogatások teljes összegő 
kifizetését is befolyásolja. A kölcsönös megfeleltetés ellenırzése során tapasztalt 
szabályszegések miatt ugyanis az említett kifizetéseket csökkenteni kell. A 
megfeleltetés elıírásainak zöme az állattartáshoz, a legfajsúlyosabbak a 
trágyatároláshoz kapcsolódnak, és alkalmazásuk 2013-tól számunkra is teljes körően 
kötelezı. Ennek a kockázatnak a mérséklése céljából hirdette meg az irányító 
hatóság az állattartó telepek korszerősítését (ÁTK) szolgáló támogatási jogcímet, két 
ütemben. Az ÚMVP keretében az állattartó telepeken képzıdı trágya kezelését, 
tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló gépbeszerzéshez, épített 
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és beépített technológiai és infrastruktúra beruházásokhoz elsı alkalommal 2007. 
május 23-ig (ÁTK I.), majd még egy alkalommal, bıvített, „Komplex 
telepkorszerősítési beruházások” fejlesztési lehetıséggel 2007. augusztusában (ÁTK 
II.) lehetett benyújtani támogatási kérelmet.  

24. táblázat 
Az ÚMVP kifizetései prioritások és intézkedések szerint  

Me.: millió Ft 
Kifizetések Megnevezés 

2007-ben 2008-ban összesen 
a kifizetések 

megoszlása, % 
I. tengely: A mezıgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének 
javítása 
Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek 0,0 1 339,4 1 339,4 1,3 
Fiatal gazdálkodók induló támogatása 0,0 11 152,1 11 152,1 10,7 
Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 0,0 593,5 593,5 0,6 
Mezıgazdasági üzemek korszerősítése 14 460,0 18 992,6 33 452,5 32,0 
Félig önellátó gazdálkodók támogatása 0,0 87,9 87,9 0,1 
Termelıi csoportok létrehozásának támogatása 959,6 3 233,1 4 192,7 4,0 
I. tengely összesen 15 419,6 35 398,5 50 818,1 48,6 
II. tengely: A környezet és a vidék állapotának javítása, fejlesztése 
Kedvezıtlen adottságú területek támogatása 1 031,4 2 491,8 3 523,2 3,4 
Agrár-környezetgazdálkodás  0,0 31 233,0 31 233,0 29,9 
Mezıgazdasági földterületek elsı erdısítése 0,0 4 095,8 4 095,8 3,9 
II. tengely összesen 1 031,4 37 820,6 38 852,0 37,2 
III. tengely: Az életminıség javítása vidéki területeken, és a diverzifikáció ösztönzése 
Készségek elsajátítása, ösztönzés 261,7 1 570,2 1 832,0 1,8 
III. tengely összesen 261,7 1 570,2 1 832,0 1,8 
IV. tengely: LEADER 
IV. tengely összesen LEADER - - - - 
Technikai Segítségnyújtás (TS) 2 066,1 10 930,1 12 996,2 12,4 
Program Mindösszesen 18 778,8 85 719,5 104 498,3 100,0 
Forrás: Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 

A kérelmek elbírálása megtörtént, a kérelmezık az eredményrıl 2008-ban 
értesítést kaptak. Az ÁTK I. keretében 808 kérelmezınek 88,4 milliárd forint 
támogatást, az ÁTK II. keretében 1093 kérelmezınek 135,5 milliárd forint 
támogatást ítéltünk meg, a teljes támogatási elıirányzat tehát 223,7 milliárd forint. A 
kérelmek 66-67%-a, a megítélt támogatási összegnek csaknem 80%-a a 
szarvasmarha és a sertés ágazatokra irányult. A megítélt átlagos támogatási összeg 
132 millió forint, szarvasmarhánál 133 millió forint, sertésnél 187 millió forint. Ez a 
tény igen kedvezı a kölcsönös megfeleltetés szempontjából, hiszen azt jelenti, hogy 
a nagy szarvasmarha- és a nagy sertéstartó gazdaságok zöme – amelyek még nem 
felelnek meg az állattartásra vonatkozó elıírásoknak – modernizálhatja 
állattartását.  
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25. táblázat 
Az ÚMVP kifizetései és a kifizetési arány tengelyek szerint 

Me.: millió Ft 

Megnevezés Forrás  
(2007-2013) 

Kifizetések  
2008. 12. 31-ig 

Kifizetési arány, 
% 

I. tengely 603 426 50 818,1 8,4 
II. tengely 414 810 38 852 9,4 
III. tengely 176 126 1 832 1,0 
IV. tengely 69 451  0,0 
Technikai Segítségnyújtás 51 759 12 996,2 25,1 
Összesen 1 315 573 104 498,3 7,9 

Forrás: Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 

10.2. A LEADER program és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
(MNVH) 

A Bizottság véleménye szerint is rendkívül fontos része a vidékfejlesztésnek, 
a vidéki közösségek összetartásának, a vidéki népesség magatartásának a 
LEADER program megvalósítása és a Nemzeti Vidék Hálózat létrehozása és 
mőködtetése.  

Az 1698/2005/EK rendelet kimondja, hogy minden tagállamnak Nemzeti 
Vidéki Hálózatot kell létrehoznia, ami összefogja a vidéki szereplıket, 
információkkal, együttmőködésekkel és példákkal látja el ıket. Magyarország a 
hálózat kialakítására vonatkozó kötelezettségének eleget tett, 2007-ben 
megteremtette a hálózat létrehozásának jogi feltételeit a 2007. évi XVII. törvénnyel. 
Ennek megfelelıen létrejött 2008-ban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, melynek 
mőködését az 1060/2008. (IX. 26.) Kormányhatározat és a 131/2008. (X. 1.) FVM 
miniszteri rendelet szabályozza. Az MNVH egyben az Európai Vidékfejlesztési 
Hálózat részét is képezi.  

A Hálózat tulajdonképpen egy nyitott fórum az agrárgazdaságban és a 
vidékfejlesztésben érintett összes szereplı számára, mely által egy információs, 
együttmőködési rendszer jött létre. Nem új szereplıkkel, hanem a már meglévı és 
mőködı hálózatokat, szervezeteket, a mezıgazdasági és vidékfejlesztési 
szaktanácsadást, a mezıgazdasággal és vidékfejlesztéssel vagy ahhoz kapcsolódó 
kérdésekkel foglalkozó független civil szereplıket és szervezeteket fedi le. Az 
MNVH kialakításában kiemelt szerepet kaptak a LEADER Akciócsoportok és a 
Helyi Vidékfejlesztési Irodák.  

Az MNVH irányítását a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Tanácsa, illetve 
Elnöksége látja el, ezek az MNVH legfıbb érdekegyeztetı, javaslattevı szervei. 

A LEADER program elıkészítése már a SAPARD idején megindult, az 
AVOP keretében már mőködött és mőködik – jelentısen kibıvült lehetıségekkel és 
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pénzügyi forrással – az ÚMVP-ben is. Az ÚMVP-ben az akciócsoportok 
regisztrálása 2007. október 10-én lezárult, 2008-ban ezek gyakorlatilag is mőködtek. 
Összesen 96 helyi közösség kapott az irányító hatóságtól elızetes elismerést, ami azt 
jelenti, hogy jogosultságot kaptak az általuk alkotott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
(HVS) megvalósítására. Ezek a helyi közösségek több mint 12 ezer tagot foglalnak 
magukban (melybıl 2930 helyi önkormányzat), és az ország teljes vidékies térségeit 
lefedik, 3021 települést érintenek. A LEADER Helyi Akciócsoportok számára a 
fejlesztési elképzeléseik megvalósítására átlagosan mintegy 2 milliárd forint 
támogatási forrás áll rendelkezésre.  
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11. Agrár-környezetgazdálkodás és mezıgazdasági eredető 
megújuló energiaforrások 

11.1. Agrár-környezetgazdálkodás 

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések hozzájárulnak a vidéki területek 
fejlıdéséhez és környezeti szolgáltatásokat nyújtanak a társadalom egészének. Az 
intézkedés fı céljai a vidéki területek fenntartható fejlıdésének támogatása, a 
környezet állapotának megırzése és javítása, a mezıgazdasági eredető környezeti 
terhelés csökkentése, környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása, a természeti 
erıforrások fenntartható használatán alapuló mezıgazdasági gyakorlat erısítése. 
Kiemelten kívánja továbbá támogatni a genetikai sokféleség megırzését a 
természetes életkörülményeik között (on farm), a természet, a víz és a talaj védelmét 
a termıhelyi adottságoknak megfelelı termelési szerkezet kialakításával, a 
környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakításával. 

Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés keretében nyújtott támogatások a 
környezettudatos mezıgazdasági termelés, a tájfenntartás és állatjóléti célú 
fejlesztések többletteljesítményét ismerik el, vagy az ebbıl adódóan jelentkezı 
bevételkieséseket ellentételezik. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások a 
legjelentısebb részarányt – mintegy 60%-ot – képviselték a Nemzeti 
Vidékfejlesztési Terv intézkedései között. 

Az NVT alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezıgazdasági 
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló 
agrár-környezetgazdálkodási támogatásra 2004 ıszén volt lehetıség támogatási 
kérelmet benyújtani. A több mint 32 ezer beérkezett kérelmet az MVH 2005 nyarán 
elbírálta és támogatási határozatokat adott ki. A támogatható kérelmek száma 
valamivel több, mint 24 ezer volt. 

2008-ban 22279 kifizetési kérelem érkezett be már az EMVA források 
terhére (ez kis mértékben marad el a 2007-ben beadott kifizetési kérelmek 
számától), amelybıl 16524-et jóváhagytak, 35-öt elutasítottak, 5720-at pedig csak 
2009-ben értékelnek. A jóváhagyott kifizetési kérelmekbıl 239-et csak 2009-ben 
fizetnek ki, a többit 2008-ban folyósították. A kifizetések késése döntıen a 
szükséges ellenırzésekbıl (helyszíni, fizikai ellenırzés) és azok feldolgozásából, 
elbírálásából fakadt. 

A kérelmek feldolgozása és ellenırizhetısége szempontjából fontos, hogy az 
igényeket a területalapú támogatásokra és a kedvezıtlen adottságú területek 
támogatására vonatkozó kérelmekkel együtt május 15-ig lehetett beadni és a 200 
hektár feletti gazdálkodók elektronikusan tölthették ki ezen adatlapokat.  

2008-ban összesen 18119553 euró került kifizetésre az intézkedés keretében 
NVT forrásból. Ezzel az NVT agrár-környezetgazdálkodási támogatásra fordítható 
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kerete kimerült, a fennmaradó igények az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program forrásaiból kerültek finanszírozásra, mintegy 122,48 millió euró 
értékben. Összességében így 140,6 millió euró kifizetése történt meg 2008-ban a 
jogcímre.  

26. táblázat 
Az agrár-környezetgazdálkodási célprogram keretén belül 2008-ban  

az NVT forrásaiból támogatott kifizetési kérelmek fıbb adatai 

Célprogramok 
Támogatott 
terület (ha) 

Támogatott 
kérelmek 

száma (db) 

Támogatás 
összesen 
(ezerFt) 

Alapszintő szántóföldi 79 952,3 448 2 007 381,2 
Tanyás gazdálkodás 54,4 9 2 258,6 
Méhlegelı célú növény-termesztés 5,95 1 112,5 
Integrált szántóföldi növény-termesztés 31 937,0 136 1 081 343,7 

Átállás alatti 52,9 5 1 997,8 Ökológiai szántóföldi 
növény-termesztés Átállt 3 830,3 24 127 891,6 
Szántóföldi növénytermesztés élıhely-fejlesztési 
elıírásokkal 

15,9 1 773,3 

Szántóföldi növénytermesztés madár élıhely-fejlesztési 
elıírásokkal 

2 056,1 35 106 211,0 

Szántóföldi növénytermesztés túzok élıhely-fejlesztési 
elıírásokkal   

2 327,8 23 147 882,7 

Lucernatermesztés túzok élıhely-fejlesztési 
elıírásokkal 

335,1 13 22 654,2 

Füves élıhelyek kezelése 19 486,6 219 290 387,4 
Ökológiai gyepgazdálkodás 3 410,4 19 31 753,5 
Gyepgazdálkodás élıhely-fejlesztési elıírásokkal 254,5 2 6 330,4 
Gyepgazdálkodás haris élıhely-fejlesztési elıírásokkal 477,8 14 13 305,7 
Gyepgazdálkodás túzok élıhely-fejlesztési elıírásokkal 4 987,1 26 158 614,3 
Gyeptelepítés Érzékeny Természeti Területeken 86,0 3 6 415,7 
Integrált ültetvény  2 032,3 163 199 948,8 

Átállás alatti 0,0 0 0,0 
Ökológiai ültetvény 

Átállt 26,0 7 1 831,3 
Extenzív halastavak fenntartása 5 719,4 11 295 709,1 
Nádgazdálkodás 881,9 9 19 293,6 
Füves mezsgye létesítése 20,7 11 205,9 
ÖSSZESEN: 157 950,3 1 179 4 522 302 

Célprogramok 
Támogatott 
terület (ha) 

Támogatott 
kérelmek 

száma (db) 

Támogatás 
összesen 
(ezerFt) 

Magas genetikai értéket képviselı lófajták 453 32 13 737,1 
Magyar szürke szarvasmarha 831 16 23 927,1 
Mangalica 182 6 3 615,5 
İshonos juh 1 454 7 7 586,6 
ÖSSZESEN: 2 920 61 48 866,3 

ÖSSZESEN:  1 240 4 571 168,5 
* zöldségtermesztésre vonatkozó támogatási összeg 
** szántóföldi mővelésre vonatkozó támogatási összeg 
Forrás: MVH 
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11.2. Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások 

A klímaváltozás, a globális felmelegedés, a világszerte növekvı 
energiaigények, a fosszilis energiahordozók változó ára miatt az energiaforrások 
diverzifikálása, a megújuló energiaforrások és ezen belül a bioenergia 
részarányának növelése kulcsfontosságú tényezıvé lépett elı. 

Hazánk kiváló agroökológiai adottságokkal rendelkezik az energetikai célú 
biomassza megtermelésére. A mezıgazdaság és vidékfejlesztés területén az egyik fı 
cél a termelıi jövedelmek megırzése, a hozzáadott érték növelése, a bioenergetikai 
fejlesztésekkel a vidéki életszínvonal javítása.  

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. tengelye széleskörően 
támogatja a mezıgazdasági szektor és a vidéki térségek környezetbarát energetikai 
fejlesztéseit. A megújuló energiaforrások ösztönzése gyakorlatilag az összes ÚMVP 
támogatási konstrukcióban megjelenik, az egyes ágazati intézkedésekbe szervesen 
beépült, mind önálló jogcímként, célterületként (biogáz, fás- és lágyszárú 
energiaültetvények, nyersszesz, nyersolaj üzemek, biomassza kazánok) úgy, hogy a 
jogcímek keretében lehetıség van megújuló energiaforrásokra irányuló fejlesztések 
megvalósítására, ami a kiválasztás (pontozás) során elınyt jelent. 

Az állattartó telepek korszerősítésének támogatására vonatkozó 27/2007. 
(IV.17.) FVM rendelet keretében lehetısége volt a gazdálkodóknak a trágyatárolást 
biogáz üzem megvalósításával biztosítani. A 2007-ben benyújtott támogatási 
kérelmek vonatkozásban több mint 13 milliárd forint értékő kötelezettségvállalásra 
került eddig sor közel 30 állattartó telephez kapcsolt biogáz üzem létesítésére. Az 
elıállítani tervezett villamos energia mennyisége jelentısen szóródik, telepenként 2 
és 7 GWh/év között, becsléseink szerint a 2007. évben benyújtott támogatási 
kérelmek alapján megvalósuló beruházások kb. 120 GWh villamos energiát 
állíthatnak elı évente. 

A lágyszárú energiaültetvények létesítésének támogatására vonatkozó 
71/2007. (VII.27.) FVM rendelet és a fás szárú energiaültetvények telepítésének 
támogatására vonatkozó 72/2007. (VII.27.) FVM rendelet keretében eddig 
benyújtott kérelmekre 327 millió forint összegő támogatási kötelezettségvállalás 
került kibocsátásra. A támogatott terület nagysága 3273 hektár.  

Az intézkedés meghirdetése kettıs célt szolgált, egyrészrıl hozzájárult az 
energetikai célra felhasznált biomassza kínálat bıvítéséhez, másrészrıl lehetıséget 
biztosított a gazdálkodóknak a kedvezıtlen termıhelyi adottságú területeken történı 
rentábilis gazdálkodáshoz: 

 
• fás szárú energiaültetvények telepítéséhez, ápolásához; akác esetén max.  

160 ezer Ft/ha, egyéb fás szárú kultúrák (nyár, főz) max. 180 ezer Ft/ha 
összegben; 

• lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez; Miscanthus esetében 250 ezer 
Ft/ha, energiafő esetében 75 ezer Ft/ha összegben. 
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Mezıgazdasági tevékenységek energiaellátásához kapcsolódóan biomassza 
kazánok beszerzésére, illetve geotermikus energia alkalmazására az ügyfeleknek 
számos jogcímen van lehetıségük támogatást igénybe venni. A 78/2007. (VII.30.) 
FVM rendelet keretében támogatás igényelhetı mezıgazdasági tevékenység 
energiaellátásához biomassza kazánok beszerzésére. A jogcím 2007. évi 
meghirdetése során 89,3 millió forint értékben történt kötelezettségvállalás. Ezen 
túlmenıen a kertészet és a növénytermesztés létesítményeinek (szárítók) támogatása 
során is lehetısége van az ügyfeleknek megújuló energiaforrások alkalmazására. 

11.3. A biológiai alapok, mezıgazdasági és élelmezési célú növényi- 
és állatgenetikai erıforrások 

Felmérések alapján a klímaváltozás a jövıben tovább növeli a termelési 
kockázatot, a vidék sebezhetıségét, a szegénységet és az éhínséget, az 
élelmiszerbiztonsági problémákat, ezáltal súlyosbítva a világmérető 
élelmiszerválságot.  

A hivatalos FAO álláspont alapján a jelen és a jövı élelmiszerbiztonságának 
megteremtéséhez, valamint a mezıgazdaság fenntarthatóságának biztosításához 
elengedhetetlen a mezıgazdasági és élelmezési célú genetikai erıforrások lehetı 
legszélesebb skálájának megırzése és hasznosítása. Ezért egyre nagyobb figyelmet 
kell fordítani az agrobiodiverzitás és a növényi genetikai erıforrások fejlesztési 
lehetıségének megteremtésére.  

Folyamatban van az 1996-2009. közötti idıszakot lefedı, az Élelmezési és 
Mezıgazdasági Célú Növényi Genetikai Erıforrásokkal kapcsolatos II. FAO 
Világjelentés véglegesítése. 

A II. Világjelentés kiemelten foglalkozik a – hazánkban is aktuális és 
megoldandó feladatként jelentkezı – növényi genetikai erıforrások megırzésével 
kapcsolatos nemzeti programok és az ezeket megalapozó jogszabályi háttér 
kialakításával.  

Az agrobiodiverzitás fenntartása és hasznosítása Magyarországon is 
fontosnak tekintett feladatkör. A kultúrnövény génmegırzési feladatot az Európai 
Unió a 870/2004/EK számú tanácsi rendelettel szabályozta. Alapvetı feladat a 
nemzeti program kialakítása, mőködtetése, a nemzeti szabályozás bevezetése.  

A hazai kultúrnövény nemzeti génmegırzési program keretében, mintegy 
145000 győjteményes tétel megırzésérıl kell gondoskodni. Biztosítani kell továbbá 
az ország területén fellelhetı génforrások felkutatását, ezek termıhelyen és 
győjteményekben való megırzését, a hazai és külföldi felhasználók részére a 
hozzáférés biztosítását és a felhasználás során keletkezı haszon méltányos 
megosztását. A nemzeti program szervezeti felépítésének kialakítására szakmai 
tervek rendelkezésre állnak. A génforrás programok elısegítésére világszerte és a 
környezı országokban az elmúlt években jelentıs génbank beruházásokat végeztek, 
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amelyre hazánkban is szükség van. Erre részben a 2009. évben újra beindult 
génmegırzés-támogatási rendszer teremt lehetıséget. 

11.4. GMO-val kapcsolatos intézkedések 

A géntechnológiával módosított szervezetek kísérleti kibocsátásának, 
mezıgazdasági és ipari célú felhasználásának nemzeti engedélyezése a 
géntechnológiai tevékenységrıl szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: 
Gtv.) és annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján történt.  

A Gtv. 2006. évi CVII. törvénnyel történt legutóbbi módosítása – a 
jogharmonizációs célú módosítások mellett – beemelte a törvénybe a 
hagyományos módon és ökológiai gazdálkodással termesztett növények, 
valamint a géntechnológiával módosított növények egymás melletti 
termesztésének (ún. koegzisztenciájának) szabályait. E szabályok kialakítására 
annak érdekében volt szükség, hogy az Európai Bizottságnak a magyar 
védzáradékra vonatkozó esetleges kedvezıtlen döntése esetén az Európai Unióban 
jelenleg engedélyezett géntechnológiával módosított növényfajták, illetve az 
Európai Unió által a jövıben esetlegesen engedélyezésre kerülı újabb 
géntechnológiával módosított növényfajták ne kerülhessenek korlátok nélkül 
köztermesztésre Magyarországon. 

A törvény 2006. évi módosításával összefüggésben az Országgyőlés 
határozatot hozott a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezıgazdasági és 
élelmiszer-elıállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekrıl és az ezeket 
érintı magyar stratégiáról. Az 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat 4. pontjában az 
Országgyőlés felkérte a Kormányt, hogy „a géntechnológiai tevékenységrıl szóló 
1998. évi XXVII. törvény folyamatban lévı módosításának elfogadását követıen a 
benyújtott, de külön notifikációs eljárást igénylı módosító indítványok 
figyelembevételével vizsgálja meg, hogy milyen további pontosítások építhetık be 
az egymás melletti termesztés szabályai közé”, különös tekintettel bizonyos 
területekre (így a fajtatulajdonosok együttmőködési kötelezettségének és a független 
vizsgálatok lefolytatásának szabályozására, a szomszédos gazdálkodók, a helyi 
közösségek, önkormányzatok és régiók önrendelkezési jogának és vállalkozási 
szabadságának érvényesítésére, az ökológiai gazdálkodást folytatók érdekeinek 
védelmére, a felelısségi szabályok részletesebb kidolgozására, az izoláció területi és 
technológiai problémáinak megnyugtató megoldására, a génbanki területek 
védelmére, a fogyasztók informálására és érdekeik érvényesítésére). 

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2008. I. félévében 
elkészítette a fenti kérdésekkel kapcsolatos munkaanyagot az OGY határozatban 
említett módosító indítványok alapján, amelyet a közvetlenül érintett szaktárcák, 
valamint az Országgyőlés Mezıgazdasági Bizottsága véleményeztek. A beérkezett 
vélemények alapján elkészült a géntechnológiai tevékenységrıl szóló 1998. évi 
XXVII. törvény módosítására vonatkozó konkrét szövegjavaslatokat tartalmazó 
kormány-elıterjesztés.  
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Magyarországon továbbra is tilos a géntechnológiával módosított 
növényfajták köztermesztésben történı felhasználása. A 2005. január 20-án 
bejelentett moratórium a MON 810 kódjelő genetikailag módosított 
kukoricavonalból származó fajták vetımagjának Magyarország területén történı 
elıállítására, felhasználására, forgalmazására, illetve Magyarország területére 
történı behozatalára vonatkozik.  

Közösségi vonatkozásban a 2008. év legjelentısebb és érdemi döntéseket is 
hozó szakasza a francia elnökségi periódushoz kötıdött. A Francia Elnökség által 
felállított GMO Munkacsoportban Magyarország iránymutató véleményt képviselt, a 
tárgyalások során aktívan részt vett a Munkacsoport által lefektetett tanácsi 
következtetések összeállításában, és az elfogadott tanácsi következtetések független 
hatásvizsgálatokra vonatkozó része  kifejezetten magyar kezdeményezésre került be 
a szövegbe.  



 

101 

12. Fogyasztáspolitika és élelmezés 

12.1. Élelmiszerhigiénia, élelmiszerbiztonság 

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti szerv – az állategészségügyi és 
élelmiszerellenırzı szolgálat – és jogelıd intézményei évtizedek óta végeznek 
rendszeres, tervezett élelmiszerbiztonsági és minıségügyi vizsgálatokat, valamint 
gyanú, illetve bejelentés alapján célzott ellenırzéseket is. A mai magyar 
élelmiszerpiacon közel 160 ezer élelmiszervállalkozás 80 ezer termékének 
jogszabályokban elıírt kötelezı, illetve kockázatbecslésen alapuló tervezett és/vagy 
rendkívüli ellenırzését látja el a szolgálat, a vágóhidakon valamint a közösségi 
határállomásokon végzett folyamatos ellenırzési szolgálat mellett. Csak az 
élelmiszerek esetében éves szinten közel 100 ezer mintából megközelítıleg 1 millió 
laboratóriumi vizsgálatot végeznek. 

A hatósági helyszíni ellenırzések száma 77971 volt, melyek során 2008-ban 
9301 esetben szabtak ki bírságot, összesen 1,077 milliárd forint értékben. 

A megelızı évek gyakorlatához hasonlóan, 2008-ban három kiemelt 
ellenırzési akciót folytattak: 

 
• Tavaszi piac- és fogyasztóvédelmi akció – „Kikelet hadmővelet” (2008. 

február 21. – 2008. március 31.): Az akció során az MgSzH területi szervei 
megközelítıleg 6800 létesítményben 80 ezer tétel ellenırzését végezték el, 
melynek során 98 millió forint értékben szabtak ki pénzbírságot, 2150 
esetben 44 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból 21 millió forint 
értékben.  

• Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenırzés –„Napsugár 2008 akció” 
(2008. június 30. – 2008. augusztus 25.): Az akció keretében 8072 egységet 
(elıállító, forgalmazó, vendéglátóhely) ellenıriztek. A feltárt hiányosságok 
miatt 39 esetben került sor a tevékenység teljes vagy részleges 
felfüggesztésére. Az ellenırzések nyomán összesen 1477 esetben történt 
bírság kiszabása, összesen 108 millió forint összegben.  

• Téli élelmiszerlánc-biztonsági és fogyasztóvédelmi kiemelt ellenırzés – 
„Csillagszóró II. akció” (2008. november 20. – 2009. január 4.): Országosan 
4839 egység ellenırzésére került sor. Csaknem 600 ellenırzés történt piacon. 
A feltárt hiányosságok miatt 30 esetben került sor a tevékenység teljes vagy 
részleges felfüggesztésére. Az ellenırzések nyomán 590 esetben történt 
bírság kiszabása, összesen 62 millió forint összegben.  

Az elmúlt évben különösen nagy figyelmet kapott az egyes élelmiszer 
termékek származásának, eredetének ellenırzése, a nyomon követhetıség 
vizsgálata, az illegális élelmiszer-elıállítás és engedély nélküli forgalmazás 
felderítése és szankcionálása. Az érdeklıdés középpontjába került melamin 
tekintetében 204 darab forgalomban lévı élelmiszert ellenıriztek, méz esetében 497 
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élelmiszerbiztonsági mézmintát, illetve 470 mézminıség-ellenırzési mintát 
vizsgáltak. 

A minıség-ellenırzés területén 8679 mintából 41310 vizsgálatot végeztek, a 
kémiai szennyezık és összetevık ellenırzése tekintetében 1456 minta összesen 
6937 vizsgálatára került sor. A takarmányok biztonságának és minıségének 
felügyelete során 11132 mintából 98745 vizsgálatot végeztek. 

2008-ban 83 esetben jelentettek ételfertızés, ételmérgezés gyanúját. A 
vizsgálataink ebbıl 67 alkalommal állapították meg, vagy nem tudták kizárni 
összesen 1811 személy megbetegedésében az élelmiszer, élelmiszerek szerepét. A 
megbetegedettek közül 164-en szorultak kórházi ápolásra, 2 beteg meghalt. 

A 2007-tıl új feladatként megjelenı tevékenységek összesen 1205 minta 
(11127 vizsgálat) vizsgálatát jelentették, olyan kiemelkedı fontosságú területeken, 
mint például az élelmiszer-fertızések vagy a gombamérgezések kivizsgálása.  

Az országos növényvédıszer-maradék ellenırzési program keretében 2008-
ban 3215 darab növényi és növényi alapú élelmiszer minta 230 különbözı 
hatóanyagra kiterjedı analízisét végezték el. A 42 kultúra esetében megvizsgált 
1300 darab hazai (piaci, termıhelyi és export) minta 66,6%-a nem tartalmazott 
szermaradékot kimutatható mennyiségben. Határérték feletti mennyiségben mért 
szermaradék tartalom, illetve Magyarországon nem engedélyezett növényvédı szer 
hatóanyag tartalom miatt a hazai minták 2,6%-a minısült kifogásoltnak. A 40 
különbözı növényi termékbıl vett 900 darab import, illetve piaci import mintából 
2% nem felelt meg az elıírásoknak. A minták 63,5%-a tartalmazott mérhetı, de 
nem kifogásolt mennyiségő szermaradékot.  

A zöldség-gyümölcs minıségellenırök 2008-ban összesen 40476 zöldség-
gyümölcs tétel minıségvizsgálatát végezték el. Ebbıl 25388 import, illetve 
beszállított tétel volt, amelynek jelentıs része az EU tagállamaiba irányult (23540 
tétel). A magyarországi rendeltetéső import vizsgálatok száma 1766 volt, valamint 
ellenırzésre került 82 más tagállamból beszállított tétel is. Az import ellenırzések 
során 154 tételre vonatkozóan 171 darab kifogás történt. Az export, illetve más 
tagállamba kiszállítás esetében 4886 tétel vizsgálatára került sor 2008-ban. Az 
ellenırök csupán három esetben találtak a minıségi elıírásokban foglaltaknak nem 
megfelelı minıségő terméket.  

Az ellenırök 2008-ban az ütemterv alapján és a fogyasztóvédelmi akciók 
keretében együttesen végzett belföldi vizsgálatok során az eddig regisztrált 8444 
zöldség-gyümölcs forgalmazó közül összesen 3177 kereskedelmi egységben 8116 
tétel vizsgálatát végezték el, ebbıl 977 tételt kifogásoltak. Az ellenırök az elıírt 
minimum-követelményeknek sem megfelelı áru forgalmazását megtiltották, illetve 
a jelölést kijavíttatták. Valamennyi kifogásolt esetben a hatóság kiszabta a törvény 
szerinti minıségvédelmi, illetve szeptember 1-ét követıen az élelmiszerellenırzési 
bírságot. A belföldi forgalmazók ellenırzése során bírság kivetésére 1006 vizsgált 
tétel esetben került sor, összesen 62 millió forint értékben. 
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2008-ban az MgSZH 14387 tétel bort, szénsavas bort, főszerezett bort, 
brandyt, borpárlatot, mustot és sőrítményt vizsgált meg, összesen 240942 paraméter 
meghatározásával. Borászati üzem mőködési engedélyezési eljárás céljából 348 
kérelem érkezett. Az Igazgatóság 78 esetben adott ki szakhatósági hozzájárulást 
borászati üzemek építési engedélyezési eljárásában. Minıségvédelmi bírságot 
szabtak ki 515 esetben a kifogásolható minıségő, kiszereléső, illetve elızetes 
minısítés nélküli borok árusításáért az elıállítók, illetve a forgalmazók ellen. Az 
elsı fokon kiszabott minıségvédelmi bírság összege 163 millió forint volt. A 
borászati hatóság a forgalombahozatali járulékkal kapcsolatban 728 esetben tartott 
célirányú ellenırzést, ebbıl 364 esetben állapított meg mulasztást, 20 esetben 
mulasztási bírságot szabott ki 2,2 millió Ft értékben.   

12.2. Növényegészségügy, növényvédelem 

A növény-egészségügyi hatósági feladatok konkrét célkitőzése volt a 
közvetlen humán-, illetve állategészségügyi kockázatot nem jelentı, zárlati és 
gazdaságilag jelentıs növényi károsítók hazai megtelepedésének és elterjedésének 
megakadályozása, a növény-egészségügyi ellenırzés biztosítása az egészséges 
szaporító- és ültetvény anyag elıállítása és forgalmazása során.  

A növények és a növényi termékek külkereskedelmi folyamatában 38100 
export tételt vizsgáltak meg a növényvédelmi felügyelık. Öt küldemény nem felelt 
meg az importáló ország növény-egészségügyi elıírásainak. Az import forgalom 
esetében 9 növény-egészségügyi határkirendeltségen 4100 növény-egészségügyi 
szempontból vizsgálatköteles küldeményt ellenıriztek. Re-export küldemény 
növény-egészségügyi vizsgálatára 281 esetben került sor. Harmadik országból 
származó áruk esetében 40 esetben történt feltartóztatás. Növény-egészségügyi 
szállítólevéllel beléptetett küldemények száma 135. Kísérleti vagy tudományos célú 
behozatalra, vagy fenntartásra 23 engedély került kiadásra. 

Hatósági termıhelyi szemle mintegy 37 ezer hektáron történt meg, ennek 
több mint 90%-a vetımag-elıállító terület. Zárlati károsítók elıfordulása miatt 141 
esetben rendeltek el zárlatot (fıként a kukoricabogár, a burgonya-fonalféreg, a 
keleti cseresznyelégy, szilvahimlı és a Monilinia fructicola fertızés miatt). Növény 
vagy növényi termék megsemmisítést az elızı évihez hasonlóan 49 esetben, 
kötelezı növényvédelmi védekezést 104 alkalommal rendeltek el. 

Zárlati károsító felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló 
növény-egészségügyi intézkedés során a növényállományban keletkezett károk 
enyhítésére 4 termelı 13 millió forint értékben kapott kártalanítást. 

Faiskolákat (illetve lerakatokat) 4500 esetben ellenıriztek, amelyek során 19 
hatósági intézkedést hoztak, az érintett terület nagysága 38 ha. 
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A megyei károsító diagnosztikai laboratóriumokban megvizsgált minták 
száma 8247 db. A vizsgálatok során 14 féle zárlati károsítót mutatattak ki. A 
Termelıi nyilvántartásba vett termelık száma: 3954. 

A raktározott termények esetében az 1800 egységben megvizsgált mennyiség 
3 millió tonnát tett ki. Raktári kártevık által okozott fertızöttség miatt 38 
alkalommal kellett hatósági intézkedést tenni. 

A  Károsító Diagnosztikai Laboratóriumok (KDL) 2008-ban mintegy 12 
599 db hatósági mintát vizsgált a növény-egészségügyi tevékenység támogatása 
érdekében. A vizsgálatokból a pozitív minták (károsítóval fertızött minták) száma 
összesen 737 db.  

A KDL laboratórium hatékony növény-egészségügyi felderítési rendszert 
mőködtet különös tekintettel a Magyarországon kedvezı ökológiai feltételeket találó 
zárlati és gazdaságilag jelentıs károsítókra. 

 

2008-ban a növényvédelmi hatósági tevékenység keretében 16339 
alkalommal került sor helyszíni szemlére, ebbıl 13391 esetben parlagfő elleni 
intézkedés történt. 1151 esetben a növényvédelmi hatóság szakértıként vett részt az 
agrárkörnyezet-gazdálkodási célprogramok ellenırzésében. A növényi károsítók, 
köztük a parlagfő elleni védekezés elmulasztása, valamint a növényvédı szerek és 
termésnövelı anyagok kiszerelése, forgalmazása és felhasználása során tapasztalt 
szabálytalanságok következtében 8413 esetben szabtak ki növényvédelmi bírságot 
442,6 millió forint összegben, ami 54%-kal magasabb az elızı évben kiszabott 
bírság összegénél.  

Ezen belül a hatósági tevékenységen belül a parlagfő elleni védekezés 2008-
ban is kiemelt feladat volt. Az elmúlt évben az MgSzH megyei Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóságai 6642 esetben 8710 hektáron rendelték el a parlagfő 
elleni közérdekő védekezést, amelybıl 995 esetben, összesen 1292 hektáron a 
hatóság mentesíttette az ingatlanokat, míg 4730 esetben 6423 hektáron az ügyfelek 
maguk végezték el a hatósági intézkedés hatására utólagosan a parlagfőirtást. Az 
2008. évi adatokat összehasonlítva a 2007. év adatokkal, megállapítható, hogy a 
földügyi és a növényvédelmi hatóság 2008-ban nagyobb szigorral lépett fel a 
parlagfővel fertızött ingatlanokon. Az elızı évben a kalászos gabonatarlókon 
fokozottabb ellenırzésre került sor.  

 
A növényvédı szereket és termésnövelı anyagokat kiszerelı üzemeket (26 db) 

összesen 87 alkalommal ellenırizte a hatóság, ebbıl 8 alkalommal találtak 
szabálytalanságot, ezekben az esetekben forgalomba hozatali tilalmat rendeltek el. 
 

A növényvédı szereket és termésnövelı anyagokat forgalmazó kis- és 
nagykereskedelmi egységeket fokozottan ellenırizte a hatóság 2008-ban, 3665 
alkalommal került sor helyszíni szemlére. Míg 2007-ben közel 11000 termék 
vizsgálatára került sor, 2008-ban háromszor ennyi, 31955 db készítményt vizsgáltak 
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meg, melynek során a hatóság 543 esetben talált szabálytalanságot, melyet fıként a 
termékek nem megfelelı címkézése (407 eset) és szavatossága (43 eset), valamint a 
nyilvántartás hiánya (41 eset) okozott. Elıfordult nem engedélyezett növényvédı szer 
forgalmazása (18 eset) és növényvédı szer engedély nélküli értékesítése (19 eset) is. 

12.3. Állategészségügy és állatvédelem 

2008-ban mintegy 243 ezer állategészségügyi ellenırzés alá tartozó 
létesítménybıl kockázatbecslés alapján 68976 létesítmény állategészségügyi 
ellenırzése történ meg. Az MgSzH Központ Állategészségügyi Diagnosztikai 
Igazgatósága (ÁDI) a kiemelt jelentıségő fertızı betegségek felderítése céljából 
több mint 800 ezer mintát vizsgált meg. 

Az aktív járványügyi felmérı rendszerek keretén belül az Európai Unió által 
is részben vagy egészben támogatott monitoring programokat – hasonlóan a korábbi 
évekhez – 2008-ban is folyamatosan hajtották végre. Így a madárinfluenza, 
klasszikus sertéspestis, Aujeszky-betegség, veszettség, kéknyelv betegség, a fertızı 
szivacsos agyvelıbántalmak, valamint az egyre szélesebb körre kiterjesztett 
szalmonella monitoring végzéséhez igényeltünk közösségi hozzájárulást. Az 
említetteken kívül a hazai költségvetés terhére országos monitoring vizsgálatokat is 
végeztek. 

2008-ban a következı kiemelt monitoring feladatok megvalósítására került 
sor: 

 
• A kéknyelv betegséget egy Franciaországból érkezett szarvasmarha-

szállítmány hozta magával az országba, melynek magyar szarvasmarha-
állományra való átterjedését 2008. szeptember 5-én igazolták. A betegség 
felszámolásának, valamint a továbbterjedését megelızı szükséges 
intézkedések meghozatalának és ellenırzésének idejére az országos 
fıállatorvos az MgSzH keretein belül felállította az Országos Járványvédelmi 
Központot (OJK). A kitörést követıen korlátozó intézkedéseket rendeltek el, 
és több útmutató is megjelent a betegség leküzdése érdekében. Az elvégzett 
vizsgálatok igazolták, hogy hazánkban a geleji fertızött állomány mellett 
újabb fertızöttség nem fordult elı. A felszámolás kapcsán összesen 59 állat 
került leölésre, illetve 388 elkülönített levágásra. 

• A klasszikus sertéspestis Nógrád megyében és Pest megyének Szlovákiával, 
Nógrád megyével, a Dunával és az E71-es autópályával határolt részén 
vaddisznó állományokban fordult elı. Magyarország a betegséggel 
kapcsolatban az Európai Bizottság által elfogadott mentesítési tervet hajtja 
végre. A fertızött területre vonatkozó intézkedések 2008. második felében 
kiterjesztésre kerültek Heves megyének, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyének az E71-es autópályától északra illetve nyugatra esı részeire is. 
Ugyanakkor az elvégzett vizsgálatokkal viropozitív eredmény csak a 
sertéspestissel fertızött Nógrád megyében és Pest megye meghatározott 
részén kilıtt vaddisznók esetében került megállapításra. Az Európai Unió 
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illetékes szakemberei elismerték eddigi erıfeszítéseinket a klasszikus 
sertéspestis járvány felszámolásával kapcsolatban, így hazánk a 2008/855/EK 
bizottsági határozat mellékletének I. részébe került, melynek értelmében a 
sertésszállítás követelményei enyhültek. 

• 2008 elsı félévében a szalmonella mentesítési program kapcsán 832 
tenyésztyúk-állományból 514-et vizsgáltak meg, az eredmények alapján az 
állományok fertızöttsége 3,6%-os. A hazai 866 tojóállományból pedig közel 
300 bevizsgálásával a fertızöttség alig 4%-osnak mutatkozott. Az elsı 
félévben összesen 3 állományt, közel 42 ezer állattal, a második félévben 
további 2 állományt, közel 55 ezer állattal számoltak fel szalmonella 
fertızöttség miatt.  

• 2008 egyik legnagyobb sikere, hogy a hazánkban 1998 óta folyó  
Aujeszky-betegség mentesítési programot 2008 novemberében az 
Élelmiszerlánc és Állategészségügyi Állandó Bizottság elfogadta, így 
Magyarország az Európai Unió által elfogadott mentesítési programmal 
rendelkezı országok közé került. 

• Néhány megyénkben (Baranya, Komárom-Esztergom, Pest és Somogy 
megye) jelentıs a vadállományok gümıkóros fertızöttsége, emiatt ezeken a 
területeken a legelı szarvasmarha-állományaink is veszélyeztetettek lehetnek 
a betegség szempontjából. Összesen több, mint 21000 állományban 600000 
szarvasmarha tuberkulin-próbájára került sor a gümıkór ellenırzése kapcsán. 
Az öt fertızött állományt tekintve a fertızöttség 3 ezrelék alatt maradt.  

• Az elızı évekhez hasonlóan folytatódott a rókák veszettség elleni orális 
immunizálása, amelynek hatékonyságát jelzi, hogy a veszettség esetek száma 
tovább csökkent. Egyéb állatfajban a betegség nem fordult elı. 

• A fertızı szivacsos agyvelıbántalmak (TSE) felderítésére irányuló 
monitoring vizsgálatok 2008-ban is folytatódtak. A vizsgálatra került állatok 
száma szarvasmarhák esetében 80 ezer, juhok esetében 11 ezer felett volt. Az 
eddigi vizsgálatok alapján valamennyi szarvasmarha állományunk a 
szarvasmarhák szivacsos agyvelıbántalmától (BSE) mentes.  

2008 májusában az Európai Unió Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 
Fıigazgatósága Élelmiszer és Állatorvosi Hivatala (FVO) ellenırzést tartott 
hazánkban, amely során azt vizsgálták a külföldi szakemberek, hogy az elıírtaknak 
megfelelıen történnek-e a szükséges hatósági állatjóléti ellenırzések a haszonállatok 
tartása, szállítása és levágása közben.  

Módosításra került az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet is. Ezen 
kívül fontos megemlíteni, hogy kiadásra került az állatok vágóhídi levágásának 
állatvédelmi szabályairól készített hatósági útmutató. 

2008-ban a magyar hatósági állatorvosok összesen 167 ezer állatjóléti célú 
helyszíni ellenırzést végeztek. 

2008-ban az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága 
(ÁTI) összesen 83 új készítményt engedélyezett. Az intézménybe 702 módosítási 
kérelem érkezett. 61 megújítási határozat született, míg a törölt készítmények száma 
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71 volt. 23 eseti behozatali engedélyt adtak ki, a gyakorlati kipróbálási 
engedélyekbıl összesen 7-et. Ezeken kívül 115 igazolás keletkezett. Az elbírált 
minıségi tanúsítványok száma 809. 

Inspekciók tekintetében 18 gyártóhelyi, valamint 24 nagykereskedıi 
ellenırzés zajlott. Raktárkészlet-ellenırzésbıl négyet hajtottak végre az év 
folyamán. 2008-ban 5 új gyógyszergyártási engedélyt adtak ki, 14 korábbi gyártási, 
valamint 12 nagykereskedelmi engedély pedig módosításra került. 11 szakvélemény 
született gyártás engedélyezéséhez, 450 gyártási tételre adtak alaki hibás 
engedélyeket. Behozatali engedélybıl 14-et adtak ki. 

12.4. Ökológiai gazdálkodás 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv agrár-környezetgazdálkodási 
intézkedésében továbbra is jelentıs szerepet kap az ökológiai gazdálkodás 
valamennyi formája.  

Hazánkban 2004 óta évente csökkenı tendenciát mutatott az ökológiai 
gazdálkodásba vont területek aránya az összes mezıgazdaságilag hasznosított 
területhez képest. 2008-ban 122816 hektáron állítottak elı bioterméket a 
2092/91/EGK rendelet elıírásai alapján, amely viszont 2007. évhez képest 547 
hektáros növekedést jelent. 

27. táblázat 
Az ellenırzött területek összetétele 2008-ban 

Megnevezés Átállás alatt Átállt Összesen 
Szántó 6 645 42 424 49 069 
Rét, legelı 7 139 57 842 64 981 
Ültetvények 434 2 365 2 799 
Egyéb termıterület 20 5 947 5967 
Összesen: 14 238 108 578 122 816 

Forrás: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, illetve Hungária Ökogarancia Kft. 2008. évi jelentése 

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által ellenırzött terület 111800 hektár, 
amelybıl 12649 hektár az átállás alatti, 99151 hektár pedig már átállt terület. A 
másik ellenırzı, tanúsító szervezet, a Hungária Ökogarancia Kft. pedig 9428 hektár 
átállt és 336 hektár átállás alatti területet ellenıriz. Az ellenırzött terület 88%-a már 
átállt, ökológiai minısítéső, 12%-a pedig átállási idıszakban lévı. 

Az ökológiai ellenırzésbe vont állatok számos állatban kifejezve a 2008-as 
évben 17722 volt, amely az elızı évhez képest csökkenést mutat. 
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28. táblázat 
Az ellenırzött állattartó gazdaságok számosállat összetétele 2008-ban 

Állatfaj Számosállat 
Baromfi  505 
Bivaly  939 
Juh  1 112 
Kecske  244 
Ló  84 
Sertés  1 197 
Szamár  31 
Szarvasmarha 13 611 
Összesen: 17 722 

Forrás: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, illetve Hungária Ökogarancia Kft. 2008. évi jelentése 

 

29. táblázat 
Ökológiai gazdálkodásba vont terület és az ellenırzött vállalkozások száma 

Vállalkozások tevékenysége 2007 2008 
Ellenırzött mezıgazdasági terület, (hektár) 122 270 122 817 
Vállalkozások száma (alvállalkozók nélkül) 1 982 2 055 
Termelık (mezıgazdasági termelık, méhész, 
vadon termı növények győjtıi) 

1 446 1 428 

Feldolgozók, csomagolók 243 237 
Kereskedelmi egységek 152 185 
Importırök 3 4 
Termelık + Feldolgozók 167 185 
Termelık + Importırök 1 0 
Feldolgozók + Importırök 4 10 
Feldolgozók + Kereskedık 4 3 
Kereskedık + Importırök 2 2 
Termelı + feldolgozó + Importır - 1 

Forrás: FVM, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, illetve Hungária Ökogarancia Kft. 2008. évi jelentése 
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13. Kutatás és oktatáspolitika 

13.1. Kutatás 

A agrárkutatás területén mőködı intézményrendszer bonyolultságára utal az a 
tény, hogy az FVM mellett egyéb fenntartó intézmények (Magyar Tudományos 
Akadémia, a felsıoktatási intézmények, az MNV Zrt. által mőködtetett, illetve 
magánkézben lévı intézetek) is hozzájárulnak tevékenységükkel a magyar agrár 
kutatás-fejlesztés eredményeihez. A felügyeleti szervek által nyújtott támogatásokon 
túl egyéb forrásokra való pályázásra adnak lehetıséget a Nemzeti Kutatási és 
Technológiai Hivatal, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezetek által 
biztosított programok. A szervezetrendszer és pénzügyi források igen szerteágazó 
struktúrája megnehezíti a szakmai munka átláthatóságát. 

Az FVM által nyújtott agrár K+F források szintje 2007. évhez képest nem 
változott. Az agrárkutatási feladatok támogatására 2008. évben összesen 380,25 
millió forint állt rendelkezésre, ami kizárólag szinten tartást biztosított. 

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete alatt 
jelenleg hét kutatóintézet mőködik:  

 
• Agrárgazdasági Kutató Intézet 
• Mezıgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont 
• Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet 
• Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet 
• Halászati és Öntözési Kutatóintézet 
• Erdészeti Tudományos Intézet 
• FVM Mezıgazdasági Gépesítési Intézet 

Magyarországon az agrárkutatási intézményrendszer és a mőködéshez 
szükséges pénzügyi források széttagozottak. Az intézményrendszer részei a hazai 
agráriumhoz kapcsolódó felsıoktatási intézmények, az FVM, a Magyar 
Tudományos Akadémia, az általuk fenntartott intézetek, továbbá számos 
magánkézben és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. kezelésében mőködı 
kutatómőhely. 2008-ban megkezdıdött az intézményrendszer szakmai munkájának 
stratégiai koordinációját elısegítı struktúra kialakítása.  

Az FVM irányítása alatt Mezıgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, 
Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Állattenyésztési és Takarmányozási 
Kutatóintézet, Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Erdészeti Tudományos Intézet, 
FVM Mezıgazdasági Gépesítési Intézet mőködik. Az „Agrárkutatás, tanüzemek, 
felsıoktatás támogatása” fejezeti kezeléső elıirányzat sorról az agrár-
kutatóintézetek kiemelt feladatainak támogatására 2008. évben további 234,9 millió 
Ft került felhasználásra. A vázolt központi támogatások célja a versenyképes 
mezıgazdaság megteremtése, a hazai agrárkutatás színvonalának emelése volt. 
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2008. elsı negyedévében felsıoktatási intézményekhez került négy szılészeti 
és borászati kutatóintézet (Badacsony, Eger, Kecskemét, Pécs). Az intézetek 
génmegırzéssel kapcsolatos kutatási feladatainak ellátására a tárca 50,0 millió Ft 
értékben nyújtott támogatást.  

A minisztérium az Országos Mezıgazdasági Könyvtár és Dokumentációs 
Központon keresztül gondoskodik a tulajdonában lévı tudományos lapok 
(Növényvédelem, Halászat, Kertgazdaság, Hungarian Agricultural Research, 
Magyar Állatorvosok Lapja, Állattenyésztés és Takarmányozás) megjelentetésérıl. 
2008-ban összesen 25 millió forinttal finanszírozta e lapok megjelenését. 
Emellett a hazai agrártudományos lapok, szakmai folyóiratok és könyvek 
támogatására további 10,38 millió forintot fordított. A fenti lapok, illetve a 
mezıgazdasági szakkönyvek kiadásához való hozzájárulás a tudomány és 
agrárszakma eredményeinek közzétételét segítette a tudományos társadalom és a 
gyakorlat számára.  

Az FVM kezdeményezésére 2008-ban megkezdıdött az agrárkutatás-
fejlesztési stratégia kidolgozása, a hazai prioritások és stratégiai feladatok 
meghatározása az agrárkutatások hatékony szervezésének és a tudományos 
eredmények gyakorlati hasznosításának elısegítése érdekében. 

Összhangban a kidolgozás alatt lévı stratégiával, program indult a kutatási 
életpálya vonzóvá tételének, és a fiatal kutatók megtartásának céljából.  

Az agrár kutatás-fejlesztés legfontosabb állami forrását a Nemzeti 
Technológia Program keretében mőködı Versenyképes Mezıgazdaság és 
Élelmiszeripar Alprogram  jelenti, melynek deklarált célja a versenyképes 
agrárium és élelmiszergazdaság kialakításának és fenntartásának segítése. E 
program keretében 7,8 milliárd forint került lekötésre a kutatóintézetek, egyetemek 
és a vállalkozói szektor konzorciális együttmőködése révén.  

Magyarország részt vett az európai agrárkutatás legfontosabb fórumain, így 
az Agrárkutatási Állandó Bizottságban (SCAR), az Európai Agrárkutatási 
Kezdeményezésben (EURAGRI) , továbbá az Európai Fejlesztési Célú 
Agrárkutatási Kezdeményezésben (EIARD). 

A kutatóintézetek egyetemi és civilszektori együttmőködéssel több európai 
uniós programban – így az Európai Unió 7. Kutatási-, keretprogramjában (FP7), 
az Európai Kutatási Térség létrehozását célzó programban (ERA), illetve az 
Intelligens Energia Európának (IEE) programban vettek részt.  
 

A nemzetközi együttmőködési területek közül kiemelkedik a magyar-francia 
agrárkutatási és fejlesztési együttmőködés (FVM-INRA). A Nemzetközi 
Mezıgazdasági Kutatás Tanácsadó Csoportjában (CGIAR)  hazánk megfigyelı 
státusszal rendelkezik.  
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13.2. Oktatás 

Alap- és középfokú iskolai rendszerő szakképzésben a 2007/2008. tanévben 
183 szakképzı iskolában folyt mezıgazdasági, illetve élelmiszeripari 
szakmacsoportos szakiskolai és szakközépiskolai oktatás, valamint a szakképzı 
évfolyamokon folyó szakképzés. Az ilyen oktatásban részt vevı tanulók száma 
összesen közel 40 ezer fı volt, amely demográfiai, illetve munkaerı-piaci okok 
miatt mintegy 15%-os csökkenést jelent az elızı tanévhez képest. 

Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadásra került új, modul rendszerő 
Országos Képzési Jegyzékben 44 agrár szakképesítés szerepel, de a részképesítések, 
elágazások és ráépülések miatt az agrárképesítések összes száma a jegyzékben 219 
darab. Az agrár ágazathoz tartozó szakképesítések új szakmai és 
vizsgakövetelményei a 8/2008. (I. 23.) FVM rendelettel kerültek kiadásra. A 
szakmai képzés 2008. szeptember 1-tıl valamennyi agrár szakképzı intézményben 
az elsı szakképzési évfolyamokon (szakiskolában a 11., szakközépiskolában a 13. 
évfolyamokon) az új modul rendszerő követelmények alapján kezdıdött meg. 
Megvalósult az új típusú képzésekhez illeszkedı szakmai tankönyveket, moduláris 
tananyagegységeket feldolgozó jegyzetek kiadása, így több mint 300 féle agrár-
szakmai tankönyv áll a tanulók rendelkezésére. Ugyanakkor a 219 szakképesítésnek 
alig egyötöde oktatható szakiskolában az iskolai rendszer keretén belül.  

A szakképzı iskolák közül sok esetben csak néhány fıs képzésrıl 
beszélhetünk. A több párhuzamos osztállyal mőködı, az ágazati képzésre valóban 
felkészült intézmények száma 80-90 körül mozog. Az iskolák többségének 
fenntartói a megyei, illetve a települési önkormányzatok.  

Az FVM fenntartásában jelen pillanatban 18, korábban önálló iskolát 
tömörítı 3 agrár-szakképzı központ mőködik, amelyek mintegy 250 
tanulócsoportban (osztályban) közel 6200 fıs diákközösség részére 60 szakon, 
szakmában képeznek az agrárterületre szakembereket. Az iskolák munkája túlmutat 
a közvetlen képzési kötelezettségen, hiszen a felnıtt- és továbbképzés mellett 
rendkívül jelentıs nemzetközi szakmai kapcsolatokkal is rendelkeznek. Fontos 
feladatuk a szaktanácsadás, a tanüzemi mintagazdaság, a bemutató-gazdaság, a 
logisztikai központ mőködtetése. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a 
szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a szakképzési hozzájárulásról és a 
képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 
módosításának eredményeként felértékelıdött a szakképzés regionális tervezése és 
szervezése. A megváltozott jogszabályokhoz való alkalmazkodás érdekében az 
FVM fenntartásában mőködı közoktatási intézmények a szakképzésrıl szóló 
törvény szerinti térségi integrált szakképzı központ formájában 3 agrár-szakképzı 
központba kerültek összevonásra. Az integrált intézmények 2008. szeptember 1-tıl 
mőködnek.  

Az agrárágazati szakemberellátás kiemelkedıen fontos területe a felsıoktatás. 
A 2000. évi felsıoktatási intézményhálózat-átalakítás (integráció) következtében az 
agrárágazati egyetemi és fıiskolai képzés 2008-ban 7 egyetem és 5 fıiskola 
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keretében 14 egyetemi és 8 fıiskolai karon folyt. A magyar felsıoktatás napirenden 
levı átalakítása során az úgynevezett „Bolognai Folyamat”-ban való részvétel 
kialakítása az egész magyar felsıoktatás, így az agrár-felsıoktatás számára is 
komoly változásokat hozott mind a képzések szervezése, mind a tartalmi 
követelmények terén.  

Az elmúlt években radikálisan, több mint 30%-kal csökkent az államilag 
finanszírozott agrár felsıoktatási felvételi keretszám. 2008-ban az államilag 
finanszírozott helyekre 1800 elsıéves hallgató felvételére volt lehetıség az agrár 
csoportba tartozó alapképzési szakokra összesen. Ugyanakkor 2008-ban kis 
mértékben tovább növekedett az agrárágazatba tartozó felsıfokú szakképzésbe 
jelentkezı és felvételt nyert hallgatók száma, valamint 16-ra bıvült a felsıfokú 
szakképzésben szerezhetı agrár szakképesítések száma. 
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14. Agrárjogalkotás 

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium feladatkörébe tartozó 
jogszabályok közül 2008-ban az Országgyőlés összesen 6 törvényt alkotott. Ezen 
túlmenıen kihirdetésre, illetve közzétételre került 13 kormányrendelet, 7 
kormányhatározat, valamint 168 FVM rendelet és 8 együttes rendelet. 

A 2008. évi XXXVI. törvénnyel módosításra került a termıföldrıl szóló 
1994. évi LV. törvény. A módosítás a csere jogcímén történı tulajdonszerzés 
korlátozásával megszüntette azt a kialakult gyakorlatot, hogy a földértékesítés 
szabályait megkerülve az állampolgárok csereszerzıdés útján néhány aranykorona 
megszerzésével elıvásárlási joghoz juthatnak, illetve a földtulajdonszerzés 
törvényes elıírásait megkerülve vásárolják meg a helyben lakó gazdák elıl a 
termıföldet. A módosítás a földhasználók hosszú távú termelési biztonságának 
fokozása érdekében a haszonbérleti szerzıdés leghosszabb idıtartamát 49 évre 
emelte fel. Összhangban az EU tagállamokban alkalmazott jogi megoldással, a 
haszonbérlet minimális idıtartamát 7 évben határozta meg abban az esetben, ha az 
támogatási jogosultság igénybevételéhez szükséges.  

Önálló képviselıi indítvány formájában benyújtott törvényjavaslat alapján a 
2008. évi XLIV. törvénnyel módosításra került az állattenyésztésrıl szóló 1993. évi 
CXIV. törvény. A módosítás következtében eb- és macskafajták esetében a 
tenyészállat-kiállítás és -árverés megtartásához az elismert tenyésztı szervezet, 
illetve elismert tenyésztı egyesületek (szövetségek) által létrehozott szövetség 
hozzájárulása és a tenyésztési hatóság felügyelete nem szükséges. A módosítás a 
valós viszonyoknak megfelelı, a gyakorlatban is végrehajtható szabályozáshoz 
kíván hátteret biztosítani.  

Az élelmiszerlánc hatékonyabb ellenırzése érdekében a teljes lánc 
felügyeletét szabályozó egységes törvényt fogadott el az Országgyőlés az 
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 
formájában. A törvény elıkészítése során elvi szempontként került figyelembe 
vételre, hogy a talajvédelem, növény-egészségügy, növényvédelem, takarmányozás, 
állat-egészségügy, állatgyógyászat, élelmiszer-biztonság, élelmiszer-minıség 
alapvetı kérdései nem választhatók szét egymástól. Az egy kézben lévı direkt 
irányítás (egyenes utasítási lánc) biztosítja, hogy az élelmiszerlánc bármely pontján 
jelentkezı probléma esetén az ellenırzı hatóság hatékonyan és gyorsan tud reagálni, 
és az eredményes intézkedést nem akadályozza más hatóság megkeresésébıl 
származó esetleges idıveszteség. A szervezeti átalakítás lehetıvé teszi, hogy a 
felmerülı élelmiszerbiztonsági veszély elızményeit és következményeit az 
ellenırzı hatóság végig tudja követni a teljes élelmiszerláncon. A törvény 
megalkotásának alapja, hogy szükségessé vált az élelmiszerlánc-felügyeletet érintı 
szakmai jogszabályok egységes szemlélettel történı áttekintése annak kapcsán, hogy 
az élelmiszerláncot érintı szabályok egységes jogi környezetben jelenjenek meg, 
segítve a fogyasztókat és élelmiszer-vállalkozókat az élelmiszer szabályozás jobb 
áttekinthetıségében. A teljes élelmiszerláncra kiterjedı egységes hatósági környezet 
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önmagában könnyíti a lánc résztvevıinek mindennapjait, hatósági ügyeik intézését. 
Az egyablakos ügyintézéssel a vállalkozók engedélyezési ügyei ugyanolyan 
mértékben egyszerősödnek, mint a fogyasztók panaszainak kivizsgálása. A törvény 
egységesíti a szankcionálási gyakorlatot a figyelmeztetéstıl, a pénzbírságon át a 
tevékenység megtiltásáig. A büntetések kiszabásánál figyelembe veszi a vállalkozó 
gazdasági erejét, a vállalkozás felelıssége mellett megállapításra kerül a személyes 
felelısség is. A nyilvánosságra hozatali kötelezettséggel, a bírság azonnali 
behajthatóságával és a büntetés megfizetéséért való személyes vezetıi felelısség 
megállapításával is erısödik a hatóság eszköztára. 

A 110/2008/EK rendelet kapcsán szükségessé vált a pálinka elıállításának 
szabályairól szóló 148/2004. (X.1.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet, 
valamint a mezıgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzıinek 
oltalmára és a termékek ellenırzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
124/2007. (V. 31.) Kormányrendelet áttekintése harmonizálás céljából, illetve a 
pálinka nemzeti jelentıségére tekintettel támogatandó egy együttes rendelet helyett 
magasabb szintő jogszabály, törvény létrehozása, amely pontosítja a pálinka 
meghatározására, elıállítására, minısítésére, ellenırzésére vonatkozó elıírásokat, 
hiszen a pálinkát földrajzi árujelzı oltalom alá helyezte az új uniós jogszabály. A 
pálinka elıállításának törvényi szinten történı szabályozása a kizárólag 
Magyarországon termett alapanyagból, kizárólag Magyarországon elıállítható 
termék magas minıségének védelmét szolgálja. Ennek megfelelıen, és a pálinka 
hazánkban betöltött különleges jelentıségére tekintettel az öt parlamenti párt 
képviselıi összefogva a szakmai szervezetekkel, törvényjavaslatot nyújtottak be az 
Országgyőléshez, mely elfogadásra és kihirdetésre került a pálinkáról, a 
törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló  2008. évi LXXIII. törvény 
formájában. A törvény szabályozza a pálinka elıállítását, minısítését, kiszerelését, 
forgalomba hozatalát és a megnevezés használatát, továbbá a pálinka elıállításával 
és ellenırzésével kapcsolatos szakigazgatási feladatokat és hatásköröket, 
rendelkezik továbbá a pálinka elıállítása során alkalmazott különleges eljárásokról, 
a pálinka forgalomba hozataláról, valamint a Pálinka Nemzeti Tanácsról. 
Újdonságot hoz a korábbi szabályozáshoz képest a pálinka-zárjegy megalkotásában 
is, ugyanis lehetıség nyílik arra, hogy a belföldön forgalomba kerülı pálinkát és 
törkölypálinkát a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény hatálya alá tartozó más 
alkoholtermékekre alkalmazandó zárjegytıl színében eltérı zárjeggyel (pálinka-
zárjegy) is lássák el. A törvény létrehozza a Pálinka Nemzeti Tanácsot, amely 
elısegítheti a pálinka elıállítása, származása, minısége és eredetvédelme egységes 
szabályozásához és annak végrehajtásához főzıdı közös magyar érdek 
elımozdítását. A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról 
szóló 2008. évi LXXIII. törvény hozzájárulhat a pálinka minıségének további 
javulásához, a nemzetközi elismertség fokozásához, valamint a kulturált 
alkoholfogyasztás elısegítéséhez. 

A 2007. év elejétıl mőködı, a termelık és az állam kölcsönös, önkéntes 
kockázat és felelısség vállalására épülı agrárkár-enyhítési rendszer a termelık 
döntı részének tartózkodása miatt nem volt képes súlyos elemi károk bekövetkezése 
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esetén megfelelı védelmet biztosítani a károsult termelıi kör számára. Ennek 
következtében szükségessé vált a kárenyhítési szabályok módosítása, egy új törvény 
kiadása. A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrıl és a kárenyhítési 
hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény egy új típusú agrárkár-enyhítési 
rendszert hozott létre, mely elısegíti a természeti csapások miatti bevételkiesés 
áthidalását, a folyamatos termelés feltételeinek biztosítását és ezen keresztül a 
mezıgazdaságból élı vidéki családok megélhetési biztonságát. Az új szabályozás 
szerint a tipikusan árutermelı gazdálkodó szervezetek (például gazdasági 
társaságok, szövetkezetek) és az egyéni vállalkozók számára kötelezı a belépés, míg 
a mezıgazdasági ıstermelık továbbra is saját döntésüktıl függıen léphetnek be a 
kárenyhítési rendszerbe. A résztvevı termelıi kör bıvülése miatt csökkenthetı a 
belépı termelık által befizetendı kárenyhítési hozzájárulás fajlagos összege. Az új 
típusú rendszerrel kapcsolatosan megállapítható, hogy sem a jogviszony sajátos 
jellege, sem a pénzügyi konstrukció önmagában nem korlátozza a biztosító intézetek 
agrárbiztosítások területén meglévı versenyét, hiszen az agrárkár-enyhítési rendszer 
olyan káreseményekre is kiterjed (aszály), amelyekre az üzleti biztosítók 
kockázatvállalása nem vonatkozik. A csatlakozó termelıi kör bıvülése jelentıs, 
közel 32-35 ezer mezıgazdasági termelı az összes terület mintegy 57%-ával 
csatlakozott az új típusú kárenyhítési rendszerhez, és járult hozzá a kárenyhítési 
források megteremtéséhez.  

A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz 
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló 2007. évi 
XVII. törvény megalkotásának legfıbb célja az volt, hogy az Európai 
Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezıgazdasági Garancia 
Alapból, valamint az Európai Halászati Alapból, továbbá a tagállami hatáskörben 
nyújtott mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatások 
nemzeti végrehajtásával összefüggı alapelveket, továbbá egységes intézményi, 
információs és eljárási kereteket megállapítsa. A törvény elısegítette mind az 
EMGA-ból, mind az EMVA-ból finanszírozott intézkedések igénybevételét, de 
mind a végrehajtás során felmerült szabályozási hiányok, mind a törvény hatályba 
lépését követıen született közösségi szabályok, mind a kölcsönös megfeleltetési és 
egységes támogatási rendszer szükségessé tette a törvény – a 2008. évi CXIV. 
törvénnyel történı – módosítását. A közösségi elıírásoknak megfelelıen a törvény 
kiegészítésre került az intervenciós-raktárregiszterre vonatkozó szabályozással, 
valamint az eljárást érintı szabályok is – elsısorban az EMVA jogcímek 
végrehajtásának tapasztalatait figyelembe véve – módosításra, illetve kiegészítésre 
kerültek. Új elemként került be a kérelmek elkülönítése és egyesítése, amely a több 
éves kötelezettségvállalások esetében az ügyek nyomon követését és megfelelı 
kezelését elısegíti, illetve megkönnyíti. A módosítás a mezıgazdasági vagyoni 
értékő jogok átruházásának jóváhagyásával kapcsolatos szabályozást is egyszerősíti 
és egységesíti, valamint megteremti a kötelezıen mőködtetendı EMVA monitoring 
rendszer jogi kereteit. 

A rendeleti szintő jogalkotás területén meghatározó feladat volt az egyes 
agrár- és vidékfejlesztési támogatások nemzeti végrehajtásával, a közösségi 
jogharmonizációval, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal 
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kapcsolatos miniszteri rendeletek megalkotása; továbbá az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény végrehajtási rendeleteinek 
kiadása, valamint a jogharmonizációs célú rendeletek alkotása különösen az 
állategészségügy, a növényegészségügy, a vetımag-, takarmány és az élelmiszer-
szabályozás területén. 
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III. HAZÁNK AGRÁRGAZDASÁGA ÉS AZ EURÓPAI 
UNIÓ 
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15. Az Európai Unió mezıgazdasága 

15.1. Termelés 

2008-ban az idıjárási viszonyok kedvezıen alakultak a növénytermelés 
szempontjából. A szántóföldi növények esetében a 2004-2005-ös rekordot 
megközelítı magas hozamok születtek.  

A gabona terület jelentıs mértékben, 3,3 millió hektárral (5,7%-kal) 
növekedett, amely egyrészt a 2007-2008-as piaci év magas gabona árainak, másrészt 
a kötelezı terület pihentetés ideiglenes felfüggesztésének köszönhetı. Az EU-27 
országának összes gabona területe 60,7 millió hektár volt, melyen 315 millió tonna 
gabona termett, 21%-kal több mint 2007-ben. A régi tagországokban 227,5 millió 
tonna gabonát takarítottak be, 15,7%-kal többet, mint az elızı évben. A 2004 után 
csatlakozott 12 új tagország együttes termelése sokkal nagyobb mértékben, 37,2%-
kal (87,5 millió tonnára) nıtt.  

Az Unió összes gabonatermésének 48%-át a búza, 21%-át az árpa, 20%-át a 
kukorica adta 2008-ban. Legnagyobb mértékben – 29,4%-kal – a kukorica 
betakarított mennyisége emelkedett, melynek vetésterülete az elızı évi 8,3 millió 
hektárról 8,9 millió hektárra nıtt (6,8%). Az átlaghozam is – 7,1 tonna/ha – 
kiemelkedıen magas volt. 2008-ban 3 millió hektáron 150 millió tonna búza termett, 
melynek területe 10,2%-kal, termésátlaga 16,9%-kal, termésmennyisége 25,1%-kal 
volt több mint az elızı évben. Az árpa termése 13,1%-kal, a triticale termése 
14,7%-kal nıtt.  

Az Európai Unió 27 országának olajos növény területe a becslések szerint 
10,2 millió hektár. A teljes olajos növénytermelés 27 millió tonna lehet, mindez a 
2007-2008-as évhez képest 13,4%-os növekedést jelent. Az átlagos olajos növény 
hozam 2,63 t/ha, ez a 2004-2005-ös 2,68 t/ha rekord mennyiséget megközelíti.  

2008-ban folytatódott a cukorrépa vetésterületének csökkenése. Az elızı évi 
szerény mértékő, 3,2%-os csökkenést követıen 2008-ban a cukorrépával vetett 
terület 15,2%-kal, a 2007. évi 1,8 millió hektárról 1,5 millió hektárra esett. A 
terveknek megfelelıen 3,3 millió tonna kvótán belüli cukorrépa termelését 
irányozták elı. Figyelembe véve a 2009-2010-es támogatási kérelmeket 
összességében 5,8 millió tonna cukor, izoglükóz és inulin szirup kvótán belüli 
termelése várható a 2006/2007-2009/2010 közötti négy piaci év idıszakában. 

2008-ban a megelızı évhez képest a zöldség és gyümölcstermelés volumene 
a rendelkezésre álló információk alapján 1,1%-kal, illetve 1,9%-kal nıtt.  

A teljes musttermelés 2008-ban a 2007. évi nagyon alacsony szinthez 
közelített. A becslések szerint a termelés 173 millió hektoliter körül alakult, 165 
millió hektoliter mennyiségbıl bor készült.  



 

119 

A legtöbb szarvasmarhát tartó Franciaországban, valamint Hollandiában és 
Lengyelországban nıtt az állomány, ugyanakkor az Egyesült Királyságban csökkent. 
A marhaállomány alakulását kedvezı irányban befolyásolták az emelkedı tej- és 
marhahúsárak. A termelıket a tejkvóták 2008-ban történı emelése is arra 
ösztönözte, hogy megtartsák állataikat, fıleg a tejtermelést szolgáló teheneket és 
fiatal üszıket. Mindezen tényezık ellenére az EU szarvasmarha-állománya az 
elızetes adatok alapján 2008. év végén kevesebb volt, mint egy évvel korábban. A 
tejelı tehénállomány becslések szerint 24 millió darab, ez 0,7%-os csökkenést jelent 
2007 decemberéhez képest.  

A 2008. január-márciusában megfigyelt dinamikus tejtermelés növekedés 
(2,9% az EU-27 országában) az áprilistól induló kvóta év kezdetével megállt és az 
április-október közötti idıszakban 0,3%-kal elmaradt a megelızı évtıl. Fıleg a 
német tejtermelés csökkent a 2008. év május-júniusa közötti idıszak sztrájkja miatt. 
Alacsonyabbak voltak a termelıi árak, kezdetben a magas uniós árak, majd a 
késıbbiekben a romló makrogazdasági helyzet következtében.  

Az EU-10 országok tejtermelésének növekedése folytatódott (0,9%) az új 
kvótaév kezdetével, és az április-októberi idıszakban 1,9%-kal további növekedés 
volt, fıleg a lengyel, észt és litván termelésbıvülés következtében. A román és 
bolgár tejtermelés tovább csökkent (7,8%) az április-október közötti idıszakban a 
szárazság okozta takarmányhiány, valamint a termelık kormányzati politikával 
szembeni tiltakozása miatt (több pénzügyi segítség igénylése az állami támogatások 
maximális kihasználása mellett). Mindezek következményeként az EU tejtermelése 
becslések szerint 148,7 millió tonna lett 2008-ban, az EU-15 országában 0,4%-os, 
az EU-12 országában 0,7%-os növekedés mellett. 

A takarmány és egyéb tartási költségek jelentıs 2007. évi növekedését 
követıen az Unió sertés ágazata az alacsonyabb jövedelmezıség 
következményeként néhány jelentıs strukturális változáson esett át. 2007 végén az 
EU-27 országának sertésállománya 1,2%-kal volt alacsonyabb, mint 2006-ban, a 
fedezett kocák száma pedig 4,9%-kal csökkent. Ezen sertés állományváltozásokat, 
valamint a malac- és sertéstermelés nagyobb és egyben jövedelmezıbb 
gazdaságokba való koncentrálódását figyelembe véve az uniós sertéshústermelés a 
becslések szerint 1,6%-kal csökkent 2008-ban 2007-hez képest. 

2008-ban a megelızı évhez képest az EU-27 országának baromfihús 
termelése növekedett 0,8%-kal, ezzel a baromfihús az egyetlen húsféleség, mely 
esetében a kibocsátás a 2007-es évhez viszonyítva pozitív eredményt produkált, 
köszönhetıen a viszonylag kedvezı áraknak és keresletnek, illetve annak a 
lehetıségnek, hogy az ágazaton belül rugalmasan és koordináltan lehet 
változtatásokat végrehajtani. 

2008-ban a megelızı évhez képest az EU-27 országának juhhús termelése a 
becslések szerint 7,1%-kal csökkent, fıleg a spanyol és francia kibocsátás 
mérséklıdése következtében, valószínőleg a nagyobb mértékő elhullás és a kék 
nyelv betegség okozta alacsonyabb termelékenység miatt. 
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15.2. Árak 

A 27 EU tagállamban a mezıgazdasági termelıi árak folyó áron átlagosan 
6,5%-kal emelkedtek 2008-ban. Az árváltozás megoszlása nem volt egyenletes sem 
az egyes tagországok, sem az egyes termékek és ágazatok között.  

A növényi termékek ára folyó áron átlagosan 3,2%-kal nıtt 2008-ban. 
2007-ben sokkal nagyobb, 14,2%-os áremelkedés történt elsısorban a gabonaárak 
erıteljes, 54,3%-os növekedése miatt. Legnagyobb mértékben az ipari növények ára 
emelkedett (15,0%), de a takarmánynövények (11,4%) és a gyümölcsfélék (10,3%) 
áremelkedése is átlag feletti volt. A gabonafélék ára 2008-ban mérsékelten, 5,6%-
kal nıtt, a zöldségfélék, virágok és egyéb kertészeti termékek ára pedig a 2007. évi 
szinten maradt. A burgonya ára (12,5%) erıteljesen, a bor (2,7%), az olíva olaj 
(3,7%) és az egyéb növényi termékek (2,1%) ára mérsékeltebben csökkent. 

Az állatok és állati termékek összevont árindexe 10,4%-kal nıtt. Míg 2007-
ben csak a baromfi ára emelkedett, és az élı állatok termelıi árindexe 2,5%-kal 
elmaradt a 2006. évi szinttıl, 2008-ban az élı állatok ára jelentıs mértékben, 10%-
kal növekedett. A csoporton belül a vágómarhák értékesítési ára 5,9%-kal, a 
vágójuhok, -bárányok és -kecskék ára 7,9%-kal, a vágósertések ára 14,4%-kal, a 
baromfifélék ára pedig 9,4%-kal emelkedett. Az állati termékek átlagára 10,9%-kal 
nıtt, közülük a két volumenhordozó a tej és a tojás ára 11,5%-kal, illetve 7,9%-kal 
volt magasabb, mint egy évvel korábban. Az egyéb állati termékek ára 4,5%-kal 
haladta meg az elızı évi szintet. 

A tagországok közül a mezıgazdasági termékek áremelkedése az Egyesült 
Királyságban volt a legnagyobb (22,2%). Észtországban 16,8%-kal, Bulgáriában 
13,1%-kal, Finnországban 12,1%-kal emelkedtek az árak. Az áremelkedés mértéke 
még Romániában, Szlovéniában, Dániában, Szlovákiában, Csehországban, és 
Cipruson haladta meg a 10%-ot. Lényegesen alacsonyabb volt Lettországban 
(1,3%), és Belgiumban (1,1%). A mezıgazdasági árak Belgiumban 1,4%-kal, 
Lengyelországban pedig 2%-kal alacsonyabbak voltak, mint 2007-ben.  

Az inflációval korrigált index némileg eltérı ország sorrendet mutat. Bár az 
élen ebben az összevetésben is az Egyesült Királyság (18,1%) áll, utána Finnország 
(7,9%), Dánia (7,2%), Szlovákia (6,9%), Ciprus (6,1%) következik. Magyarország 
egyike azon nyolc országnak, ahol csökkent a mezıgazdasági termékek reálára. A 
legnagyobb csökkenés Lettországban (9,9%), Litvániában (8,4%) és 
Lengyelországban (5,7%) történt. Az EU 27 tagállamában az átlagos reál 
árnövekedés 2,7% volt 2008-ban. 

A mezıgazdasági folyó termeléshez felhasznált javak és szolgáltatások árai 
folyó áron 18,9%-kal, (reáláron 14%-kal) emelkedtek. Az áremelkedést elsısorban 
az év során bekövetkezett mőtrágya-árrobbanás indukálta. 2007-hez képest folyó 
áron 67,1%-kal nıtt a mőtrágya ára. Átlag fölötti volt még az áremelkedés az 
energia (22,1%) és az állati takarmányok (19,5%) esetében. Az állatgyógyászati 
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költségek (9,8%), a növényvédı szerek (6,5%) valamint a vetımagvak (8,3%) 
körében mérsékeltebb áremelkedés történt. 

A ráfordítások folyó árai a legnagyobb mértékben Litvániában (30,5%), az 
Egyesült Királyságban (28,4%) és Szlovéniában (26,4%) nıttek. Magyarország az 
EU átlagnál valamivel alacsonyabb – 16,6%-os – áremelkedéssel a középmezınyben 
található. 

15.3. Jövedelem 

A tagállamok Mezıgazdasági Számlarendszerei (MSZR) által 2009 
januárjában az Eurostatnak küldött második elızetes adatok alapján az európai 
mezıgazdasági termelık éves munkaerıegységre vetített reáljövedelme a 2007. évi 
8,7% növekedés után 2008-ban átlagosan 3,6%-kal csökkent, amelynek hátterében 
a mezıgazdasági reáljövedelem 5,7%-os visszaesése áll, melyet némileg enyhített, 
hogy a mezıgazdasági munkaerı felhasználás is csökkent 2,3%-kal. 

A mezıgazdasági reáljövedelem csökkenésének oka elsısorban, hogy a 
mezıgazdaság teljes kibocsátásának 3,9%-os emelkedéséhez a folyó termelı-
felhasználás reálértékének 10,3%-os növekedése társult.  

Nyolc tagállamban nıtt a mezıgazdasági termelık éves munkaerıegységre 
vetített reáljövedelme, legnagyobb mértékben Bulgáriában (28,9%), Romániában 
(28,4%), Magyarországon (18,6%) és az Egyesült Királyságban (16,5%). Az éves 
munkaerıegységre jutó jövedelem a legjobban Dániában (24,7%), Észtországban 
(23%) és Belgiumban (22,6%) csökkent. A 15 régi tagállamban 4,3%-kal csökkent, 
a 12 új tagállamban 1,6%-kal emelkedett a mezıgazdasági termelık éves 
munkaerıegységre vetített reáljövedelme.  
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16. Magyarország és az EU mezıgazdasági mutatói 

A Mezıgazdasági Számlarendszer (MSZR) fontosabb mutatói lehetıséget 
adnak a magyar és a többi EU-tagország mezıgazdaságának összehasonlítására. Az 
MSZR egységes, de sajátos szakmai követelményekre és elszámolástechnikára épül. 
A mutatókat folyó áron, euróban számítják, emiatt az euró övezeten kívüli 
tagországok adataiban az árfolyamhatás is megjelenik. A forint euróhoz viszonyított 
árfolyama megközelítıleg azonos volt 2007-ben és 2008-ban (1 euró = 251,3 Ft), 
így ebben az esetben jelentıs árfolyamhatás nem volt. Nagymértékő eltérést okozhat 
a tagországok között, hogy az EUROSTAT ajánlásoknak megfelelıen egyes 
tagországok áttértek a naptári év alapú elszámolásról a gazdasági éves elszámolásra. 
Ez elsısorban olyan években nehezíti meg az összehasonlítást, amikor az árak 
nemzetközileg nagy ingadozásokat produkálnak. 

A 27 tagállam teljes, szolgáltatásokkal és másodlagos tevékenységekkel 
együtt mért mezıgazdasági kibocsátása euróban, folyó termelıi áron összességében 
6,4%-kal nıtt. A magyar mezıgazdaság teljes kibocsátása 18%-kal volt magasabb, 
mint 2007-ben. Az alapáras elszámolás a termékekhez közvetlenül köthetı 
terméktámogatásokat is tartalmazza, eszerint az EU-27 kibocsátása 6,3%-kal, míg a 
hazai kibocsátás 15,2%-kal nıtt. A 27 tagországban 2008-ban a folyó termelı 
felhasználás értéke 12,7%-kal, Magyarországon 16,1%-kal volt magasabb, mint 
egy évvel korábban. A ráfordításoknál lassabban növekvı kibocsátás miatt 
közösségi szinten a bruttó hozzáadott érték 2,2%-kal alacsonyabb volt. A magyar 
mezıgazdaság bruttó hozzáadott értéke 13,7%-kal magasabb a 2007. évi értéknél, 
amivel hazánk Bulgária, Románia és Szlovákia után a negyedik legjobb eredményt 
érte el. 

A vállalkozói jövedelem az Unió átlagában 7,7%-kal csökkent, a hazai 
mezıgazdaságban 35,9%-kal emelkedett 2008-ban. A magyarországinál kedvezıbb 
adatról csak Románia számolt be (44%-os emelkedés), miközben a 27 tagország 
közül 19-ben negatív irányú elmozdulás történt. 

Az egységnyi munkaerıegységre jutó reáljövedelem változását fejezi ki az 
„A” mutató, amely 2008-ban közösségi átlagban 3,6%-os csökkenést jelzett. Ezzel 
szemben Magyarországon, fıleg a 2007-hez viszonyított erıteljes kibocsátás 
növekedésnek köszönhetıen, a munkaerıegységre vetített reáljövedelem 18,6%-kal 
emelkedett. 

Az EU termelıi áron (támogatásoktól mentesen) számolt összes 
kibocsátásának mindössze 16,9%-a származott 2008-ban a tizenkét új tagországból. 
A 2004 után csatlakozott 12 új tagállam együttes mezıgazdasági kibocsátása az 
elmúlt évtizedben dinamikusan bıvült, de még így sem érte el a legnagyobb 
kibocsátást produkáló tagország, Franciaország szintjét. A tizenkét tagállam 
kibocsátásának egyharmadát Lengyelország, 28,5%-át Románia, 12,2%-át pedig 
Magyarország adta. Az utóbbi három év átlagában Magyarországon az Unió 
összesített mezıgazdasági kibocsátásának 1,9%-át állították elı. 
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A közösség teljes, szolgáltatásokkal és másodlagos tevékenységekkel együtt 
mért, termelıi áras kibocsátásából 2008-ban a szolgáltatások 4,1%-ot, a másodlagos 
tevékenységek 2,8%-ot, a növényi és kertészeti termékek 52,9%-ot, az állati 
termékek pedig 40,2%-ot tettek ki. A növénytermesztés aránya 56,9%, az 
állattenyésztésé 43,1% volt. A magyar kibocsátásból a szolgáltatások 5,1%-kal, a 
másodlagos tevékenységek 2,7%-kal, a növényi és kertészeti termékek 59,7%-kal, 
az állati termékek pedig 32,5%-kal részesedtek. A két fıágazat részaránya 
országonként változatos képet mutat, az északi országoknál általában az 
állattenyésztés súlya sokkal nagyobb, mint a mediterrán övezetben. A magyar 
mutató a mediterrán országok mutatóihoz áll közel. A növénytermesztés súlya a 
hazaihoz hasonló, vagy magasabb volt Romániában (74%), Görögországban 
(70%), Olaszországban (64%), Bulgáriában (64%), és Spanyolországban (63%). 

Az egy hektár mezıgazdasági területre jutó termelıi áron (támogatások 
nélkül) számított kibocsátás megmutatja a termelés intenzitásában rejlı 
különbségeket. A régi tagállamok 2008-ban egy hektáron átlagosan 2232 euró 
értékő terméket állítottak elı, a tizenkét új tagállamban ez a mutató csak 1179 euró, 
Magyarországon 1312 euró volt. Figyelembe kell venni az állattenyésztés torzító 
hatását, de ettıl függetlenül is megállapítható, hogy a régi és az új tagországok 
területi intenzitása közötti különbség mintegy kétszeres. 

Az egységnyi munkaerıre vetített kibocsátást nézve még nagyobb a régi 
tagországok elınye, mint a mezıgazdasági területre vetített kibocsátásnál. A régi 
tagországokban egy munkaerıegységre 2008-ban 55300 euró kibocsátás jutott, az 
újaknál pedig ennek alig egyötöde, 10500 euró. Az uniós átlag 32200 euró volt, a 
tagországok közül Bulgáriában, Romániában és Lengyelországban találjuk a 
legalacsonyabb értékeket, Dánia, Belgium és Hollandia pedig az egy 
munkaerıegységre jutó legmagasabb kibocsátást produkálták. A magyar kibocsátás 
17600 euró volt munkaerı-egységenként, amivel Magyarország csak hat 
tagállamot elızött meg. 

100 egységnyi (támogatásoktól mentes) kibocsátáshoz a régi tagállamok 
2008-ban 61 egységnyi ráfordítást használtak fel, az új tagállamok 66 egységnyit. 
Magyarországon ez az érték 64 volt. A régi tagoknál a ráfordítás-hatékonyság 4%-
ponttal, az újaknál 2%-ponttal romlott 2007-hez képest.  

A munkabért és a vállalkozói jövedelmet tartalmazó termelési tényezık 
jövedelmének 17%-a keletkezett a 12 új tagország mezıgazdaságában 2008-ban. Az 
Unió 27 tagországára összesítve 2008-ban a termelési tényezık jövedelme 
hektáronként 713 euró, munkaerı egységenként pedig 12 ezer euró volt. A régi 
tagok esetében hektáronként 823 euró, míg munkaerı egységenként 20 ezer euró 
jövedelem termelıdött, az újaknál pedig 427, illetve 3800 euró. A magyar gazdák 
MSZR szerinti „termelési tényezık jövedelme”8 500 euró volt hektáronként, egy 
munkaerıegységre pedig 6700 euró jutott. Az Unió támogatási rendszeréhez 

                                              
8 Termelési tényezık jövedelme: a nettó hozzáadott értékbıl levonjuk az egyéb termelési adókat és 
hozzáadjuk az egyéb támogatásokat. 
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történı csatlakozás a 12 új tagország terület-, illetve munkaerı-arányos 
jövedelemhátrányát csökkentette. A fajlagos mutatók alapján Magyarországon a 
jövedelmezıség viszonylag kedvezı a többi új taghoz viszonyítva, de a korábbi 
évekhez képest elınyünk valamelyest csökkent.  

Az MSZR adatai rávilágítanak a régi és az új tagországok mezıgazdaságának 
jövedelemtermelési sajátosságaiban rejlı eltérésekre. Az EU-15-ök termelıi az újak 
által felhasznált ráfordítások többszörösét befektetve lényegesen nagyobb termelési 
értéket, kibocsátást állítanak elı. A ráfordításokat és különösen a munkaerıt 
nagyobb hatékonysággal használják fel. A 12 új tagország gazdálkodóinak 
jövedelme jelentısen javult a csatlakozás után, és várhatóan tovább fog javulni, 
amíg a támogatások el nem érik a régi tagországokban jellemzı szintet. A fajlagos 
jövedelemben mutatkozó eltérés csökkentéséhez azonban a hatékonyság növelése is 
szükséges. Az alacsonyabb ráfordítás következtében a kibocsátás és a jövedelem is 
bizonytalanabb. 
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17. Az EU agrárpolitikai intézkedései, a magyar szerepvállalás, a 
további reformra való felkészülés 

Az agrárminiszterek egy éves vita után elfogadták a Közös Agrárpolitika 
(KAP) felülvizsgálatára vonatkozó politikai kompromisszumot. Az állapotfelmérés, 
összhangban a magyar törekvésekkel, számos elemében kedvezı irányban változott 
az Európai Bizottság eredeti, 2008. május 20-án közzétett javaslatához képest. A 
Bizottság értékelése szerint sikerült olyan kompromisszumot találni, amely 
megırizte eredeti javaslatainak valamennyi elvi jelentıségő elemét. 

A Közös Agrárpolitika felülvizsgálata (állapotfelmérése) a 2009-2013-ig 
terjedı idıszak technikai módosításáról, kiigazításáról szólt. A szükséges 
változtatások azt szolgálják, hogy a KAP egyszerőbbé és hatékonyabbá váljon, a 
2013 utáni idıszakra felkészüljön. 

A tárgyalások folyamán elértük, hogy a földnélküli állattartók a jövıben is 
jogosultak legyenek támogatásra, a moduláció csak mérsékelten növekedjen, 
fennmaradjon a gabona intervenciós rendszer, így a búzánál 3 millió tonna 
intervenciója továbbra is a számunkra kedvezı eddigi rendszer szerint fog zajlani. 
A Tanács elfogadta a tejkvóta 2008. évi 2%-os növelését, ez esetben csak az egész 
csomag elutasítása árán lehetett volna biztosítani a magyar érdekeket. A Bizottság 
hajthatatlansága miatt a dohánytermelıknél sem sikerült elérni a termeléshez kötött 
támogatások 2013-ig történı meghosszabbítását. Az egyszerősített egységes 
területalapú támogatási rendszert alkalmazó uniós tagállamok 2013-ig folytathatják 
ezt a gyakorlatot, nem kötelezı 2010-ig áttérniük az egységes támogatási rendszerre.  

A Tanács elfogadta az iskolagyümölcs-program kialakítására tett javaslatot. 
A jövıben európai uniós támogatással osztanak zöldséget és gyümölcsöt az iskolás 
gyerekek között. Erre a célra évente 90 millió euró közösségi forrás áll 
rendelkezésre, a program a 2009/2010-es tanév elején indul. Az iskolagyümölcs-
program fakultatív, a tagállamok dönthetik el, hogy részt kívánnak-e venni benne. A 
részt vevı tagállamok az európai uniós finanszírozást vagy 50-50 arányban, vagy az 
úgynevezett „konvergencia régiókban”, - ahol alacsonyabb az egy fıre jutó GDP -  
valamint a legkülsı régiókban 75-25 arányban egészítik ki nemzeti pénzforrásokból. 
A tagállamoknak lehetıségük van arra, hogy a szülıktıl kötelezı hozzájárulást 
kérjenek. Magyarországra mintegy 2 millió euró jut a 90 millió eurós keretbıl.  

Megkezdıdött a vita a KAP 2013 utáni jövıjérıl. A francia elnökség által 
készített tanácsi következtetések tervezete szerint „az Európai Uniónak 2013 után is 
közös és kellıen ambíciózus agrárpolitikával kell rendelkeznie.” A 
következtetésekbıl jól kiolvasható, hogy a mezıgazdaság az Európai Unió 
stratégiai jelentıségő ágazata. A tanácsi következtetésekben az elnökség 
erıfeszítései ellenére nem alakult ki konszenzus.  

A WTO tárgyalásokon a lényegi kérdésekben továbbra sem volt elırelépés. 
Fennmaradt az EU és a legfontosabb partnerek kötelezettségvállalási hajlandósága 
közötti súlyos egyensúlyhiány. Az EU nem volt képes alapvetı offenzív és defenzív 
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céljainak érvényesítésére. A tagállamok többsége kiállt amellett, hogy a Bizottság 
határozottan lépjen fel az európai érdekek védelme és az egyensúly helyreállítása 
érdekében, és ne vállaljon olyan kötelezettségeket, amelyek veszélyeztetik az 
európai agrártermelık – különösen az érzékeny termékeket elıállítók – érdekeit. A 
mezıgazdasági tárgyalások eredményeit a közös mezıgazdasági politika már 
elhatározott keretei között kell tartani további áldozatvállalás nélkül. Magyar 
részrıl is hangsúlyoztuk, hogy a tárgyalások értékelésénél nem a partnerek velünk 
szemben támasztott elvárásaihoz kell mérnünk az eredményeket, hanem a saját 
magunk által kitőzött célokhoz. Amennyiben ezekhez nem kerülünk közelebb, a 
megállapodás elfogadása súlyos politikai nehézségeket okozhat. Kezdeményeztük, 
hogy a földrajzi árujelzık ügyében történjen elırelépés.   

A vágott baromfi felületi szennyezıdésének eltávolításához használt 
antimikrobás szerek alkalmazásának engedélyezésére készült bizottsági javaslatot a 
Tanács egyhangúlag elutasította. A javaslat feltételek nélkül teret nyitott volna a 
vegyi úton tisztított baromfihús behozatala elıtt. A kéknyelv-betegség kapcsán az 
érintett tagállamok többlet-forrásigényét (vakcinázási programok; piaci hatások 
kompenzálása) a Bizottság indokolatlannak tartotta és elutasította. 

Folytatódott a vita a növényvédı szerek forgalomba hozataláról szóló 
javaslatról. A tervezet értelmében a tagállamok a növényvédı szereket tagállami 
szinten vagy kölcsönös elismerés alapján is jóváhagyhatnák. Az EU-t három zónára 
osztanák fel (északi, középsı, déli), az alapszabály az lenne, hogy az egyes zónákon 
belül kötelezıen el kellene ismerni az egyik országban engedélyezett 
növényvédıszer-hatóanyagokat. Az egyes tagállamoknak lehetıségük lesz arra, 
hogy különleges környezetvédelmi vagy mezıgazdasági körülmények miatt 
betiltsanak egy terméket. Magyarország aggályosnak ítélte a zóna-felosztást, mivel 
álláspontja szerint a középsı zónában – ahová hazánk is tartozik – 14 meglehetısen 
különbözı éghajlati és agroökológiai adottságokkal rendelkezı ország található (pl. 
Írország és Románia is), ezért egyszerően nem lehet a zóna területén a növényvédı 
szereket valamennyi növénykultúrában egységesen alkalmazni. Szakmai 
megfontolásból ezért az EPPO (Európai Növényvédelmi Szervezet) által kidolgozott 
négyzónás felosztás elfogadását szorgalmazta. 

A genetikailag módosított (GMO) szervezetek kérdésében továbbra is igen 
eltérı álláspontot képviselnek az egyes tagállamok és a Bizottság. A francia 
elnökség ad hoc munkacsoportot állított fel, mely célul tőzte ki a GMO-kkal 
kapcsolatos uniós politika felülvizsgálatát. Magyarország aktívan részt vett a 
munkacsoport által készített tanácsi következtetések összeállításában, amelynek 
egyik kiemelt célja a kockázatértékelési eljárás javítása volt. A következtetéseket a 
környezetvédelmi miniszterek tanácsa elfogadta. Öt GMO-s termék (négy kukorica 
és egy burgonya fajta) kereskedelmi forgalomba hozatala esetében nem volt meg a 
minısített többség a tanácsban, ezért az eljárásrend értelmében az engedélyezési 
javaslatok döntésre visszakerültek a Bizottsághoz. A Bizottság valamennyi terméket 
engedélyezte. 
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Megkezdıdtek a mezıgazdasági termékek minıségérıl szóló Zöldkönyv 
elıkészítı munkái. A Zöldkönyv magába foglalja a forgalmazási elıírásokat, a 
termelési követelményeket és minıségbiztosítási rendszereket. 

A feldolgozásra szánt alma piacán kialakult krízis kapcsán a Bizottság nem 
tartotta szükségesnek intézkedések meghozatalát a magyar és a lengyel felvetésekre. 
Úgy ítélte meg, hogy nem látja jelét annak, hogy a kínai alma-sőrítmény okozná a 
piacon kialakult problémákat, ezért nem indokolt a korlátozó intézkedések 
bevezetése. Álláspontja szerint a gazdákat a termelıi szervezetek kialakítására kell 
bíztatni, és a termelık részérıl összehangolt intézkedéseket kellene tenni.  

Magyar kezdeményezésre a Tanács vitát folytatott a vidékfejlesztési 
beruházásokhoz kapcsolódó, vissza nem térítendı ÁFA-ról. A problémák 
megoldását sürgetı magyar felvetést a tagországok egyhangúlag támogatták. A 
Bizottság elismerte, hogy az EMVA és az ERFA eltérı szabályokat alkalmaz. 
Kiemelte, hogy nagyon óvatosan kell bánni a kérdéssel, nehogy az EU támogatások 
megadóztatásra kerüljenek. 

Agrárdiplomáciai szempontból – a hasonlóan a korábbi évekhez – 2008 aktív 
év volt. Az EU Tanácsüléseket leszámítva, összesen 61 magas szintő vezetıi 
látogatásra, a magyar vezetık külföldi útjára, illetve a külföldi partner 
magyarországi programjára került sor. 41 miniszteri, államtitkári és szakállamtitkári 
kiutazás történt, és 20 alkalommal érkezett hazánkba külföldi 
szakminisztériumokból vezetıi delegáció.  

Az elmúlt évben 20 kétoldalú miniszteri találkozó zajlott le, és a több 
országgal fenntartott gazdasági vegyes bizottságok, önállóan létrehozott 
mezıgazdasági munkabizottságok, munkacsoportok továbbra is jó fórumot 
teremtettek az ágazati együttmőködés koordinálására. 2008-ban 7 országgal 
(Franciaország, India, Izrael, Jordánia, Oroszország, Szlovákia, Ukrajna) tartottunk 
Mezıgazdasági Munkacsoportülést. Nemzetközi kiállításokra 14 vezetıi kiutazás 
történt, két alkalommal (Németországban és Szlovéniában) Magyarország 
díszvendégként vett részt szakkiállításon. Az FVM vezetıi két alkalommal (India, 
Azerbajdzsán-Türkmenisztán) miniszterelnöki delegáció tagjaként utaztak külföldre, 
ugyancsak kétszer a partnerországban (Románia, Oroszország) megszervezésre 
került együttes kormányülésen, illetve kormányközi bizottsági ülésen vettek részt. 

Az egyes relációkat tekintve kapcsolataink legintenzívebben az EU 
tagállamok közül Németországgal és Franciaországgal, a harmadik országokat 
tekintve pedig Oroszországgal fejlıdtek. 

Tovább erısödött a szomszédos országokkal való együttmőködés. A 
Visegrádi Négyek közötti kapcsolatok tovább mélyültek, szorosabbá vált az 
egyeztetés az EU közös agrárpolitikáját érintı legfontosabb témakörökben. A 
Visegrádi Csoport tagjai, valamint állandó meghívottként Bulgária és Románia 
minisztériumi vezetıi között múlt évben 3 alkalommal is találkozóra került sor (I. 
félévben az elnökséget betöltı Csehországban, a II. félévben pedig 
Lengyelországban miniszteri, ugyancsak az I. félévben Romániában tartott külön 
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találkozón államtitkári szinten). Hosszú idı után Magyarországra látogatott a 
lengyel mezıgazdasági miniszter. Többször került sor vezetıi szinten tárgyalásra a 
szlovák féllel, döntıen a „Tokaj” eredet-megjelölés használata ügyében.  

Jelentısen bıvült az Európán kívüli országokkal is a kapcsolat. Múlt évben 
miniszteri kiutazásra került sor például az USA-ba, Jordániába és Törökországba. 
Laoszból két vezetıi delegáció is ellátogatott hazánkba. 

A nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásból ki kell emelni az ENSZ 
szakosított élelmezési és mezıgazdasági szervezetét, a FAO-t. A magyar Kormány 
és a FAO között kötött megállapodás keretében a FAO Európai Regionális Hivatal, 
továbbá az Európa, Afrika és Közel-Kelet területét lefedı Közös Szolgáltató 
Központ Budapestre telepítése 2008-ban is komoly feladatokat rótt a 
minisztériumra. A magyar Kormány nevében az FVM vállalta, hogy a FAO 
tevékenységeinek támogatására ötéves idıszakon belül 100 ösztöndíjat biztosít 
kevésbé fejlett országok master szintő és állatorvos diákjai számára. Az ösztöndíj 
program a 2008-2009-es tanévben elindult az állatorvosi képzéssel, a SZIE 
Állatorvostudományi Karán 9 fı kezdte meg tanulmányait. 
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1.  Földterület használat szerint* 
2008. május 31. 

Szántó 
Kony- 

ha- 
kert 

Gyü-
möl-
csös 

Szılı Gyep 
Mezıgazdasági 

terület 
Erdı Nádas Halastó Termıterület 

Mővelés 
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 

1 855 41,2 0 24 13 295 2 186 37,8 1 257 23 26 3 492 44,9 296 3 788 40,7 

2. 
EGYÉNI 
GAZDÁLKODÓK 

2 088 46,4 35 52 45 310 2 530 43,7 207 2 2 2 740 35,3 80 2 820 30,3 

3. 

GAZDASÁGRA NEM 
AZONOSÍTHATÓ 
TERÜLETEK 
ÖSSZESEN 

561 12,4 61 23 25 405 1 074 18,5 420 35 7 1 536 19,8 1 159 2 695 29,0 

4. 
EBBİL: NEM MG-I 
HASZNOSÍTÁSÚ 
TERÜLETEK 

84 1,9 31 1 1 152 268 4,6 0 23 3 295 3,8 893 1 187 12,8 

5. ÖSSZESEN 4 503 100,0 96 99 83 1 010 5 790 100,0 1 884 59 35 7 768 100,0 1 535 9 303 100,0 

*) Azon területek nagysága, melyek a megfigyelés idıszakában a mezıgazdasági tevékenységet végzı 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 
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2.  A földterület mővelési ágak szerint* 
(május 31-én) 

M.e.: ezer hektár 

Mővelési ág 2004 2005 2006 2007 2008 

Szántó 4 510 4 513 4 510 4 506 4 503 

Kert 97 96 96 96 96 

Gyümölcsös 103 103 103 102 99 

Szılı 93 93 94 86 83 

Gyep 1 060 1 057 1 014 1 017 1 010 

Mezıgazdasági terület 5 863 5 862 5 817 5 807 5 790 

Erdı 1 775 1 775 1 777 1 822 1 884 

Nádas 61 62 61 57 59 

Halastó 34 34 34 34 35 

Termıterület 7 733 7 733 7 689 7 721 7 768 

Mővelés alól kivett terület 1 571 1 570 1 614 1 582 1 535 

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

megoszlás (%) 

Szántó 48,5 48,5 48,5 48,4 48,4 

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

Gyümölcsös 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Szılı 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 

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

Mezıgazdasági terület 63,0 62,9 62,4 62,4 62,2 

Erdı 19,1 19,1 19,1 19,6 20,3 

Nádas 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 

Halastó 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Termıterület 83,1 83,0 82,6 83,0 83,5 

Mővelés alól kivett terület 16,9 17,0 17,4 17,0 16,5 

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

*) Azon területek nagysága, melyek a megfigyelés idıszakában a mezıgazdasági tevékenységet végzı gazda-
ságok - 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 
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3. A termı- és szántóterületet használó gazdasági szervezetek 
száma és területe nagyságkategóriánként* 

A szervezetek száma A terület nagysága, hektár Nagyságkategória, 
hektár 2007 2008 2007 2008 

Termıterület 

9,99 és alatta 1 054 1 053 4 013 3 995 
10-     49,99 1 632 1 573 42 726 41 409 
50-     99,99 874 881 62 752 63 252 

100-   199,99 836 845 120 394 122 193 
200-   299,99 606 581 150 227 143 679 
300-   499,99 505 541 194 687 208 232 
500-   999,99 547 547 391 329 392 790 

1 000- 2499,99 525 521 823 121 805 932 
2 500- 2999,99 57 64 156 015 174 764 
3 000- 3499,99 23 21 75 781 69 463 
3 500- 3999,99 11 13 42 270 48 911 
4 000- 4499,99 15 13 62 604 54 277 
4 500-4999,99 10 10 47 897 47 820 

      5 000- 56 59 1 285 092 1 315 170 
         Összesen 6 751 6 722 3 458 908 3 491 887 

Szántóterület 

9,99 és alatta 764 758 2 569 2 553 
10-     49,99 986 965 25 473 25 192 
50-     99,99 462 489 33 624 35 577 

100-   199,99 526 541 75 470 78 261 
200-   299,99 463 440 115 152 109 706 
300-   499,99 380 398 147 023 153 195 
500-   999,99 472 490 336 236 349 349 

1 000- 2499,99 473 465 728 793 717 466 
2 500- 2999,99 39 37 105 604 100 950 
3 000- 3499,99 17 15 55 185 48 531 
3 500- 3999,99 10 14 37 022 51 539 
4 000- 4499,99 10 9 42 084 37 810 
4 500-4999,99 3 4 14 301 19 024 

      5 000- 18 18 124 368 125 413 
         Összesen 4 623 4 643 1 842 904 1 854 566 

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

A szervezetek száma A terület nagysága, hektár Nagyságkategória, 
hektár 2007 2008 2007 2008 

Szılı 

9,99 és alatta 304 308 1 175 1 132 

  10 -  49,99 217 206 4 703 4 595 

  50 -  99,99 44 42 2 932 2 803 

100 - 199,99 16 18 2 124 2 449 

200 - 299,99 5 5 1 255 1 284 

300 -  2 2 682 769 

Összesen 588 581 12 871 13 032 

Gyümölcsös 

9,99 és alatta 398 372 1 485 1 411 

  10 -  49,99 351 331 8 158 7 676 

  50 -  99,99 77 79 5 408 5 560 

100 - 199,99 34 32 5 035 4 716 

200 - 299,99 10 8 2 257 1 890 

300 -  8 7 2 994 2 487 

Összesen 878 829 25 337 23 740 
*) Használat szerint, csak a jelentést küldık adatai. 

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

2004 2005 2006 2007 
Megnevezés 

évben (folyó áron) 

Bruttó kibocsátás milliárd Ft 

Nemzetgazdaság összesena) 42 079,6 45 489,2 50 881,3 53 789,6 
Mezıgazdaság, vadgazdálkodás 
és halászat összes tevékenysége 

1 985,0 1 897,6 2 006,6 2 142,4 

Erdıgazdálkodás 75,1 74,5 76,9 94,5 
Élelmiszeripar összes 
tevékenysége 

2 225,9 2 121,6 2 263,8 2 275,4 

Agrárgazdaság összes 
tevékenysége 

4 286,1 4 093,7 4 347,3 4 512,2 

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

Mezıgazdaság, vadgazdálkodás 
és halászat összes tevékenysége 

4,7 4,2 3,9 4,0 

Erdıgazdálkodás 0,2 0,2 0,2 0,2 
Élelmiszeripar összes 
tevékenysége 

5,3 4,7 4,4 4,2 

Agrárgazdaság összes 
tevékenysége 

10,2 9,0 8,5 8,4 

Hozzáadott érték milliárd Ft 

Nemzetgazdaság összesena) 17 632,9 18 834,0 20 530,1 21 827,3 
Mezıgazdaság, vadgazdálkodás 
és halászat összes tevékenysége 

847,1 796,8 832,9 864,7 

Erdıgazdálkodás 29,7 29,1 29,4 38,1 
Élelmiszeripar összes 
tevékenysége 

493,4 481,1 510,0 508,5 

Agrárgazdaság összes 
tevékenysége 

1 370,2 1 307,0 1 372,3 1 411,4 

részarány % 

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

4,8 4,2 4,1 4,0 

Erdıgazdálkodás 0,2 0,2 0,1 0,2 
Élelmiszeripar összes 
tevékenysége 

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

Agrárgazdaság összes 
tevékenysége 

7,8 6,9 6,7 6,5 

Forrás: KSH 
a) Ágazatok összesen, alapáron.  
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6. Mezıgazdasági számla 

M.e.: millió Ft 
Folyó alapáron Megnevezés 

2006 2007 2008+) 
Gabonafélék (vetımaggal)  409 486 456 243 570 336 
Ipari növények (hüvelyesekkel) 134 895 165 047 214 414 
Takarmánynövények 35 351 35 138 32 876 
Szılı, gyümölcs 107 708 103 203 122 108 
Kertészeti termékek (zöldség, ültet- 
vény, virág) 

158 352 175 353 180 745 

Burgonya (vetıgumóval együtt) 26 507 34 191 23 099 
Egyéb növényi termékek 8 489 9 656 10 117 
Növénytermesztési és kertészeti  
termékek együtt 

880 788 978 831 1 153 695 

Állatok
 

371 657 368 976 417 491 

Állati termékek 194 039 192 615 210 638 
Élı állatok és állati termékek együtt 565 696 561 591 628 129 
Mezıgazdasági termékek összesen 1 446 484 1 540 422 1 781 824 
Mezıgazdasági szolgáltatások 95 127 90 572 99 380 
Nem mezıgazdasági másodlagos 
tevékenység 

44 233 47 078 51 614 

Mezıgazdasági kibocsátás összesen 1 585 844 1 678 072 1 932 818 
Folyó termelıfelhasználás 986 267 1 057 638 1 227 640 
Bruttó hozzáadott érték alapáron 599 577 620 435 705 178 
Termelési tényezık jövedelme 570 918 619 568 730 491 
Mőködési eredmény/vegyes jövedelem 389 011 419 028 519 664 
Nettó vállalkozói jövedelem 322 455 346 716 471 174 

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

Mezıgazdasági munkaerı-felhasználás 
(Éves Munkaerı Egység) 

Megnevezés  2006 2007 2008+) 

Összesen  480 720 459 291 433 632 
Fizetett 113 500 111 245 107 964 
Nem fizetett  367 220 348 046 325 668 

Forrás: KSH 
+) Elızetes adat. 

Mezıgazdasági jövedelem indexek 
(elızı év= 100,0) 

Forrás: KSH, AKI 
+) Elızetes adat. 

Megnevezés 2006 2007 2008+) 
’A’ mutató 111,7 107,4 118,6 
’C’ mutató 104,2 101,7 129,1 
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7. Fıbb élelmiszeripari adatok 2008-ban 

Megnevezés 

A termelés 
volumen-indexe 

2008/2007* 
% 

Alkalmazás-
ban állók 
száma,  

fı 

Havi bruttó 
átlagkereset 

Ft/fı 

Havi nettó 
átlagkereset  

Ft/fı 

Élelmiszerek, italok és  
dohánytermékek 
gyártása 

92,3 99 284 155 724 101 853 

Ezen belül: 
Élelmiszerek, ital 
gyártása 

92,2 98 278 153 872 100 979 

ebbıl: 
Húsfeldolgozás, -tartósítás 85,7 7 679 118 695 83 375 
Baromfihús feldolgozása, 
tartósítása 

89,5 8 872 121 682 86 69 

Hús-, baromfihús-
készítmény gyártása 

92,4 10 548 140 422 95 679 

Halfeldolgozás 83,6 63 110 436 78 958 
Gyümölcs-, 
zöldségfeldolgozás 

99,8 8 329 149 721 99 668 

Tejtermék gyártása 95,0 7 071 176 887 113 064 
Malomipari termék 
gyártása 

87,1 2 777 163 938 106 553 

Takarmány gyártása 89,9 4 125 198 154 121 717 
Egyéb élelmiszer gyártása 88,2 36 123 133 759 91 405 
Kenyér, friss tésztaféle 
gyártása 

96,4 23 234 105 366 77 973 

Tartósított lisztes áru 
gyártása 

94,8 2 956 157 156 102 915 

Cukorgyártás 34,5 440 308 437 175 238 
Édesség gyártása 90,8 2 430 156 780 102 072 
Desztillált szeszes ital 
gyártása 

91,5 1 226 224 094 133 700 

Bortermelés 79,8 3 533 136 374 91 805 
Sörgyártás 84,1 1 880 286 526 161 601 
Üdítıital gyártása 96,9 4 493 264 600 151 312 
Dohánytermékek gyártása 98,1 1 006 324 195 181 353 
Forrás: KSH 
*)5 fı feletti szervezetek adatai. 
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8. Élelmiszeripari vállalkozások tulajdonosi arányai a jegyzett tıke százalékában 
2007. december 31. 

TEÁOR 
kód Szakágazat 

Állami 
tulajdon Önkorm. tul.  

Külf. 
tulajdon 

Hazai 
társaság 
tulajdona 

Hazai 
magánsze-

mély 
tulajdona 

MRP 
tulajdon 

Szöv. 
tulajdon Egyéb tul. 

Összes 
jegyzett 

tıke=100,0 

1511 Húsfeldolgozás, -tartósítás 0,29 0,02 19,51 58,06 22,09 0,00 0,00 0,03 100,0 

1512 
Baromfihús feldolgozása, 
tartósítása 

0,00 0,03 15,07 79,29 5,50 0,00 0,12 0,00 100,0 

1513 
Hús-, baromfihús-készítmény 
gyártása 

6,79 0,00 72,67 14,66 5,87 0,00 0,00 0,00 100,0 

1520 Halfeldolgozás 6,42 0,00 23,50 14,06 56,02 0,00 0,00 0,00 100,0 

1531 Burgonyafeldolgozás 0,00 0,00 99,16 0,00 0,82 0,00 0,00 0,01 100,0 

1532 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 0,00 0,00 77,73 4,06 18,10 0,00 0,11 0,00 100,0 

1533 
Egyéb gyümölcs- és 
zöldségfeldolgozás 

0,00 0,30 14,74 52,28 26,21 0,00 6,27 0,20 100,0 

1541 Nyers olaj gyártása 0,00 0,00 25,94 51,99 20,39 0,00 1,29 0,39 100,0 

1542 Finomított olaj gyártása 0,00 0,00 96,02 3,12 0,86 0,00 0,00 0,00 100,0 

1551 Tejtermék gyártása 0,00 0,00 66,82 26,61 5,65 0,00 0,72 0,20 100,0 

1552 Jégkrém gyártása 0,00 0,00 9,67 89,87 0,46 0,00 0,00 0,00 100,0 

1561 Malomipari termék gyártása 0,08 19,16 20,99 33,34 24,48 1,86 0,06 0,03 100,0 

1562 Keményítı gyártása 0,00 0,00 49,64 49,64 0,72 0,00 0,00 0,00 100,0 

1571 Haszonállat-eledel gyártása 0,00 0,01 50,18 24,02 25,66 0,00 0,11 0,03 100,0 

1572 Hobbiállat-eledel gyártása 0,00 0,00 96,96 0,64 2,40 0,00 0,00 0,00 100,0 

1581 Kenyér, friss tésztaféle gyártása 0,00 0,55 18,82 29,20 48,93 1,71 0,59 0,20 100,0 
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Élelmiszeripari vállalkozások tulajdonosi arányai a jegyzett tıke százalékában 
2007. december 31. (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 

tıke=100,0 

1582 Tartósított lisztes áru gyártása 0,00 0,19 76,18 4,74 18,90 0,00 0,00 0,00 100,0 

1583 Cukorgyártás 0,00 0,09 99,75 0,02 0,14 0,00 0,00 0,00 100,0 

1584 Édesség gyártása 0,00 0,00 89,23 0,75 10,02 0,00 0,00 0,00 100,0 

1585 Tésztafélék gyártása 0,18 0,00 8,40 8,81 82,60 0,00 0,00 0,00 100,0 

1586 Tea, kávé feldolgozása 0,00 0,00 86,56 0,19 13,25 0,00 0,00 0,00 100,0 

1587 Főszer, ételízesítı gyártása 0,00 0,00 0,09 80,97 13,44 0,01 5,42 0,08 100,0 

1588 Homogenizált és diétás étel gyártása 0,00 0,00 39,59 0,00 60,41 0,00 0,00 0,00 100,0 

1589 
Máshova nem sorolt egyéb 
élelmiszer gyártása 

0,05 0,00 64,28 15,13 20,42 0,00 0,12 0,00 100,0 

1591 Desztillált szeszes ital gyártása 0,00 0,02 0,40 50,55 48,73 0,00 0,31 0,00 100,0 

1592 Etilalkohol gyártása 0,00 0,02 3,88 91,82 3,98 0,00 0,31 0,00 100,0 

1593 Bortermelés 8,18 0,00 40,42 13,68 35,89 0,00 1,60 0,23 100,0 

1594 Gyümölcsbor termelése 0,00 0,00 0,00 24,97 75,03 0,00 0,00 0,00 100,0 

1595 
Egyéb nem desztillált, erjesztett 
szeszesital gyártása 

0,00 0,00 19,80 0,00 80,20 0,00 0,00 0,00 100,0 

1596 Sörgyártás 0,00 0,16 95,36 0,30 2,96 0,00 0,00 1,22 100,0 

1597 Malátagyártás 0,00 0,00 99,29 0,43 0,28 0,00 0,00 0,00 100,0 

1598 Üdítıital gyártása 0,02 0,00 79,93 9,30 10,75 0,00 0,00 0,00 100,0 

15+16 
együtt 

 1,25 0,84 48,42 32,28 16,19 0,15 0,76 0,11 100,0 

Forrás: APEH, AKI 
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9. Fontosabb növények termelése 

Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008+) 

Betakarított terület, 1000 hektár 

Búza 1 174 1 131 1 075 1 111 1 130 

Rozs 45 42 39 40 44 

Árpa 331 317 293 321 330 

Zab 70 62 59 60 61 

Kukorica 1 190 1 198 1 215 1 079 1 192 

Cukorrépa 62 62 47 41  10 

Napraforgó 480 511 534 513 550 

Lucerna 155 153 146 134 143 

Burgonya 31 25 23 25 25 

Összes termés, 1000 tonna 

Búza 6 007 5 088 4 376 3 987 5 631 

Rozs 125 107 99 81 112 

Árpa 1 413 1 190 1 075 1 018 1 467 

Zab 217 157 151 125 182 

Kukorica 8 332 9 050 8 282 4 027 8 897 

Cukorrépa 3 527 3 516 2 454  1 693 573 

Napraforgó 1 186 1 108 1 181 1 060 1 468 

Lucerna 942 806 720 581 769 

Burgonya 784 657 564 563 684 

Termésátlag, kg/hektár 

Búza 5 120 4 500 4 070 3 590 4 980 

Rozs 2 750 2 570 2 540 2 040 2 580 

Árpa 4 270 3 750 3 670 3 170 4 450 

Zab 3 120 2 520 2 550 2 090 2 970 

Kukorica 7 000 7 560 6 820 3 730 7 470 

Cukorrépa 56 720 57 040 52 410 41 040 59 670 

Napraforgó 2 470 2 170 2 210 2 070 2 670 

Lucerna 6 090 5 240 4 930 4 340 5 380 

Burgonya 22 760 23 020 23 450 18 970 22 280 
+) Elızetes adat. 

Forrás: KSH 
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10. Szılı- és gyümölcstermelés 

Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008+) 

Szılıtermelés 

Összes terület, ezer ha 93 86 84 82 83 

Termıterület, ezer ha .. .. 76 75 76 

Termésátlag  
(termıterületre), kg/ha 8 460 5 540 6 910 7180 8780 

Termésmennyiség, ezer t 789 476 523 540 570 

Ebbıl: étkezési célra 
            felhasznált szılı, ezer t 24 10 15 14 18 

Egyszer fejtett bortermés, 
millió liter 527 336 310 322 381 

Gyümölcstermelés 

Összes terület, ezer ha 103 103 101 101 99 

Termıterület, ezer ha .. .. 81 81 84 

Termésmennyiség, ezer t 1 038 732 863 360 840 

Ebbıl: Alma 700 510 537 171 569 

            Körte 18 20 33 12 22 

            Meggy 77 48 60 43 68 

            Szilva 67 36 65 31 56 

            Kajszi 35 26 40 22 27 

            İszibarack 83 48 68 41 48 
+) Elızetes adat. 
Forrás: KSH 
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11. Állatállomány 

M.e.: ezer db 

2004 2005 2006 2007 2008 
Megnevezés 

december 1-én 

Összes gazdaság 

Szarvasmarha összesen 723 708 702 705 701 

ebbıl: tehén 345 334 322 322 324 

Sertés összesen 4 059 3 853 3 987 3 871 3 383 

ebbıl: anyakoca 296 277 290 259 230 

Juh összesen 1 397 1 405 1 298 1 232 1 236 

Tyúkfélék 32 814 31 902 30 303 29 866 31 165 

Gazdasági szervezet 

Szarvasmarha összesen 475 474 481 485 474 

ebbıl: tehén 225 225 224 225 221 

Sertés összesen 2 369 2 331 2 519 2 604 2 267 

ebbıl: anyakoca 183 175 189 181 162 

Juh összesen 182 180 182 173 168 

Tyúkfélék 16 136 16 038 15 093 16 433 16 762 

Egyéni gazdálkodó 

Szarvasmarha összesen 248 234 221 220 227 

ebbıl: tehén 120 109 98 97 103 

Sertés összesen 1 690 1 522 1 468 1 267 1 116 

ebbıl: anyakoca 113 102 101 78 68 

Juh összesen 1 215 1 225 1 116 1 059 1 068 

Tyúkfélék 16 678 15 864 15 210 13 432 14 403 

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 
Idıpont Gazdasági 

szervezet 
Egyéni 

gazdálkodó 
Gazdasági 
szervezet 

Egyéni 
gazdálkodó 

Gazdasági 
szervezet 

Egyéni 
gazdálkodó 

Gazdasági 
szervezet 

Egyéni 
gazdálkodó 

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 4 428 4,5 406 1,9 

2008 545 12,5 283 7,7 4 253 4,2 416 2,1 

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

Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008+) 

Vágóállat összesen, 

1000 tonna 1 433 1 381 1 372 1 396 1 378 

Ebbıl: vágómarha 98 88 84 89 87 

vágósertés 683 608 613 643 617 

vágójuh 19 19 20 21 20 

vágóbaromfi 606 640 632 616 629 

Áruhal, 1000 tonna 19 19 21 21 20 

Tehéntej, 

millió liter 
1 845 1 878 1 796 1 794 1 790 

Tyúktojás,  

millió darab 
3 265 2 964 2 956 2 843 2 871 

Gyapjú, tonna 4 703 5 027 4 689 4 603 4 502 

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

M.e.: kilogramm 

Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008
+)

 

Vágómarha-termelés 

Egy tehénre 282 257 257 276 269 

Egy lakosra 9,7 8,7 8,3 8,8 8,6 

Vágósertés-termelés 

Egy kocára 2 210 2 089 2 174 2 305 2 478 

Egy lakosra 67,5 60,2 60,8 63,9 61,3 

Vágójuh-termelés 

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

Vágóbaromfi-termelés 

Egy lakosra 59,9 63,4 62,7 61,2 62,5 

Tejtermelés, liter 

Egy tehénre 5 970 6 260 6 506 6 693 6 781 

Egy lakosra 182,4 186,0 178,2 178,2 177,8 

Tojástermelés, darab 

Egy tojóra 212 208 205 218 215 

Egy lakosra 323 294 293 282 285 

Gyapjútermelés 

Egy juhra 4,0 3,9 3,6 3,8 3,9 

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

Forrás: KSH 
+) Elızetes adat. 
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15. Egy fıre jutó fogyasztás 

2004 2005 2006 2007 Megnevezés 
kilogramm/f ı 

Élelmiszerfogyasztás 
Húsfélék összesen 60,9 63,5 65,9 63,2 
ebbıl: sertéshús 25,9 26,7 27,9 27,6 
marha- és borjúhús 3,2 3,1 3,4 3,3 
belsıség 3,0 2,7 2,8 2,5 
baromfihús 27,7 29,8 30,8 28,7 
Hal 3,4 3,6 3,7 3,8 
Tej 155,2 166,8 163,1 163,5 
Tojás 16,7 16,0 15,6 15,4 
Zsiradék összesen 36,0 36,5 37,7 37,4 
Ebbıl: sertészsiradék 13,2 13,4 13,3 13,0 
Liszt 83,3 91,2 86,0 82,4 
Rizs 6,1 6,1 6,0 5,9 
Cukor 32,7 31,2 32,3 31,2 
Burgonya 68,0 66,8 61,8 59,7 
Zöldség- fızelékféléka)  117,7 112,1 119,9 117,6 
Gyümölcs összesena) 93,7 82,7 90,7 76,5 

Égetett szeszesitalok,
b)

 liter 7,1 7,0 7,3 6,9 
Bor, liter 32,7 33,1 33,4 28,5 
Sör, liter 73,2 72,6 74,2 77,8 
Dohány 1,4 1,4 1,5 1,5 
Kávé 2,7 2,7 2,8 2,7 
Tea, dkg 31,9 27,7 27,8 25,8 

Napi tápanyagfogyasztás 
Kilojoule 13 387 13 719 13 740 13375 
Fehérje, gramm 101,0 105,4 104,6 101,3 
Ebbıl: állati fehérje, gramm 56,7 59,2 60,0 58,4 
Zsír, gramm 140,7 144,0 148,3 146,8 
Szénhidrát, gramm 386,6 395,3 386,9 371,9 

Forrás: KSH  

a) A feldolgozott termékek friss súlyban számolva. 

b) 50 fokos szeszre átszámítva. 
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16. Erdıterület, erdısültség 

M.e.: ezer hektár 

Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 

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

2. Összes erdıgazdálkodás alá 
vont terület* 

1 974 1 983 1 999 2 019 2 030 

Ebbıl: Faállománnyal borított 
terület 

1 843 1 853 1 870 1 891 1 903 

Állami tulajdonú 
erdık 1 048 1 049 1 054 1 054 1 058 

Közösségi tulajdonú 
erdık 

15 17 18 19 19 

Egyéni gazdálkodók 245 245 246 .. .. 

Társult gazdálkodók 293 315 340 818 826 

Mőködésképtelen 
gazdálkodói kör 

242 227 212 .. .. 

Erdısültség, % 19,8 19,9 20,1 20,3 20,5 

* Az erdı mővelési ágon kívül tartalmazza az utak vadlegelık stb. területét is. 
Forrás: Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóság 
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17. Erdısítés 

M.e.: hektár 

Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 

Erdıfelújítás elsı kivitela) 

Állami erdıgazdaságok 11 825 11 708 11 325 11 191 10 869 

Egyéb erdıgazdálkodók 9 170 7 623 7 689 8 854 8 508 

Összesen: 20 995 19 331 19 014 20 045 19 377 

Erdıtelepítés és fásítás, elsı kivitel 

Állami erdıgazdaságok 437 628 770 512 391 

Egyéb erdıgazdálkodók 7 137 7 029 13 219 18 436 6 941 

Összesen: 7 574 7 657 13 989 18 948 7 332 

Forrás: Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóság 
a) Az adatok az erdıfelújítást pótló telepítések nélkül értendık. 
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18. Összes fakitermelés 

M.e.: ezer m3 

Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 

Bruttó fatömeg föld feletti 7 095 7 167 7 005 6 609 7 024 

Nettó fatömeg föld feletti 5 660 5 940 5 913 5 640 5 957 

Ipari fa 2 988 2 804 2 667 2 761 2 822 

Tőzifa 2 672 3 136 3 246 2 879 3 135 

Forrás: Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóság 



 

25 

19. Vadgazdálkodás  

Becsült vadállomány (ezer db) 
Megnevezés 

2006. évre 2007. évre 2008. évre 2009. évre 

Gímszarvas 69,2 76,9 85,0 87,1 

Dámszarvas 21,8 23,9 25,9 26,7 

İz 310,4 312,0 340,4 349,5 

Muflon 9,2 10,1 9,9 10,5 

Vaddisznó 77,7 77,8 95,6 99,3 

Mezei nyúl 535,2 472,1 522,9 523,6 

Fácán 796,9 723,7 790,4 795,6 

 

Vadállomány hasznosítás, teríték (ezer db) 
Megnevezés 

2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 

Gímszarvas 36,7 32,0 34,0 36,2 

Dámszarvas 8,9 8,4 9,3 9,7 

İz 89,9 80,6 79,5 86,1 

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

Vaddisznó 79,5 4,4 94,0 94,4 

Mezei nyúl 105,1 89,3 95,7 104,0 

Fácán 474,0 361,6 432,8 421,0 

Pénzügyi adatok (milliárd Ft) 

Bevétel 14,44 14,31 16,04 16,60 

Összes kiadás 13,99 14,29 15,24 16,16 

Ebbıl: mezı-
gazdasági vadkár 

1,26 1,41 1,64 1,56 

erdei vadkár 0,16 0,20 0,20 0,13 

Eredmény 0,46 0,02 0,80 0,44 

Forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár 
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20.  A természetes vizek és víztározók halzsákmánya 2008-ban 

Zsákmány (tonna) 

Szektor Hektár 
Nemes hal Fehérhal 

Össze-
sen 

Ebbıl: 
étkezési 

célra 

Balaton, Kis-Balaton 62 841 336 187 523 472 

Egyéb állami 1 978 464 14 478 461 

Mg.-i szövetkezetek 3 906 9 2 11 11 

Önkormányzatok  3 095 36 3 39 35 

Halászati szövetkezetek, 
Kft.-k 33 884 582 296 878 674 

Horgász-szervezetek 31 077     

- üzemi halászat  256 49 305 234 

- horgász-zsákmány  3 927 1 189 5 116 5 116 

Kistermelık 2 734 28 16 44 24 

Összesen: 139 515 5 638 1 756 7 394 7 027 

2007. évi mutatók 135 852 5 251 1 773 7 024 6 669 

2008/2007, % 102,70 107,38 99,01 105,27 105,37 

Forrás: Országos Halászati Adattár 
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21. A tógazdasági haltermelés szektoronkénti megoszlása 
2008-ban 

Megnevezés 
Üzemelt 
tóterület,  

ha 

Lehalászás 
összesen*, 

tonna 

Ebbıl: étkezési 
hal összesen, 

tonna 

Állami gazdálkodó szervezetek 5 071 4 856 3 381 

Mezıgazdasági szövetkezetek 414 501 425 

Halászati szövetkezetek 918  835 578 

Horgász szervezetek 639  653 551 

Más társas vállalkozások 15 083 11 608 7 994 

Egyéb 2 123  1 617 806 

Összesen 24 248 20 071 13 735 

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

Teljesítményérték: millió Ft 

Ágazat 2004 2005 2006 2007 2008+) 

Összes beruházás 

Nemzetgazdaság összesen 3 014 605 3 103 581 3 351308 3 463 699 3 369 879 

Ebbıl: Agrárgazdaság 219 019 228 728 218 068 228 127 239 509 

Mezıgazdaság 100 771 111 486 104 184 105 672 148 541 

Erdıgazdálkodás 6 080 5 961 6 976 10 404 8 270 

Élelmiszeripar 112 168 111 281 105 389 112 052 82 698 

Építési beruházás 

Nemzetgazdaság összesen 1 320 061 1 472 520 1 676 216 1 671 133 1 495 503 

Ebbıl: Agrárgazdaság 69 354 73 569 87 719 62 845 74 083 

Mezıgazdaság 30 460 36 743 55 003 24 352 48 034 

Erdıgazdálkodás 2 771 2 855 4 028 5 536 3 726 

Élelmiszeripar 36 123 33 971 28 688 32 956 22 323 

Gépberuházás 

Nemzetgazdaság összesen 1 656 626 1 595 146 1 637 507 1 756 604 1 839 155 

Ebbıl: Agrárgazdaság 116 196 123 372 99 569 134 206 134 489 

Mezıgazdaság 38 727 45 801 20 448 50 856 69 725 

Erdıgazdálkodás 3 042 3 052 2 876 4 816 4 502 

Élelmiszeripar 74 427 74 519 76 245 78 534 60 262 

Forrás: KSH  
+) Elızetes adat. 
* A 4 fı feletti vállalkozások, valamint teljeskörően a költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit 
szervezetek adatai. 
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23. Mőtrágyaellátás* 

Nitrogén- Foszfor- Kálium- Összes 
Év 

mőtrágya, hatóanyagban 

Értékesített mennyiség, ezer tonna 

2004 293 75 85 453 

2005 260 61 71 392 

2006 289 75 92 456 

2007 320 87 100 507 

2008 294 63 74 431 

Egy hektár mezıgazdasági területre, kg 

2004 50 13 14 77 

2005 44 10 12 67 

2006 50 13 16 78 

2007 55 15 17 87 

2008 51 11 13 74 

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

2004 61 16 18 94 

2005 55 13 15 82 

2006 60 16 19 95 

2007 67 18 21 106 

2008 62 13 15 90 

Forrás: KSH, AKI 
* A mezıgazdasági termelıeszköz-kereskedelmi szervezetek közvetlen értékesítése a mezıgazdaság és az 

erdıgazdálkodás részére.  
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24. Mezıgazdasági termékek értékesítésének (felvásárlásának) 
volumenindexe 

Termék 2004 2005 2006 2007 2008+) 

2000 = 100,0 

Növénytermesztési és kertészeti 
termékek 

144,8 131,6 116,3 109,9 119,6 

 Gabonafélék 133,9 125,7 121,9 98,0 119,0 

Zöldségfélék 144,7 133,6 128,3 146,3 131,6 

Gyümölcsök 118,5 67,8 75,8 60,6 116,9 

Élı állatok, állati termékek 98,1 92,4 90,6 97,2 93,3 

Mezıgazdasági termékek 
összesen 115,5 106,7 99,7 101,2 102,7 

Elızı év = 100,0 

Növénytermesztési és kertészeti 
termékek 

116,3 90,9 88,4 94,5 108,8 

    Gabonafélék 120,3 93,9 97,0 80,4 121,4 

Zöldségfélék 79,6 92,3 96,0 114,0 90,0 

Gyümölcsök 103,4 57,2 111,8 80,0 192,8 

Élı állatok, állati termékek 89,7 94,2 98,1 107,2 96,0 

Mezıgazdasági termékek 
összesen 

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

Forrás: KSH 
+) Elızetes adat. 
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25. A fıbb termékek felvásárlási átlagára 

Termékek 2004 2005 2006 2007 2008+) 

Búza, Ft/t 23 424 20 458 26 319 43 745 40 095 

Árpa, Ft/t 23 992 21 272 25 233 37 872 36 052 

Kukorica, Ft/t 23 494 21 662 26 204 45 753 29 953 

Napraforgómag, Ft/t 56 006 50 232 52 938 85 505 80 363 

Repcemag, Ft/t 55 966 48 725 56 423 63 326 104 102 

Burgonya, Ft/t 37 488 25 584 50 578 64 639 39 110 

Fejeskáposzta, Ft/kg 31,5 50,9 56,1 57,4 61,0 

Vöröshagyma, Ft/kg 34,2 29,2 52,6 72,7 45,3 

Zöldbab, Ft/kg 51,2 50,4 50,7 52,6 60,7 

Zöldborsó (szemes súlyban), Ft/kg 61,3 53,6 56,0 58,6 73,9 

Paradicsom, Ft/kg 29,3 44,2 52,9 30,6 53,7 

Zöldpaprika, Ft/kg 143,5 110,8 137,5 161,3 173,2 

Alma, Ft/kg 12,1 25,1 27,6 56,4 17,4 

Körte, Ft/kg 50,8 48,5 48,5 79,7 58,0 

Sárgabarack, Ft/kg 58,5 104,8 70,5 103,2 100,0 

İszibarack, Ft/kg 58,4 47,4 54,2 77,7 59,0 

Borszılı, Ft/kg 45,0 47,3 62,8 79,8 64,3 

Vágósertésa), Ft/kg 262,1 274,7 292,3 259,8 305,6 

Vágómarhab), Ft/kg 224,9 267,4 296,7 286,9 302,7 

Vágóbaromfi, Ft/kg 224,7 209,6 214,5 247,4 286,2 

Tehéntej, Ft/liter 62,9 64,3 63,8 72,7 82,5 

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

Forrás: KSH 
+) Elızetes adat. 

 
a) 

Süldı és malac nélkül. 
b) 

Vágóborjú nélkül. 
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26. A mezıgazdasági termékek termelıi árindexe 

Termék 2004 2005 2006 2007 2008+) 

2000 = 100,0 

Növénytermesztési és kertészeti 
termékek 

98,0 97,4 114,9 161,4 137,3 

Gabonafélék 87,8 79,1 98,2 166,8 127,5 

Zöldségfélék 114,4 123,1 140,7 147,6 159,4 

Gyümölcsök  80,4 97,8 113,9 162,5 120,3 

Élı állatok, állati termékek 111,3 113,3 117,8 122,0 138,6 

Mezıgazdasági termékek 
Összesen 

104,5 105,2 116,3 142,1 137,9 

Elızı év = 100,0 

Növénytermesztési és kertészeti 
termékek 

86,2 99,4 118,0 140,5 85,1 

Gabonafélék 79,2 90,1 124,1 169,9 76,4 

Zöldségfélék  104,0 107,6 114,3 104,9 108,0 

Gyümölcsök  75,1 121,6 116,5 142,7 74,0 

Élı állatok, állati termékek 103,9 101,8 104,0 103,6 113,6 

Mezıgazdasági termékek 
Összesen 

94,6 100,7 110,6 122,2 97,0 

Forrás: KSH 
+) Elızetes adat. 
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27. Egyes termékek éves fogyasztói átlagára 

2004 2005 2006 2007 2008 Termék 
évben, forint 

Sertéscomb, csont és csülök nélkül, kg 878 920 1 000 979 1 090 

Rostélyos, csontos, kg 959 1 030 1 132 1 226 1 280 

Bontott csirke, kg 505 521 538 626 706 

Szárazkolbász, kg 2 130 2 240 2 394 2 721 2 980 

Párizsi, kg 640 682 729 825 890 

Tojás, 10 db 212 203 225 264 296 
Pasztırözött tej, 2,8 %-os zsírtartalom, 
liter 159 156 168 187 219 

Trappista tömbsajt, kg 1 240 1 190 1 228 1 383 1 560 
Tejföl, 20% zsírtartalom, 0,175 l 
mőanyag pohárban, db 85 87 92 107 126 

Sertészsír, kg 310 405 380 369 440 

Csemege szalonna, füstölt, kg 781 860 885 932 1 010 
Napraforgó étolaj, 1 literes mőanyag 
flakonban,  278 257 267 306 494 

Finom liszt, kg 89 70 75 104 134 

Hántolt rizs, fényezetlen, kg 180 175 179 210 278 

Kenyér, házi jellegő, kg 207 206 217 256 293 

Normál kristálycukor, kg 210 199 217 229 209 

Pörkölt kávé, 250 g-os, csomag 387 408 423 465 513 

Fehér asztali bor, 1 liter1) 291 289 279 283 445 

Világos hazai sör, 0,5 l, palack 124 119 119 130 141 
Gyümölcsaromával ízesített szeszesital, 
0,2 l, palack 391 397 418 456 485 

Sopiane cigaretta, multifilteres, rövid, 
20 db, (2007-tıl 19 db) csomag 411 433 461 481 502 

Forrás: KSH 
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28. A kivitel termékszerkezetének alakulása 

M.e.: millió EUR 

Árucsoport 2005 2006 2007 2008 

Élı állatok 147,1 163,0 175,2 217,9 
Hús, vágási melléktermék és 
belsıség 

567,4 525,0 638,5 710,9 

Halak, édesvízi állatok 3,1 4,6 3,4 4,0 
Tejtermékek és egyéb élelmezési 
célra alkalmas állati eredető 
élelmiszer 

136,5 168,1 213,9 261,2 

Egyéb állati termék 69,2 66,8 46,4 46,0 
Növényi termékek 17,3 20,8 21,3 28,3 
Zöldségfélék 132,4 144,2 183,2 187,1 
Gyümölcs, dió, citrusfélék 57,7 75,5 86,1 121,7 
Kávé, tea, főszer 22,7 30,4 39,4 44,3 
Gabonafélék 470,0 633,1 1 256,5 1 267,3 
Malomipari termékek 38,5 22,1 62,9 103,1 
Olajos mag, takarmány 243,0 211,4 308,8 494,9 
Növényi nedv és -kivonat 0,6 0,9 1,3 1,5 
Egyéb növényi termékek 3,9 6,3 4,7 5,2 
Állati, növényi zsír 116,0 120,1 138,1 217,4 
Állati eredető élelmiszerkészítmény 112,9 126,3 137,7 136,2 
Cukor, cukorkaáruk 141,5 186,0 194,6 217,9 
Kakaó, készítményei 47,8 67,9 64,6 68,6 
Cukrászati termék 68,6 80,0 94,8 121,5 
Zöldség, gyümölcskészítmény 348,7 368,2 391,8 455,1 
Egyéb ehetı készítmény 144,4 179,2 235,1 282,7 
Ital, szesz, ecet 114,6 149,7 203,7 280,2 
Állati takarmány, melléktermék 300,5 295,3 319,0 417,8 
Dohány és termékei 19,2 30,5 42,5 44,3 

Összesen 3 323,6 3 675,4 4 863,4 5 735,3 

Forrás: KSH 
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29. A behozatal termékszerkezetének alakulása 

M.e.: millió EUR 

Árucsoport 2005 2006 2007 2008 

Élı állatok 98,9 121,8 109,6 112,3 
Hús, vágási melléktermék és 
belsıség 

236,7 207,7 206,9 289,8 

Halak, édesvízi állatok 21,0 24,0 26,1 29,4 
Tejtermékek és egyéb élel-
mezési célra alkalmas állati 
eredető élelmiszer 

174,7 212,7 291,6 291,4 

Egyéb állati termék 23,3 28,9 27,2 28,2 
Növényi termékek 56,2 53,8 59,2 65,1 

Zöldségfélék 90,1 105,8 125,1 123,8 
Gyümölcs, dió, citrusfélék 181,2 170,0 213,6 226,6 
Kávé, tea, főszer 63,2 77,4 84,5 94,1 
Gabonafélék 44,2 43,3 86,3 110,9 
Malomipari termékek 18,2 20,9 23,8 28,9 
Olajos mag, takarmány 67,1 79,7 80,5 115,8 
Növényi nedv és -kivonat 8,9 9,7 10,7 10,8 
Egyéb növényi termékek 0,7 0,9 0,6 0,8 
Állati, növényi zsír 111,4 103,8 138,5 228,7 
Állati eredető élelmiszer- 
készítmény 

60,3 73,6 90,0 118,3 

Cukor, cukorkaáruk 70,0 99,0 104,1 195,0 
Kakaó, készítményei 117,5 142,3 154,9 176,2 
Cukrászati termék 160,8 168,8 181,8 220,7 
Zöldség, gyümölcskészítmény 113,9 132,3 151,9 160,2 
Egyéb ehetı készítmény 200,9 242,7 281,0 321,3 
Ital, szesz, ecet 157,0 174,7 241,7 284,9 
Állati takarmány, melléktermék 241,5 274,2 354,3 424,3 
Dohány és termékei 90,2 112,2 144,2 162,7 
Összesen 2 407,6 2 680,2 3 188,1 3 820,2 

Forrás: KSH 
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30. Kiviteli forgalom egyes országokkal és országcsoportokkal 

2007 2008 Megnevezés 

millió EUR 

Kivitel összesen 4 863,4 5 735,3 
Európa 4 637,9 5 505,0 
EU 27 4 002,5 4 688,0 
EU 15 2 518,0 2 742,3 
Ebbıl: Ausztria 350,9 464,3 

Belgium 68,2 88,0 
Franciaország 160,0 176,3 
Hollandia 273,0 234,4 
Nagy-Britannia  131,4 113,9 
Németország 685,0 858,3 
Olaszország 553,8 549,2 
Spanyolország 59,3 56,3 
Svédország 36,7 36,7 

Új EU tagok 1 484,5 1 945,7 
Ebbıl:  Bulgária  68,5 85,5 

Csehország 179,5 206,8 
Lengyelország  234,7 274,5 
Litvánia  31,7 37,2 
Románia  573,4 812,4 
Szlovákia 222,4 333,7 
Szlovénia 114,4 146,1 

EU-n kívüli európai országok 635,4 817,0 
Ebbıl:  Bosznia-Hercegovina  71,0 124,5 

Horvátország 112,8 150,5 
Oroszország 179,6 193,7 
Svájc  63,4 71,2 
Szerbia 45,7 66,7 
Törökország 27,9 25,2 
Ukrajna 82,4 107,5 

Ázsia 167,9 180,6 
Ebbıl:  Izrael 15,7 33,3 

Japán 40,0 48,5 
Afrika 19,1 11,7 
Amerika  35,6 34,8 
Ebbıl:  USA  28,9 25,0 
Ausztrália és Óceánia 2,9 3,1 
Forrás: KSH 
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31. Behozatali forgalom* egyes országokkal és 
országcsoportokkal 

2007 2008 Megnevezés 

millió EUR 

Behozatal összesen 3 188,2 3 820,2 
Európa 3 050,4 3 682,3 
EU 27 2 902,8 3 469,5 
EU 15 1 936,4 2 394,5 
Ebbıl:  Ausztria 225,2 313,8 

Belgium 83,1 79,7 
Dánia 40,5 40,6 
Franciaország 105,2 139,9 
Görögország 25,3 27,3 
Hollandia 352,4 511,6 
Nagy-Britannia  59,6 82,6 
Németország 720,4 819,1 
Olaszország 200,6 246,2 
Spanyolország 87,7 95,8 
Svédország 13,1 17,3 

Új EU tagok 966,3 1 075,0 
Ebbıl:  Csehország  157,8 212,0 

Lengyelország 394,7 449,1 
Románia  92,4 85,2 
Szlovákia  236,0 250,9 
Szlovénia  61,6 38,5 

EU-n kívüli európai országok 147,6 212,8 
Ebbıl:  Horvátország  47,2 80,7 

Szerbia 29,0 64,6 
Törökország 22,9 21,3 
Ukrajna 31,4 33,7 

Ázsia 56,1 58,1 
Ebbıl:  Kína 15,4 16,5 

Thaiföld 8,1 10,3 
Afrika 15,4 10,9 
Amerika  65,9 68,4 
Ebbıl:  Argentína 9,3 9,6 

Brazília 11,4 17,8 
USA  31,8 32,4 

Ausztrália és Óceánia 0,4 0,4 
Forrás: KSH 
*feladó ország szerint összeállítva 
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32. Külkereskedelmi volumenindexek 2008-ban 
2007. 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-27 106,1 118,6 105,6 103,4 100,5 102,4 

Ebbıl EU-15 111,0 115,7 120,1 103,2 97,5 101,2 

Új EU tagok 96,6 127,1 92,3 103,6 117,3 107,3 

EU-n kívüli országok 117,6 94,4 109,0 99,3 105,3 105,4 

OECD 108,0 117,7 110,6 104,8 100,3 103,0 

Összesen 107,1 110,2 108,3 102,8 102,1 103,3 

K i v i t e l 

EU-27 99,8 108,3 116,7 103,0 103,9 103,8 

Ebbıl EU-15 89,8 108,2 129,3 100,8 101,0 101,0 

Új EU tagok 115,5 108,9 101,4 107,9 116,5 112,6 

EU-n kívüli országok 112,1 108,1 100,1 108,3 97,2 101,5 

OECD 95,0 106,0 117,3 100,6 103,9 102,9 

Összesen 102,0 108,2 110,0 104,0 102,7 103,4 

Forrás: KSH 
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33. Külkereskedelmi értékindexek 
2008-ban, forint alapon számolva 

2007. 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-27 116,9 126,0 131,2 103,6 98,1 102,8 

Ebbıl EU-15 122,7 121,4 146,6 102,7 95,4 100,9 

Új EU tagok 105,7 138,9 116,7 106,5 113,1 110,4 

EU-n kívüli országok 119,6 112,1 144,8 105,2 99,2 111,6 

OECD 118,6 125,0 139,6 104,3 97,3 102,6 

Összesen 117,2 121,3 141,6 103,8 98,5 105,5 

K i v i t e l 

EU-27 110,9 129,5 145,1 104,9 100,9 104,2 

Ebbıl EU-15 100,1 128,7 163,7 101,7 98,4 101,0 

Új EU tagok 127,6 132,9 123,3 112,0 111,7 114,3 

EU-n kívüli országok 122,1 136,8 128,0 110,4 107,4 110,3 

OECD 105,8 126,1 148,6 102,4 100,7 102,9 

Összesen 112,9 130,3 138,2 105,9 102,3 105,5 

Forrás: KSH 
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34. Külkereskedelmi árindexek 
2008-ban, forint alapon számolva 

2007. 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-27 110,2 106,2 124,2 100,2 97,6 100,4 

Ebbıl EU-15 110,5 104,9 122,1 99,5 97,8 99,7 

Új EU tagok 109,4 109,3 126,5 102,8 96,4 102,9 

EU-n kívüli országok 101,7 118,7 132,8 105,9 94,2 105,9 

OECD 109,8 106,2 126,2 99,5 97,0 99,6 

Összesen 109,4 110,1 130,7 101,0 96,5 102,1 

K i v i t e l 

EU-27 111,1 119,6 124,3 101,8 97,1 100,4 

Ebbıl EU-15 111,5 119,0 126,6 100,9 97,4 100,0 

Új EU tagok 110,5 122,0 121,6 103,8 95,9 101,5 

EU-n kívüli országok 108,9 126,6 127,9 101,9 96,4 100,3 

OECD 111,4 119,0 126,7 101,8 96,5 99,8 

Összesen 110,7 120,4 125,6 101,8 96,9 100,4 

Forrás: KSH 
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35. A külkereskedelem cserearány-mutatóinak alakulása 
2008-ban, forint alapon számolva (%) 

Megnevezés Élelmiszerek, 
italok, dohány 

Nyersanyagok Energia-
hordozók 

Feldolgozott 
termékek 

Gépek és 
szállítóeszközök 

Összesen 

EU-27 100,8 112,6 100,1 101,6 99,5 100,0 

Ebbıl EU-15 100,9 113,4 103,7 101,4 99,6 100,3 

Új EU tagok 101,0 111,6 96,1 101,0 99,5 98,6 

EU-n kívüli országok 107,1 106,7 96,3 96,2 102,3 94,7 

OECD 101,5 112,1 100,4 102,3 99,5 100,2 

Összesen 101,2 109,4 96,1 100,8 100,4 98,3 

Forrás: KSH  
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36. Egyes agrártermékek behozatalának/kivitelének alakulása 
2007 2008 

Mennyiség Érték Átlagár Mennyiség Érték Átlagár 
Árváltozás 

Termékcsoport 

(kt) (millió Euró)  (Euró/t) (kt) (millió Euró)  (Euró/t) (2007 = 100) 

Kukorica 5 356 853 159 3 554 699 197 123,4 
Búza és kétszeres 1 715 322 188 2 213 464 210 111,6 
Baromfihús frissen, fagyasztva 109 340 3 134 128 368 2 879 91,9 
Állatok etetésére szolgáló készítmény 373 288 773 480 359 748 96,8 
Zöldségkonzervek 236 201 853 263 244 927 108,7 
Napraforgómag 464 155 334 554 239 432 129,2 
Sertéshús frissen, hőtve vagy fagyasztva 95 218 2 286 100 234 2 341 102,4 
Repce, vagy olajrepcemag 413 119 288 504 200 397 137,8 
Napraforgómagolaj, finomítva is 162 115 710 145 170 1 172 165,1 
Tej és tejszín 274 82 298 338 107 316 106,0 
Üdítıitalok, egyéb alkoholmentes italok 21 79 3 718 20 100 5 034 135,4 
Nád- vagy répacukor 180 95 525 185 100 540 102,7 
Gyümölcskonzervek 63 73 1 162 71 90 1 274 109,6 
Árpa 375 66 177 494 88 178 100,7 
Kávé- teakészítmények, pótkávé 19 87 4 633 19 82 4 344 93,8 
Élı szarvasmarhafélék 31 68 2 157 33 78 2 363 109,5 
Etilalkohol és más szesz 5 33 6 569 5 76 15 289 232,7 
Zöldség fagyasztva 110 71 648 104 73 701 108,3 
Bor 10 69 6 771 11 71 6 739 99,5 
Tejcukor, szılıcukor, gyümölcscukor 143 59 411 185 71 382 93,0 
Kenyér, cukrászsütemény és más pékáru 23 56 2 460 27 69 2 527 102,7 
Másutt nem említett élelmiszerkészítmény 23 65 2 853 20 69 3 401 119,2 
Csokoládé 24 64 2 664 22 68 3 158 118,6 
Fagylalt, jégkrém 24 43 1 788 29 67 2 321 129,8 
Gyümölcs- és zöldséglé 57 56 969 74 65 869 89,7 

Forrás: AKI 
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37. Egyes agrártermékek behozatalának/kivitelének alakulása 

2007 2008 
Mennyiség Érték Átlagár Mennyiség Érték Átlagár 

Árváltozás 
Termékcsoport 

(kt) (millió Euró)  (Euró/t) (kt) (millió Euró)  (Euró/t) (2007 = 100) 
Szójababolaj kivonásakor keletkezı olajpogácsa 832 203 244 796 256 321 131,5 
Csokoládé 47 141 2 991 47 161 3 453 115,5 
Sertéshús frissen, fagyasztva 70 110 1 580 86 155 1 793 113,5 
Másutt nem említett élelmiszerkészítmény 45 136 3 019 50 153 3 099 102,6 
Kenyér cukrászsütemény és más pékáru 57 120 2 090 62 142 2 291 109,6 
Nád- vagy répacukor 77 48 617 256 137 536 86,8 
Állatok etetésére szolgáló készítmény 142 113 798 149 126 841 105,4 
Sajt és túró 39 123 3 140 36 126 3 468 110,5 
Szivar, szivarka, cigaretta 12 99 8 503 12 109 9 185 108,0 
Üdítıitalok, egyéb alkoholmentes italok 12 93 7 620 13 95 7 197 94,4 
Élı sertés 66 71 1 070 72 82 1 138 106,4 
Margarin 67 55 823 77 81 1 050 127,6 
Banán frissen vagy szárítva 88 59 669 116 80 689 102,9 
Kávé- teakészítmények, pótkávé 15 72 4 713 15 70 4 563 96,8 
Kávé nyersen, pörkölve 27 60 2 189 26 64 2 440 111,5 
Etilalkohol és más szesz  5 34 6 620 6 63 10 455 157,9 
Baromfihús frissen, fagyasztva 39 45 1 143 57 63 1 095 95,8 
Tej és tejszín 123 64 516 114 62 542 104,9 
Szesz, likır és más szeszesital és etilalkohol 15 53 3 535 17 57 3 405 96,3 
Kukorica 50 29 571 53 51 969 169,8 
Citrusfélék 84 45 536 75 47 631 117,7 
Kolbász, téliszalámi és más szalámi 11 33 2 984 15 47 3 118 104,5 
Gyümölcs- és zöldséglé  63 53 831 55 43 792 95,3 
Mártás, szósz, ételízesítı, elkészített mustár 20 32 1 591 25 43 1 731 108,8 
Repce- és mustárolaj, finomítva is 11 9 785 45 43 967 123,2 

Forrás: AKI 
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38. Foglalkoztatás 

Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 

A foglalkoztatottak száma, ezer fı 

Ágazatok összesen 3 900,4 3 901,5 3 930,1 3 926,2 3 879,4 

Mezıgazdaság, vad- és 

halgazdálkodás 
189,4 178,4 175,8 168,6 160,9 

Erdıgazdálkodás 15,5 15,5 15,0 14,3 13,2 

Élelmiszeripar
a)
 141,1 140,4 141,8 135,3 126,9 

Együtt 346,0 334,3 332,6 318,2 301,0 

Részesedési arány 

Ágazatok összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Mezıgazdaság 4,9 4,6 4,5 4,3 4,1 

Erdıgazdálkodás 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 

Élelmiszeripar
a)
 3,6 3,6 3,6 3,4 3,3 

Együtt 8,9 8,6 8,5 8,1 7,8 

Forrás: KSH, Munkaerı-felmérés 
a) Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása. 
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NEMZETKÖZI ADATOK 
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39. Becsült termelıi támogatás (PSE-mutató) százalékos értéke 

Ország 2004 2005 2006 2007 2008+) 

Ausztrália 4 4 6 7 6 

Európai Unió 36 32 31 25 25 

Japán 56 54 52 48 48 

Új-Zéland 1 1 1 1 1 

Svájc 68 68 66 55 58 

Egyesült Államok 16 15 11 10 7 

OECD 30 28 26 22 21 
+) Elızetes adat. 
Forrás: OECD 
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40. Az összes gabona termésmennyisége 

2005 2006 2007 2008+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 2 227 980 2 228 041 2 342 427 .. 
     
EU-15 összesen 199 533 195 445 195 395 226 324 
EU-27 összesen 284 591 266 444 259 114 313 710 
     
Ausztria 4 898 4 460 4 758 5 748 
Bulgária 5 819 5 512 3 171 6 976 
Csehország 7 660 6 386 7 153 8 370 
Dánia 9 283 8 632 8 220 9 041 
Finnország 4 058 3 790 4 137 4 229 
Franciaország 63 978 61 613 59 382 70 378 
Görögország 4 230 3 623 3 762 5 043 
Lengyelország 26 928 21 776 27 143 27 664 
Magyarország 16 203 14 460 9 643 16 841 
Nagy-Britannia 21 025 20 805 19 354 24 282 
Németország 45 980 43 475 40 632 50 105 
Olaszország 20 092 18 787 18 811 20 201 
Románia 19 331 15 741 7 789 16 750 
Spanyolország 13 486 18 368 23 820 23 269 
Szlovákia 3 585 2 929 2 793 4 078 
Ukrajna 37 394 33 511 28 035 .. 
     
Japán 12 051 11 742 12 029 .. 
Kínai Népköztársaság 426 613 444 065 460 353 .. 
     
Kanada 50 363 48 577 48 773 .. 
USA 364 020 338 513 414 066 .. 
     
Ausztrália 35 006 19 229 22 145 .. 

+) elızetes adat 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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41. A búza termésmennyisége 

2005 2006 2007 2008+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 628 101 598 441 607 046 .. 
     
EU-15 összesen 102 265 99 686 94 471 114 021 
EU-27 összesen 135 167 126 568 120 216 150 368 
     
Ausztria 1 453 1 396 1 399 1 690 
Belgium  1 799 1 720 1 645 1 869 
Bulgária 3 478 3 302 2 391 4 632 
Csehország 4 145 3 506 3 939 4 632 
Dánia 4 887 4 802 4 519 5 027 
Franciaország 36 886 35 364 32 770 39 137 
Görögország 1 761 1 576 1 384 1 939 
Lengyelország 8 771 7 060 8 317 9 275 
Magyarország 5 088 4 376 3 987 5 631 
Nagy-Britannia 14 865 14 735 13 362 17 227 
Németország 23 693 22 428 20 828 25 989 
Olaszország 7 717 7 182 7 170 8 845 
Románia 7 341 5 526 3 045 7 110 
Spanyolország 4 027 5 522 6 436 6 714 
Szlovákia 1 608 1 343 1 380 1 823 
Törökország 21 500 20 010 17 234 17 789 
Ukrajna 18 700 13 947 13 800 .. 
     
India 72 000 69 355 74 890 .. 
Kínai Népköztársaság 96 340 104 470 109 860 .. 
     
Kanada 25 547 25 265 20 641 .. 
USA 57 106 49 316 53 603 .. 
     
Ausztrália 24 067 10 822 13 039 .. 

+) elızetes adat 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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42. A kukorica termésmennyisége 

2005 2006 2007 2008+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 694 576 699 285 784 787 .. 
     
EU-15 összesen 37 693 33 542 36 918 40 443 
EU-27 összesen 62 796 55 383 48 551 62 814 
     
Ausztria 1 725 1 472 1 697 2 147 
Bulgária 1 586 1 588 313 1 368 
Csehország 703 606 759 858 
Franciaország 13 688 12 904 14 528 16 027 
Görögország 2 169 1 647 1 928 2 472 
Magyarország 9 050 8 282 4 027 8 897 
Németország 4 083 3 220 3 809 5 106 
Olaszország 10 510 9 671 9 809 9 461 
Románia 10 389 8 985 3 854 7 837 
Spanyolország 4 120 3 356 3 611 3 600 
Szlovákia 1 074 838 624 1 149 
Törökország 4 200 3 811 3 535 4 274 
Ukrajna 7 100 6 426 6 700 .. 
     
India 14 500 14 979 16 780 .. 
Kínai Népköztársaság 132 645 145 610 151 970 .. 
     
Egyiptom 6 800 6 909 7 045 .. 
     
Argentína 19 500 14 446 21 755 .. 
Brazília 34 860 42 662 51 590 .. 
Kanada 8 392 8 990 10 555 .. 
Mexikó 20 500 21 893 22 500 .. 
USA 280 228 267 598 332 092 .. 

+) elızetes adat 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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43. Az árpa termésmennyisége 

2005 2006 2007 2008+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 137 302 139 057 136 209 .. 
     
EU-15 összesen 43 421 46 449 47 669 53 510 
EU-27 összesen 54 667 56 018 58 046 65 621 
    .. 
Ausztria 880 914 811 968 
Bulgária 658 546 420 878 
Csehország 2 195 1 898 1 893 2 244 
Dánia 3 797 3 270 3 104 3 361 
Franciaország 10 313 10 401 9 475 12 250 
Lengyelország 3 581 3 161 4 008 3 620 
Magyarország 1 190 1 075 1 018 1 467 
Nagy-Britannia 5 534 5 239 5 149 6 144 
Németország 11 614 11 967 10 384 11 967 
Olaszország 1 214 1 282 1 225 1 233 
Románia 1 079 773 531 1 211 
Spanyolország 4 457 8 136 11 945 11 261 
Szlovákia 739 642 660 930 
Törökország 9 500 9 551 7 306 5 923 
Ukrajna 9 000 11 341 6 000 .. 
     
Kanada 12 133 9 573 11 822 .. 
USA 4 620 3 923 4 612 .. 
     
Ausztrália 6 640 4 257 5 920 .. 

+) elızetes adat 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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44. A napraforgó termésmennyisége 

2005 2006 2007 2008+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 31 066 31 241 26 958 .. 
     
EU-15 összesen .. .. .. .. 
EU-27 összesen .. .. .. .. 
     
Bulgária 935 1 197 564 1 184 
Franciaország 1 511 1 440 1 308 1 615 
Magyarország 1 108 1 181 1 061 1 468 
Románia 1 341 1 526 547 1 159 
Spanyolország 361 662 703 822 
Törökország 975 1 118 854 992 
Ukrajna 4 705 5 324 4 174 .. 
     
Argentína 3 652 3 605 3 500 .. 
USA 1 756 972 1 318 .. 

+) elızetes adat 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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45. A cukorrépa termésmennyisége 

2005 2006 2007 2008+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 242 621 253 213 247 879 .. 
     
EU-15 összesen 112 537 89 558 .. .. 
EU-27 összesen 135 512 110 410 .. .. 
     
Ausztria 3 133 2 493 2 656 3 091 
Belgium  5 983 5 667 5 731 4 372 
Csehország 3 496 3 138 2 890 2 885 
Dánia 2 763 2 314 2 255 2 011 
Franciaország 31 150 29 871 33 213 30 160 
Hollandia 5 931 5 414 5 512 5 219 
Lengyelország 11 912 11 475 12 682 8 715 
Magyarország 3 516 2 454 1 693 573 
Nagy-Britannia 8 500 7 150 : 7 500 
Németország 25 285 20 647 25 139 22 846 
Olaszország 14 156 4 770 4 630 : 
Románia 730 1 152 749 784 
Spanyolország 7 276 5 827 5 315 3 992 
Svédország 2 381 2 189 2 138 1 975 
Szlovákia 1 733 1 371 847 679 
Törökország 15 181 14 452 12 415 15 488 
Ukrajna 15 621 22 421 16 978 .. 
     
Japán 4 200 3 923 4 025 .. 
Kínai Népköztársaság 7 910 10 536 8 931 .. 
     
USA 24 724 30 631 31 912 .. 

+) elızetes adat 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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46. A burgonya termésmennyisége 

2005 2006 2007 2008+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 321 061 315 062 321 736 .. 
     
EU-15 összesen 43 837 40 445 .. .. 
EU-27 összesen 62 356 56 748 .. .. 
     
Ausztria 763 655 669 757 
Belgium  2 781 2 593 3 190 2 804 
Csehország 1 013 692 821 770 
Dánia 1 576 1 361 1 626 1 417 
Franciaország 6 605 6 363 7 206 6 765 
Hollandia 6 777 6 240 6 870 6 993 
Lengyelország 10 369 8 982 11 791 10 462 
Magyarország 657 564 563 684 
Nagy-Britannia 5 815 5 684 .. .. 
Németország 11 624 10 031 11 644 11 369 
Olaszország 1 754 1 783 1 782 1 694 
Románia 3 739 4 016 3 712 3 649 
Spanyolország 2 604 2 515 2 518 2 365 
Szlovákia 301 263 288 245 
Ukrajna 19 480 19 467 19 102 .. 
     
India 25 000 23 905 26 280 .. 
Japán 2 900 2 598 2 650 .. 
     
Kanada 4 850 5 091 4 971 .. 
USA 19 111 19 713 17 654 .. 

+) elızetes adat 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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47. Az összes zöldségtermésa) 

2005 2006 2007 2008+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen  883 145 889 743 893 433 .. 
     
EU-15 összesen .. .. .. .. 
EU-27 összesen .. .. .. .. 
     
Bulgária 477 778 490 .. 
Franciaország 5 872 5 654 .. .. 
Görögország 3 789 3 640 3 612 3 445 
Hollandia 4 216 4 112 4 359 4 537 
Lengyelország .. .. .. .. 
Magyarország 1 547 1 779 1 760 1 818 
Nagy-Britannia 2 659 2 644 2 503 .. 
Németország .. .. .. .. 
Olaszország 14 420 13 554 13 550 .. 
Románia .. .. 2 145 .. 
Spanyolország 13 575 .. .. .. 
Törökország 26 517 25 886 24 671 .. 
Ukrajna 7 292 8 750 7 605 .. 
     
India 80 529 75 934 72 545 .. 
Japán 11 594 11 678 11 938 .. 
Kínai Népköztársaság 435 024 437 326 448 983 .. 
     
Egyiptom 16 140 16 519 16 040 .. 
     
Brazília 7 503 9 338 9 313 .. 
Kanada 2 620 2 617 2 386 .. 
Mexikó 10 014 11 582 11 699 .. 
USA 39 185 36 688 38 075 .. 

+) elızetes adat 

a) Dinnyével együtt. 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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48. Az összes gyümölcstermésa) 

2005 2006 2007 2008+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 509 110 496 351 499 711 .. 
     
EU-15 összesen .. .. .. .. 
EU-27 összesen .. .. .. .. 
     
Bulgária .. .. 487 .. 
Franciaország 10 406 10 141 .. .. 
Görögország 5 905 5 423 .. .. 
Lengyelország 2 922 3 211 1 694 3 503 
Magyarország 1 208 1 386 900 1 410 
Nagy-Britannia 359 392 398 .. 
Németország .. .. .. .. 
Olaszország 22 112 21 604 20 722 21 464 
Románia 2 124 .. .. .. 
Spanyolország 19 810 .. .. .. 
Törökország 14 711 14 991 14 399 .. 
Ukrajna 1 891 1 319 1 757 .. 
     
India 47 031 48 045 51 142 .. 
Japán 3 623 3 217 3 290 .. 
Kínai Népköztársaság 87 056 90 100 94 418 .. 
     
Egyiptom 8 196 7 877 7 701 .. 
     
Argentína 7 485 8 008 8 096 .. 
Brazília 35 423 37 725 36 818 .. 
Mexikó 14 759 14 979 15 041 .. 
USA 25 873 25 445 24 962 .. 
     
Ausztrália 3 509 3 801 3 341 .. 

+) elızetes adat 
a) Szılıvel együtt 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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49. A szılı termésmennyisége 

2005 2006 2007 2008+) 
Ország 

évben, 1000 tonna 

     
Világ összesen 66 413 66 739 66 272 .. 
     
EU-15 összesen .. .. .. .. 
EU-27 összesen .. .. .. .. 
     
Ausztria 302 303 340 399 
Bulgária 266 336 377 .. 
Franciaország 6 784 6 685 .. .. 
Görögország 1 130 1 143 941 853 
Magyarország 476 523 540 570 
Németország .. .. .. .. 
Olaszország 8 553 8 327 7 392 .. 
Portugália 989 1 029 822 738 
Románia 460 868 873 .. 
Spanyolország 6 054 .. .. .. 
Törökország 3 850 4 000 3 131 3 928 
     
Dél-afrikai Köztársaság 1 700 1 550 1 600 .. 
     
Argentína 2 365 2 881 2 900 .. 
Brazília 1 209 1 257 1 342 .. 
Mexikó 457 244 250 .. 
USA 6 415 5 757 6 105 .. 
     
Ausztrália 1 834 1 981 1 530 .. 

+) elızetes adat 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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50. A szarvasmarha-állomány 

2005 2006 2007 2008+) 
Ország 

évben, ezer db 

     
Világ összesen 1 355 084 1 381 744 1 389 590 .. 
     
EU-15 összesen 76 210 75 023 75 639 .. 
EU-25 összesen 89 641 88 463 89 032 .. 
     
Ausztria 2 011 2 003 2 000 1 997 
Belgium  2 604 2 607 2 573 .. 
Csehország 1 352 1 390 1 367 1 358 
Dánia 1 572 1 579 1 545 1 570 
Franciaország 18 930 18 902 19 124 19 366 
Hollandia 3 746 3 673 3 820 3 996 
Lengyelország 5 385 5 281 5 406 5 564 
Magyarország 708 702 705 701 
Nagy-Britannia 10 545 10 335 10 068 9 913 
Németország 12 919 12 677 12 707 12 988 
Olaszország 6 460 6 340 6 577 6 486 
Románia 2 861 2 934 2 819 2 684 
Spanyolország 6 464 6 184 6 585 6 020 
Szlovákia 528 508 502 488 
Ukrajna 6 953 6 514 6 175 .. 
     
India 185 000 178 703 177 840 .. 
Kínai Népköztársaság 115 230 119 219 116 861 .. 
     
Argentína 50 768 50 700 50 750 .. 
Brazília 192 000 205 886 207 170 .. 
Kanada 15 083 14 655 14 155 .. 
Mexikó 31 477 28 649 29 000 .. 
USA 95 848 96 702 97 003 .. 
     
Ausztrália 27 900 28 900 28 400 .. 
+) elızetes adat 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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51. A sertésállomány 

2005 2006 2007 2008+) 
Ország 

évben, ezer db 

     
Világ összesen 960 305 992 559 989 884 .. 
     
EU-15 összesen 122 242 124 469 124 681 .. 
EU-25 összesen 159 115 161 929 160 039 .. 
     
Ausztria 3 170 3 139 3 286 3 064 
Belgium  6 253 6 304 6 200 .. 
Csehország 2 719 2 741 2 662 2 135 
Dánia 12 604 13 613 13 170 12 195 
Franciaország 15 123 15 009 14 969 14 796 
Hollandia 11 000 11 220 11 710 11 735 
Lengyelország 18 711 18 813 17 621 14 242 
Magyarország 3 853 3 987 3 871 3 383 
Nagy-Britannia 4 726 4 731 4 671 4 550 
Németország 26 989 26 821 27 113 26 719 
Olaszország 9 200 9 281 9 273 9 252 
Románia 6 604 6 815 6 565 6 174 
Spanyolország 24 889 26 219 26 061 26 290 
Szlovákia 1 108 1 105 952 749 
Ukrajna 6 466 7 053 8 055 .. 
     
Japán 9 600 9 620 9 759 .. 
Kínai Népköztársaság 488 810 510 625 501 583 .. 
     
Brazília 33 000 35 174 34 080 .. 
Kanada 14 675 14 690 13 810 .. 
Mexikó 14 625 15 370 15 500 .. 
USA 60 645 61 449 61 860 .. 
+) elızetes adat 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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52. A juhállomány  

2005 2006 2007 2008+) 
Ország 

évben, ezer db 

     
Világ összesen 1 081 099 1 105 424 1 112 521 .. 
     
EU-15 összesen .. .. .. .. 
EU-25 összesen .. .. .. .. 
     
Bulgária 1 602 1 635 1 526 1 475 
Cseh Köztársaság 163 169 184 .. 
Franciaország 8 760 8 494 8 285 7 781 
Görögország 8 745 8 976 8 984 8 994 
Lengyelország 318 301 316 270 
Magyarország 1 405 1 298 1 232 1 236 
Nagy-Britannia 23 730 23 429 23 676 21 964 
Németország 2 036 2 017 1 926 1 920 
Olaszország 7 954 8 227 8 237 8 175 
Portugália 3 583 3 549 3 356 3 147 
Románia 7 608 7 678 8 469 8 882 
Spanyolország 22 514 22 452 22 194 19 952 
Szlovákia 321 333 347 .. 
Ukrajna 875 872 925 .. 
     
India 62 500 63 558 64 269 .. 
Kínai Népköztársaság 170 882 173 899 171 961 .. 
     
Argentína 12 450 12 400 12 450 .. 
Brazília 14 182 16 019 15 600 .. 
Mexikó 6 820 7 484 7 500 .. 
USA 6 135 6 230 6 165  
     
Ausztrália 106 000 100 100 100 000 .. 
+) elızetes adat 

Forrás: EUROSTAT, FAO 



 

 60 

53. Marhahús-termelés 

2006 2007 2008+) 
Ország 

évben, ezer tonna 
    
Világ összesen 61 031 61 881 .. 
    
EU-15 összesen 7 299 7 334 7 234 
EU-27 összesen 8 132 8 204 8 090 
    
Ausztria 215 216 221 
Belgium  269 273 267 
Csehország 80 79 80 
Dánia 129 130 128 
Franciaország 1 510 1 532 1 518 
Hollandia 384 386 378 
Lengyelország 355 365 386 
Magyarország 34 35 32 
Nagy-Britannia 847 882 862 
Németország 1 193 1 185 1 210 
Olaszország 1 111 1 127 1 059 
Spanyolország 670 643 658 
Ukrajna 568 563 .. 
    
India 1 289 1 282 .. 
Kínai Népköztársaság 7 172 7 272 .. 
    
Argentína 2 800 2 830 .. 
Brazília 7 800 7 900 .. 
Mexikó 1 613 1 650 .. 
USA 11 910 12 044 .. 
    
Ausztrália 2 077 2 261 .. 

+) elızetes adat 

Forrás: EUROSTAT 



 

 61 

54. Sertéshústermelés 

2006 2007 2008+) 
Ország 

évben, ezer tonna 
    
Világ összesen 106 383 115 454 .. 
    
EU-15 összesen 18 085 18 988 19 025 
EU-27 összesen .. .. 22 596 
    
Ausztria 505 531 526 
Belgium  1 006 1 063 1 056 
Csehország 359 360 336 
Dánia 1 749 1 802 1 707 
Franciaország 2 263 2 281 2 277 
Hollandia 1 265 1 290 1 318 
Lengyelország 2 071 2 091 1 888 
Magyarország 489 499 460 
Nagy-Britannia 706 697 739 
Németország 4 500 4 662 4 985 
Nagy-Britannia 697 739 740 
Németország 4 662 4 985 5 111 
Olaszország 1 556 1 603 1 606 
Spanyolország 3 235 3 439 3 484 
Ukrajna 526 650 .. 
    
India   .. 
Kínai Népköztársaság 53 093 61 150 .. 
    
Argentína 225 230 .. 
Brazília 3 120 3 130 .. 
Mexikó 1 109 1 200 .. 
USA 9 550 9 953 .. 
    
Ausztrália 389 378 .. 

+) elızetes adat 

Forrás: EUROSTAT 
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55. Termelıi árak változása (%) 

Növényi termékek Állati termékek Összesen 
Tagállam 

2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007 

       
EU-27 14,2 2,3 3,9 9,2 9,3 5,5 
Belgium 4,7 -12,3 2,9 3,5 3,6 -3,2 

Bulgária 42,9 3,4 6,0 13,9 20,6 9,0 

Csehország 32,8 11,9 1,7 5,1 16,8 8,8 

Dánia 20,6 9,5 -5,0 12,0 2,2 11,2 

Németország 12,9 -2 7,8 6,6 10,0 2,9 

Észtország 22,4 7,8 6,0 13,0 8,8 12,4 

Görögország 9,6 2,8 0,2 4,5 7,1 3,2 

Spanyolország 9,3 3 1,6 2,8 6,0 2,9 

Franciaország 19 4,1 2,1 9,6 11,3 6,4 

Írország 21,1 -15 7,4 8,2 9,9 3,6 

Olaszország 5,7 6,1 0,8 6,4 3,9 6,3 

Ciprus 5,8 16,7 3,1 16,5 4,7 16,6 

Lettország 37,6 0,8 8,3 10,3 19,2 6,2 

Litvánia 25,2 -5,2 11,6 10,9 19,9 0,7 

Luxemburg 11,1 2,6 7,9 7,8 8,6 6,7 

Magyarország 40,5 -14,9 3,6 13,6 22,2 -3,0 

Málta 15,8 -3,2 2,8 7,7 6,4 4,4 

Hollandia 2,9 -7,6 7,7 6,4 5,0 -1,5 

Ausztria 17,6 -8,9 2,5 11,9 7,8 4,0 

Lengyelország 20,8 -7,6 7,5 3,4 14,5 -2,7 

Portugália 4,2 1,1 4,6 5,3 4,4 2,8 

Románia 32,3 8,1 3,8 15,8 19,4 11,1 

Szlovénia 18,4 12,7 3,1 12,9 8,2 12,8 

Szlovákia  24 1,6 -2,0 5,3 5,4 4,1 

Finnország 18,4 7,5 -0,3 12,1 5,9 10,6 

Svédország 27,4 -2,6 4,1 1,5 13,4 -0,3 

Egyesült 
Királyság  

21,8 14,2 7,1 25,6 13,2 20,5 

Forrás: EUROSTAT 
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56. Mezıgazdasági ráfordítások árainak változása (%) 

Folyó termelı 
felhasználás 

Beruházás Összesen 
Tagállam 

2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007 

       
EU-27 8,4 14,7 3,5 2,0 7,2 11,9 
Belgium 8,3 14,0 4,3 6,1 10,5 12,2 
Bulgária 10,5 14,2 .. .. .. .. 

Csehország 7,3 12,5 0,8 0,2 6,5 11,1 
Dánia 9,9 22,3 4,1 3,9 8,6 18,3 

Németország 8,6 1,1 2,8 -14,5 7,1 -2,9 

Észtország 9,7 15,9 .. .. .. .. 
Görögország 7,4 14,7 3,0 4,0 6,3 12,1 

Spanyolország 7,9 17,7 4,6 7,0 5,7 17,7 
Franciaország 6,5 15,2 3,0 5,8 5,6 12,8 

Írország 6,7 18,8 2,8 3,3 6,0 16,0 

Olaszország 9,3 15,1 3,7 4,9 7,0 11,0 
Ciprus 10,9 16,8 -1,2 0,8 9,7 15,9 

Lettország 12,9 21,1 5,4 16,5 11,8 20,5 
Litvánia 10,3 28,5 .. .. .. 28,5 

Luxemburg 8,7 16,6 2,8 2,2 6,5 11,4 
Magyarország 15,7 15,8 4,5 4,8 14,1 14,2 
Málta 6,4 19,9 1,6 0,9 6,3 19,7 

Hollandia 9,3 9,9 2,0 3,2 7,7 8,6 
Ausztria 8,8 11,4 2,9 3,9 6,5 8,7 

Lengyelország 8,2 11,8 5,5 8,6 8,0 11,5 
Portugália 7,6 10,4 1,9 5,0 7,0 9,9 

Szlovénia 11,7 24,3 3,6 4,7 9,2 18,7 

Románia .. .. .. .. .. .. 
Szlovákia  5,7 13,1 3,0 3,3 5,1 11,1 

Finnország 10,2 13,2 8,2 2,1 9,6 9,7 
Svédország 8,0 17,0 4,6 5,8 7,2 14,7 

Egyesült 
Királyság 

9,7 27,9 3,3 3,9 8,9 25,1 

Forrás: EUROSTAT 
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57. Mezıgazdasági termékek értékesítési árindexe  
nominál áron, 2000 = 100,0 

Tagállam 2005 2006 2007 2008 

     
EU-27 106,5 112,1 122,6 129,3 
Belgium 100,8 108,7 112,6 109,1 

Bulgária 100,3 104,0 125,4 136,7 

Csehország 96,2 97,3 113,6 123,6 
Dánia 93,4 98,8 101,0 113,6 

Németország 98,8 107,5 118,2 121,6 
Észtország 130,8 133,6 145,4 163,5 

Görögország 125,0 133,2 142,6 147,2 
Spanyolország 110,2 109,2 115,8 119,2 

Franciaország 97,4 102,3 113,9 121,2 

Írország 102,3 107,4 118,0 122,3 
Olaszország 105,7 109,0 113,3 120,4 

Ciprus 121,9 128,7 134,7 157,0 
Lettország 140,3 147,1 175,3 186,2 

Litvánia 116,4 137,3 164,6 165,7 

Luxemburg 103,1 104,9 113,9 121,5 
Magyarország 105,2 116,3 142,1 137,9 
Málta 97,8 97,2 103,4 108,0 
Hollandia 101,0 112,4 118,0 116,2 

Ausztria 102,6 107,8 116,2 121,0 
Lengyelország 103,7 111,5 127,7 124,2 

Portugália 108,9 113,3 118,3 121,6 

Szlovénia 113,7 118,9 128,6 145,1 
Románia 215,8 236,2 282,0 313,4 

Szlovákia  101,3 101,1 106,6 111,0 
Finnország 98,9 103,2 109,3 120,9 

Svédország 97,6 101,5 115,1 114,7 

Egyesült Királyság  109,7 114,2 129,3 155,8 
Forrás: EUROSTAT 
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58. Folyó termelı-felhasználás árindexe 2000 = 100,0 

Tagállam 2005 2006 2007 2008 

     
EU-27 112,6 116,1 125,8 144,4 
Belgium 108,1 113,5 122,9 140,1 

Bulgária .. 134,0 148,1 169,1 
Csehország 107,6 108,4 116,3 130,8 

Dánia 109,9 111,2 122,2 149,5 
Németország 108,5 112,1 121,7 123,0 

Észtország 120,6 125,0 137,1 158,9 

Görögország 124,4 129,6 139,2 159,6 
Spanyolország 109,9 113,3 122,3 143,9 

Franciaország 109,5 112,5 119,8 138,0 
Írország 118,0 123,1 131,3 155,9 

Olaszország 109,8 113,2 123,7 142,4 
Ciprus 156,7 159,1 176,4 206,0 

Lettország 134,9 147,7 166,7 201,9 

Litvánia 101,0 108,5 119,7 153,8 
Luxemburg 114,2 113,0 122,9 143,3 

Magyarország 128,2 135,3 156,6 181,3 
Málta 106,0 108,8 115,7 138,8 

Hollandia 112,4 119,8 131,0 144,0 

Ausztria 106,6 109,2 118,8 132,4 
Lengyelország 123,9 124,3 134,5 150,3 

Portugália 113,8 115,5 124,3 137,2 
Szlovénia 131,8 137,9 154,0 191,4 

Románia .. .. .. .. 
Szlovákia  115,1 122,5 129,5 146,4 

Finnország 108,2 113,7 125,3 141,8 

Svédország 114,8 118,0 127,4 149,1 
Egyesült Királyság  116,0 120,7 132,5 169,4 

Forrás: EUROSTAT 
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1. A mezıgazdasági kibocsátás megoszlása 2008-ban  

(folyó alapáron) 
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2. A használt termıterület megoszlása gazdálkodási forma szerint 

2008. május 31. 

Egyéni gazdálkodók
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3. A használt szántóterület megoszlása gazdálkodási forma szerint 

2008. május 31. 

Gazdaságra nem 
azonosítható (egyéb) 

területek
11%

Gazdasági szervezetek
42%

Egyéni gazdálkodók
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Forrás: KSH 
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4. A gazdasági szervezetek száma a termıterület 

nagyságkategóriái szerint 2008-ban 
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5. A gazdasági szervezetek által használt termıterület 

nagyságkategóriák szerint 2008-ban 
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6. A gazdasági szervezetek száma a szántóterület 

nagyságkategóriái szerint 2008-ban 

7
5

8

4
8

9 5
4

1

4
4

0

3
9

8

4
9

0

4
6

5

3
7

1
5

1
4

9 4 1
8

9
6

5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

9
,9

9
 é

s 
a

la
tt

a

1
0

-4
9

,9
9

5
0

-9
9

,9
9

1
0

0
-1

9
9

,9
9

2
0

0
-2

9
9

,9
9

3
0

0
-4

9
9

,9
9

5
0

0
-9

9
9

,9
9

1
0

0
0

-2
4

9
9

,9
9

2
5

0
0

-2
9

9
9

,9
9

3
0

0
0

-3
4

9
9

,9
9

3
5

0
0

-3
9

9
9

,9
9

4
0

0
0

-4
4

9
9

,9
9

4
5

0
0

-4
9

9
9

,9
9

5
0

0
0

 fö
lö

tt

hektár

da
ra

b

 
Forrás: KSH 
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7. A gazdasági szervezetek által használt szántóterület 

nagyságkategóriák szerint 2008-ban 
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Forrás: KSH 
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8. A fontosabb növények termésmennyisége 2004-2008 
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9. Állatállomány alakulása 2004-2008 

(december 1.) 
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10. Vágóállat termelés 
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11. Mezıgazdasági termékek termelıi árindexe 2000=100% 
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12. Erdıtelepítés és fásítás alakulása 
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13. Élelmiszeripari vállalkozások tulajdonosi arányai a jegyzett tıke 

százalékában (2007. december 31.) 
 

 
Forrás: APEH, AKI 
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14. Becsült termelıi támogatás (PSE mutató) 

százalékos értéke 
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15. Az agrárkülkereskedelem megoszlása 2008-ban 

euró alapon számolva 
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Együtt kezelendı a J/10528. számú jelentéssel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Agrárgazdasági Tanács 
állásfoglalása 

 
 

az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl 
 

szóló jelentéshez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2009. szeptember 



 2 

 

A 2005. évi XXVIII. Törvénnyel módosított 1997. évi CXIV. Törvény 2.§-a 

kötelezıen írja elı, hogy a Kormány évente számoljon be az országgyőlésnek az 

agrárgazdaság helyzetérıl, a mezıgazdasági termelık jövedelemviszonyairól, a fıbb 

agrárpolitikai célok megvalósulásáról, a tett intézkedésekrıl, valamint a költségvetési 

támogatások felhasználásáról. A hivatkozott törvény 9.§-a az Agrárgazdasági Tanácsot 

véleményezı és javaslattevı szereppel ruházza fel. Ebbıl a felhatalmazásból adódóan a 

Tanács a mai napon megvitatta a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által 

készített jelentést, és azt elfogadta. Támogatja, hogy azt az FVM minisztere az 

Országgyőlés elé terjessze. 

Az Agrárgazdasági Tanács megállapítja, hogy a törvényi elıírások a 2008. évben 

egyes területeken nem teljesültek: 

• A Kormány – a korábbi évekkel szemben – 2008-ban nem biztosította a 

nemzeti agrártámogatások reálértékének megırzését. Az agrárgazdaság 

fejlesztésérıl szóló törvény 1 § (1) bekezdése elıírja, hogy „A központi 

költségvetés évenkénti elfogadása során az Országgyőlés biztosítja, hogy a 

2005. évi költségvetési törvény szerinti támogatási összeghez képest az 

agrárgazdaság nemzeti hatáskörben nyújtandó támogatás – beleértve az 

Európai Unió által biztosított közvetlen termelıi támogatás nemzeti 

kiegészítését is – (a továbbiakban: nemzeti támogatás) reálértéke a 

támogatások kiegyenlítıdésének idıpontjáig megırzésre kerül.” 

Ez a KSH által megadott fogyasztói árindexekbıl számított 23,34%-os 

korrekciós tényezıvel számítva 2008. évben minimálisan 196,1 milliárd forint 

kifizetésével valósult volna meg, ezzel szemben csupán 153,87 milliárd forint 

került kifizetésre. Ugyanakkor megállapítható, hogy az agrár- és 

vidékfejlesztésre fordítható támogatási elıirányzatok bruttó értéke (az EU által 

finanszírozott összeget is figyelembe véve) a 2005. évi 328,36 milliárd 

forintról 2008-ra 442,95 milliárd forintra nıtt. 
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• Az agrárnépesség kereseti viszonyai javultak, mégis egyre tartósabbá válik a 

társadalom egészéhez képest mért elmaradás. Emiatt továbbra sem teljesülnek 

az agrárgazdaság fejlesztésérıl szóló törvényben leírt arányos 

munkajövedelemre vonatkozó kritériumok. 

• A 2008. év során sem a keresleti-kínálati viszonyok, sem az erre hivatott állami 

szervezetek nem voltak képesek megakadályozni a piaci erıfölénnyel való 

(élés!) visszaélés jövıt felélı eseteit. Fıleg ennek tudható be, hogy az 

agrárolló ismét drasztikusan romlott, s az élelmiszeripar is állandó súlyos 

piacvesztésre áll. 

Az Agrárgazdasági Tanács véleménye szerint a jelentés az agrárgazdaság 2008. évi 

teljesítményeirıl objektív és valós képet mutat. A jelentés magában foglal minden olyan 

létezı információt, amely az agrárgazdaság 2008. évi folyamatainak megismertetéséhez 

és nemzetgazdasági szerepének megítéléséhez szükséges.  

 

Az Agrárgazdasági Tanács megállapításai a 2008. évrıl 

A Tanács megállapítja, hogy a mezıgazdasági GDP aránya a nemzetgazdaságon 

belül az elızetes adatok szerint 2008-ban 3,9%-ot tett ki, vagyis a megelızı évhez képest 

bıvült. Bár a mezıgazdaság GDP termelése az idıjárás és a gyakran változó piaci 

viszonyok függvényében évrıl évre ingadozik, hosszabb távon az ágazat 

nemzetgazdasági GDP-hez való hozzájárulása 3,5-4,0 százalék között stabilizálódni 

látszik. Ugyanakkor idén is hangsúlyozzuk, hogy a hazai agrárgazdaság a GDP-hez való 

hozzájárulásnál jóval jelentısebb gazdasági szektora a nemzetgazdaságnak. A 3,9%-os 

arány csak a mezıgazdasági alapanyag termelés részesedése, amihez az élelmiszeripar 

teljesítménye további 2-3 százalékot tesz hozzá. 2008. évre vonatkozóan ki kell emelni, 

hogy az árutermelı ágazatok közül gazdaságdinamizáló tényezıvé vált a mezıgazdaság. 

A mezıgazdasági termelés bıvülése nélkül az elmúlt évben a nemzetgazdasági GDP 

– a 0,6%-os növekedéssel szemben – negatív tartományba került volna.  

Az ágazat megítélésekor gazdasági jelentıségén túl multifunkcionális szerepét is 

figyelembe kell venni. Az ország biztonságos és egészséges élelmiszerrel való ellátásán 
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kívül munkát és megélhetést biztosít a rendszerváltás után nehéz helyzetbe került vidéki 

lakosság egy részének. A környezet védelme, az ország területének kultúrált állapotban 

tartása nem képzelhetı el az ágazat meghatározó közremőködése nélkül. Ebben 

hangsúlyos szerepet tölt be az erdıgazdálkodás. Az erdıgazdálkodás anyagi 

teljesítményét és az erdı vagyoni értékét, valamint annak hozadékát ugyanis sokszorosan 

meghaladja az immateriális érték, amelyet az erdı a társadalom egészének szolgálatában 

betölt sokirányú környezetvédelmi, közjóléti funkcióin keresztül, hozzájárulva az ország 

lakossága életminıségének javításához. Megjegyezzük, hogy a tervszerő fakitermelés 

tekintetében 2008-ban nem teljesültek az elvárások, a kitermelhetı mennyiségnek csak 

70%-a került energetikai és faipari hasznosításra. 

A mezıgazdaság teljes kibocsátása 2008-ban 1933 milliárd forint volt. Folyó áron 

számítva ez 15,2%-os emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Ez döntıen az 

alacsony bázishoz viszonyított magasabb terméseredmények következménye. A 

kibocsátás volumene 27,3%-kal nıtt  az elızı évhez képest. 

A gyenge 2007-es év után kimagaslóan jó terméseredmények születtek 2008-ban. 

A növényi termékek termelésének volumene összességében több mint 40%-kal nıtt, 

ugyanakkor az élı állatok és állati termékek kibocsátása szerény mértékő (1,3%-os) 

csökkenést mutatott. 

A mezıgazdaságban és az erdıgazdálkodásban 2008-ban átlagosan 174 ezer fıt 

foglalkoztattak, ami a nemzetgazdasági összes foglalkoztatottak 4,5%-át teszi ki. Ez a 

megelızı évhez képest mintegy 9 ezer fı részére jelentette munkahelyének 

elvesztését. A mezıgazdaságban azonban továbbra is jellemzı a nem fizetett (családi) 

munkaerı felhasználása, ami a foglalkoztatási statisztikában nem szerepel. Sajnos, a nem 

fizetett mezıgazdasági munkaerı-felhasználás is csökkent (6,4%-kal) 2008-ban. 

Az agrárnépesség kereseti viszonyai javultak, mégis a mezıgazdaságban, az 

erdıgazdálkodásban, a vadgazdálkodásban és a halászatban alkalmazásban állók nettó 

átlagkeresete 2008-ban a nemzetgazdasági átlagnak csak a háromnegyede volt.  
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Mint azt már korábban is megfogalmaztuk, a mezıgazdasági termelés – a 

szándékolt és többszörösen kinyilvánított törekvések ellenére – továbbra is egyoldalú: a 

növénytermesztés dinamikus eredményjavulása mellett az állattenyésztés lecsúszó pályán 

mozog. A növénytermesztés aránya a mezıgazdasági tevékenységek kibocsátásából 

2008-ban 65%-ot ért el. Nem valósult meg tehát az elmúlt évben sem az a kormányzati 

célkitőzés, hogy az állattenyésztés mezıgazdaságban betöltött szerepét erısíteni kell. 

Mindezek következtében romlanak az ágazat foglalkoztatási lehetıségei, valamint a 

környezeti és tájfenntartási feladatok is nehezebben teljesíthetıek. 

A versenyszabályozás és –felügyelet számára új kihívás az „óriások” és a „törpék” 

találkozása az európai piacon. Magyarország nemzetközi súlyát jól érzékelteti, hogy az 

utóbbi három év átlagában az Unió összesített mezıgazdasági kibocsátásának mindössze 

1,9%-át állították elı hazánkban. 

Az agrárgazdaság féloldalas fejlıdését, torzuló szerkezetét csak részben 

magyarázzák a rajtunk kívüli események: az éghajlat, a világpiac, a globalizáció és a 

hazai makrogazdasági feltételek. A szakmai munka színvonalával összefüggı 

mutatóink is kedvezıtlenek. Például az egy hektár mezıgazdasági területre jutó 

termelıi áron (támogatások nélkül) számított kibocsátás megmutatja a termelés 

intenzitásában rejlı különbségeket. A régi tagállamok 2008-ban egy hektáron átlagosan 2 

232 euró értékő terméket állítottak elı, a tizenkét új tagállamban ez a mutató csak 1 179 

euró, Magyarországon 1 312 euró volt. A számunkra hátrányos jövedelemkülönbségek 

tehát már a támogatások nélküli eredményekben is megmutatkoznak. Ezeket a 

különbségeket a támogatási eltérések tovább nagyítják.  

Az elmúlt évben sem változtak azok a kifogásolható jelenségek, amelyek gátját 

képezik annak, hogy a hazai agrárgazdaság egy világos jövıkép alapján kidolgozott 

stratégiát követve fejlıdjön. Továbbra sincs egyetértés a politika szereplıi között olyan 

fontos agrárpolitikai kérdésekben, mint a birtokpolitika, a piacvédelem, illetve egyes 

támogatási célkitőzések. Továbbra is hatnak az agrárgazdaságra az ország társadalmában 

és gazdaságában megfigyelhetı morális problémák. A fekete és szürkegazdaság relatíve 

nagy súlya, ennek elemeként a számla nélküli kereskedelem, a laza szerzıdéses 
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fegyelem, a mezei kultúrákat és az állatállományt érintı lopások, az erdık illegális 

kitermelése mind-mind olyan hatás vált ki, amely rontja az ágazat versenyképességét, 

akadályozza fejlıdését. Még a foglalkoztatásban is csökken a legális, fizetett munka 

aránya. 

2008-ban a nemzetgazdaságban 4791 milliárd forintot fordítottak beruházásokra, 

ami összehasonlító áron 3%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ezzel szemben a 

mezıgazdaságban 24,4%-kal emelkedett a fejlesztések volumene. Folyó áron 228,2 

milliárd forint volt a beruházások teljesítményértéke. Ez az összeg a teljes 

nemzetgazdasági beruházás 4,7%-a. A mezıgazdasági beruházások dinamikájának 

mozgatórugója az agrártámogatás és annak mértéke volt. Az ágazat kedvezı beruházási 

folyamatainak ellenére az Agrárgazdasági Tanács megállapítja, hogy a mezıgazdasági 

beruházások volumene 2008-ban még mindig csupán 89%-a volt a 2003. évinek. 

Az EU-hoz történt csatlakozásunkat követı években az agrár-, élelmiszer termékek 

kivitele és behozatala euróban számolva évrıl-évre emelkedett. A mezıgazdasági és 

élelmiszeripari termékek külkereskedelme az elmúlt évben kiugróan magas, 1,9 milliárd 

eurós exporttöbbletet eredményezett. Az agrárkivitel 17,9%-kal bıvülve meghaladta az 

5,7 milliárd eurós szintet. Az import értéke – ami 2 százalékponttal gyorsabban bıvült, 

mint az export – 3,8 milliárd euró volt. Az import értéke 632 millió euróval, az export 

értéke 872 millió euróval volt magasabb az elızı évinél, ennek eredıjeként az agrár-

külkereskedelmi mérlegtöbblet 240 millió euróval, 14,3%-kal kedvezıbb volt, mint 

2007-ben. Nem lehet ugyanakkor figyelmen kívül hagyni, hogy a feldolgozott termékek 

kivitelének aránya évek óta csökken, következésképpen a feldolgozott élelmiszerek 

export-import szaldója mérséklıdik. 

A mezıgazdasági, vadgazdálkodási és halászati társasvállalkozások (kettıs 

könyvvitelt vezetık) üzemi eredménye 2008-ban ugrásszerően – 38,2%-kal – 

növekedett. Az adózás elıtti eredmény is jelentısen – 24,7%-kal – bıvült . Az 

Agrárgazdasági Tanács ugyanakkor megállapítja, hogy a Tesztüzemi Rendszer adatai 

alapján az egyéni gazdaságok esetében közel sem javultak ilyen mértékben a mutatók, 

bár ott is az eredmény – kis mértékő – javulása volt számszerősíthetı. 
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Összefoglalóan tehát megállapítható, hogy 2008-ban pozitív jelenség volt a 

beruházások élénkülése, az agrár külkereskedelem kiemelkedıen jó eredménye, 

valamint az, hogy javult a vállalkozások jövedelemhelyzete. 

Aggodalomra ad ugyanakkor okot az agrárolló alakulása. A mezıgazdasági 

termelıi-árindex és a mezıgazdasági ráfordítások árindexének hányadosa – az agrárolló 

mutató értéke – 2008-ban 84,3% volt, tehát drasztikusan romlott.  

Az agrártermékek termelıiár-szintje 2007-hez viszonyítva 3%-kal mérséklıdött, 

ami a növényi termékek árszínvonalának 14,9%-os csökkenésébıl, illetve az élı állatok 

és állati termékek árainak 13,6%-os növekedésébıl adódott. Ugyanebben az idıszakban a 

mezıgazdasági termelés ráfordítási árszintje 15%-kal volt magasabb. 2008 egészében a 

vetımagok ára 12,4%-kal, a takarmányok ára 21,1%-kal nıtt az elızı évhez képest. A 

mőtrágyák árszínvonala 60,9%-kal emelkedett. 2008-ban a mőtrágya felhasználás 

mennyiségében jelentıs csökkenés következett be, tovább rontva a hazai talajok 

tápanyag-ellátottságát. 

Magyarország az EU-n belül egyike azon nyolc országnak, ahol csökkent a 

mezıgazdasági termékek reálára, miközben az EU 27 tagállamában az átlagos reál 

árnövekedés 2,7% volt 2008-ban. 

Az élelmiszer-, ital és dohánygyártás 2008. évi teljesítménye 7,7%-kal maradt el a 

2007. évitıl, adózás elıtti eredménye több év drasztikus csökkenése után 2008-ban már 

negatív lett (-7,4 milliárd Ft). Az Agrárgazdasági Tanács megerısíti a jelentés azon 

megállapításait, mely szerint folytatódott az a tendencia, amely az élelmiszeripari 

termelés és a belföldi értékesítés visszaesését mutatja. Az élelmiszertermelés helyzetét mi 

sem jelzi jobban, mint hogy 2003 óta – 2006. év kivételével – minden évben 

mérséklıdött az iparágból piacra kerülı termékmennyiség. (2003-ban -1,2%, 2004-ben -

4,0%, 2005-ben -5,3%, 2007-ben -4,0%). Különösen a belföldi relációban drasztikus a 

visszaesés. Ha a 2003. évet vesszük 100%-nak az iparág összes értékesítése 2008-ra 

18%-kal csökkent, ezen belül a belföldi értékesítés több mint 24%-kal esett vissza. Az 

élelmiszeripar tehát a hazai piacon szenvedte el a legnagyobb veszteségeit. 
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Az Agrárgazdasági Tanács ajánlásai 

 

Az Agrárgazdasági Tanács sajnálattal állapítja meg, hogy az elmúlt 10 évben 

megfogalmazott javaslatainak, ajánlásainak többsége még a mai napon sem vesztette 

el aktualitását. Annak érdekében, hogy az ágazat hatékonysága javulhasson, 

hozzájárulhasson a napjainkban kialakult válság kezeléséhez, több területen is 

feltétlenül szükség van stratégiai és operatív döntésekre. Ezek közül a következı 

fontosabb tennivalókra hívjuk fel a figyelmet: 

 

1) Az Agrárgazdasági Tanács vallja, hogy az agrárteljesítmények is csak a 

nemzetközi folyamatok és körülmények tükrében mérhetık 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 fedezhetık fel a kölcsönös elınyöket biztosító, távlatos együttmőködés 

jelei. A nagy élelmiszerláncok túlzott árnyomása a beszállítók tömegeit 

fenyegeti csıddel, szegényítve a magyar piac termékkínálatát, súlyosbítva 

régiók, kistérségek munkanélküliségét. A Tanács ismét azzal a javaslattal fordul 

a kormányhoz, hogy – az érintett tárcák bevonásával – készítessen jelentést az 

élelmiszerláncok üzletpolitikájáról, a hazai és az „anyaországi” üzlet és 

árpolitikájának összevetésérıl, a vevıi erıfölény nem kívánatos 

kihasználásának jellemzı formáiról, valamint az együttmőködést erısítı 

kormányzati és civil feladatokról. A végsı javaslat kialakításánál vegyék 

figyelembe az EU más országaiban is követett és követhetı megoldásokat. 

2) A magyar állattenyésztés leépülése már a növénytermesztés lehetıségeit is 

veszélyezteti. Ezt a veszélyes tendenciát egyedül a Földmővelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium eszközeivel nem lehet megállítani. A gyenge 

versenyképességet ugyanis a szakmai, szervezettségi, stb. hiányosságokon 

túlmenıen olyan makrofeltételek is befolyásolják, amelyek módosítása 

szélesebb összefogást igényel. A tanács szükségesnek tartja, hogy a Kormány 

tárja fel az állattenyésztés fejlıdését gátló, a versenytársakéhoz képest hátrányos 
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makrogazdasági feltételeket. Célszerő kitérni a környezetvédelmi elıírásokra, az 

önkormányzatok szerepére, a munkaerı-ellátás lehetıségeire, a 

vagyonbiztonság jelentıs fokozására, a finanszírozás lehetıségeire, valamint az 

adó és járulékterhekre. 

 

3) A világmérető élesedı versenyben való helytállás kihívásai sürgetik a 

finanszírozási rendszer – adottságoknak és sajátosságoknak megfelelı – 

átalakítását. Általában bıvíteni indokolt a folyó termelés, a készletezés és az 

értékesítés hitelforrásait oly módon, hogy a különbözı kedvezményekhez (uniós 

és nemzeti támogatások, konstrukciós hitelek) kapcsolódó forrásokhoz való 

hozzájutás reális és gyors lehetıséggé váljon. A hosszabb távon ható folyamatok 

kiigazításához sem elegendıek az élelmiszergazdaságban képzıdı források. 

Ezért elkerülhetetlen az állami kockázati tıke megteremtése, illetve stratégiai 

fontosságú agrárcélokra való felhasználása. 

 

4) A Tanács korábban is javasolta és sajnos változatlanul indokoltnak tartja, hogy 

érdemi intézkedések történjenek a földkérdés területén. A tulajdoni elaprózottság 

fokozódó nehézséget jelent a jövıre nézve, áttekinthetetlen és további súlyos 

problémákkal járhat a földdel kapcsolatos derogációnk megszőnésével. 

 

5) A termıfölddel való célszerő gazdálkodás nemzeti ügy. A túlzott mértékő 

földkivonás veszélyezteti az agrárgazdaság termelı alapjait, a mezıgazdasági és 

élelmiszeripari termékek exportját. Fontosnak tartjuk tehát, hogy az 

agrárkormányzat a többi érintett tárcával együttmőködve tegyen meg minden 

lehetséges szabályozási-, jogi lépést annak érdekében, hogy a termıföld 

kivonások, mővelési ág változások csak a távlatos nemzetgazdasági érdekek 

figyelembe vételével történhessenek. 

 

6) Az elmúlt évben sem történt lényegi elıre lépés a mezıgazdasági vízfelhasználás 

tekintetében. Komplex és átfogó módon kell újraértékelni az új 

világfolyamatokkal is összhangban Magyarország vízgazdálkodását, 
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vízhasznosítását. Hazánk kivételes lehetısége, hogy rendkívül nagy az országon 

hasznosítatlanul – sok esetben kárt okozó – átfolyó felszíni vízmennyiség. 

 

7) Különösen a kertészetben és az állattenyésztésben a termelık egzisztenciájának 

javítása, a piaci pozíciók erısítése, valamint a versenyképességük növelése 

érdekében a jövıben még inkább segíteni kell a különbözı típusú termelıi 

szervezıdések, összefogások létrejöttét és erısödését. Támogatni kell ezek jogi, 

szaktanácsadási, igazgatási, pénzügyi, infrastrukturális peremfeltételeinek 

mőködését. Megfelelı kommunikációval erısíteni kell a termelıkben e 

szervezıdések elfogadottságát, nemzetközi versenyképességünk egyik jövıbeni 

zálogát. 

 

8) Az Agrárgazdasági Tanács – ismételten(!) – felhívja a figyelmet arra az igényre, 

hogy a támogatások transzparenciájának biztosítása és a hasznosulás nyomon 

követése érdekében az agrárkormányzat mielıbb alakítson ki és mőködtessen 

támogatási monitoring rendszert. A rendszer mőködtetése révén kapott 

információkról tájékoztassa a közvéleményt. 

 

9) A nemzeti vagyonkezelés mőködésének elmúlt évi tapasztalatai alapján az 

Agrárgazdasági Tanács indokoltnak tartja, hogy a nemzeti föld- és erdıvagyon 

kezelésének szakpolitikai és szakigazgatási feladatainak ellátása sajátos jellege 

miatt más vagyonelemektıl elkülönítve történjen. 

 

10) A hazai favagyon kihasználása alacsony szintő, jóval elmarad mind a 

lehetıségektıl, mind pedig a távlatos piaci igényektıl (kényszerektıl). Az 

Agrárgazdasági Tanács indokoltnak tartja, hogy a Kormányzat komplexen – a 

foglalkoztatás, a megújuló energiatermelés, a kistelepülések energiával való 

ellátása, a környezetvédelem, a tartamos erdıgazdálkodás, stb. szempontjait is 

mérlegelve – tekintse át a favagyon-hasznosítás jelenlegi helyzetét.  
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11) Az Agrárgazdasági Tanács támogatja a Kormány agrárdiplomáciai erıfeszítéseit a 

magas természeti értékő vizes élıhelyek fenntartását szolgáló extenzív 

halgazdálkodási támogatás finanszírozási kérdésének a megoldására, melynek 

elmaradása – a súlyos természeti következmények mellett - akár a Halászati 

Operatív Program céljainak megvalósítását is veszélyezteti. 

 

12) Indokolt nyomást gyakorolni az EU agrárpolitikájának várható változásával 

kapcsolatban. Meggondolandó, hogy a visegrádi országok közös, de legalábbis 

egymásnak nem ellentmondó álláspontjának kialakításához a magyar fél 

tevılegesen járuljon hozzá.  

 

13) Az elmúlt évben folytatódott az élelmiszeripar helyzetének rohamos romlása, 

amely már a mezıgazdasági termékek iránti keresletet is negatívan érinti. A hazai 

élelmiszeripar olyan pályán halad, hogy kormányzati intézkedés nélkül rövidesen 

a hazai könnyőipar sorsára jut. A vertikum jövıje szempontjából indokolt, hogy a 

Kormány tárgyalja meg az élelmiszeripar helyzetét és hozza meg a kilábalást 

elısegítı intézkedéseket. 

 

14) Az Agrárgazdasági Tanács ismételten felhívja a figyelmet az agrároktatás és 

kutatás területén jelentkezı és egyre súlyosbodó problémákra. Az elmúlt évben 

folytatódott az agrárkutató intézetek kapacitás-leépülése. A Tanács határozottan 

javasolja, hogy – a jövı érdekében – a Kormány vizsgálja felül privatizációs 

gyakorlatát. Helyezzen nagyobb hangsúlyt az agrároktatás (alap, középfokú és 

felsıfokú), az agrárkutatás és az agrárinnováció nemzeti forrásból történı 

fokozottabb támogatására. 

 

Budapest, 2009. augusztus 24. 

 
 Dr. Horn Péter 
 akadémikus 
 az Agrárgazdasági Tanács elnöke 


