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Vezetői összefoglaló 

A Kormány idén huszadik alkalommal készítette el éves jelentését az agrárgazdaság helyzetéről. A jelentés 

az Agrárminisztérium feladatkörébe tartozó szakterületek teljes spektrumát lefedi, az agrárágazat 

nemzetgazdaságban elfoglalt helyétől kezdve, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar termelési folyamatain, az 

agrárvállalkozók pénzügyi, jövedelmi helyzetén, valamint az agrárszakképzés és felsőoktatás aktuális 

fejleményein át, az agrártámogatásokon és a természetmegőrzéssel kapcsolatos feladatokon keresztül, 

hazánk a világban, illetve az Európai Unióban elfoglalt pozíciójáig, nemzetközi szervezetekben vállalt 

kötelezettségekig. 

Az agrárjelentés az előző év agrárgazdasági, agrártársadalmi és környezeti folyamatairól ad számot és 

veti össze azokat az azt megelőző év, illetve évek (5 vagy 10 év) fő számaival, irányvonalaival. Az anyagban 

szereplő adatsorok a korábbi évek anyagaival összehasonlíthatóak, így az idősorok meghosszabbíthatóak.  

A jelentés a lehető legfrissebb adatok és információk alapján készül, azonban az adott évre vonatkozó 

statisztikai adatok zöme csak a következő év júniusától érhető el és vannak, amelyek csak az ősz folyamán 

állnak rendelkezésre, ezért az anyag lezárása (szeptember 1.) után publikált adatokat, vagy javított adatokat a 

szerkesztőknek csak korlátozott mértékben áll módjukban figyelembe venni.  Tekintettel az 

agrárminisztériumi belső, illetve a szélesebb közigazgatási egyeztetés időtartamára, továbbá az Országgyűlés 

számára történő benyújtás határidejére, a jelentés szöveges elemzésre épülő első kötetében a szeptember 1-

je előtt megjelent adatok szerepelnek, amely alól – nemzetgazdasági jelentőségükre való tekintettel – csak a 

nemzeti számlák (GDP) adatai jelentenek kivételt. A legfrissebb adatokat a jelentés II. számú, táblázatos 

kötete tartalmazza.  

Az elemzések széleskörű adatbázison nyugszanak, melyek forrása a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), az 

Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI), az Agrárminisztérium (AM), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal (NÉBIH), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a Magyar Államkincstár (MÁK), a Magyar 

Nemzeti Bank (MNB) a Magyar Fejlesztési Bank (MFB), a Belügyminisztérium Országos Vízügyi 

Főigazgatósága (OVF), az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) és az Ökológiai Mezőgazdasági 

Kutatóintézet (ÖMKi). Az adatokat elemző szöveges ismertetést táblázatok és ábrák egészítik ki, melyek 

szemléletesen mutatják be az agrárgazdasági folyamatokat.  

Az Európai Unió mezőgazdaságának teljesítménye 2014-hez és 2015-höz hasonlóan 2016-ban is enyhén 

csökkent, viszont 2017-ben már növekedett. Az Európai Unió teljes, szolgáltatásokkal és másodlagos 

tevékenységekkel együtt mért mezőgazdasági kibocsátása 2017-ben folyó alapáron összességében 5,2 

százalékkal nőtt 2016-hoz képest. A termelést meghatározó régi tagországok esetében 5,0 százalékos, az 

újaknál 6,5 százalékos a növekedés. 

A magyar mezőgazdaság az EU mezőgazdasági kibocsátásának és hozzáadott értékének mintegy 2 

százalékát teszi ki, a termelési tényezők jövedelméből való részesedése pedig ennél magasabb, 2,2-2,5 

százalékos volt. 

Az utóbbi években a növényi termékek kibocsátásából a magyar mezőgazdaság részesedése 2-2,4 százalék, 

az állattenyésztésből pedig 1,6-1,8 százalékos volt. Hazánk termelése különösen magas a gabona (főként a 

kukorica), az olajos magvak (elsősorban a napraforgó) és a baromfi termelésében. 

A mezőgazdaság 2017-ben a nyári aszály és a madárinfluenza ellenére jó évet zárt, a kibocsátás a 

Mezőgazdasági Számlarendszer (MSZR) második előzetese szerint alapáron 2.568 milliárd forint volt, 

megközelítette a 2016. évi rekordértéket, amely rendkívül magas bázisnak mondható. Mindezek okán a 

magas kibocsátás folyó áron 2,1 százalékkal csökkent. A kibocsátás volumene (változatlan áras értéke) pedig 

5,2 százalékkal lett alacsonyabb, amit nem tudott ellensúlyozni a termelői árak 4,7 százalékos növekedése. 

Az MSZR adatai alapján a bruttó hozzáadott érték 2017-ben 1.062 milliárd forintot tett ki, amely folyó 

áron az előző évinél 1,2, változatlan áron 13,0 százalékkal alacsonyabb. Ennél a mutatónál figyelembe kell 

venni, hogy nem csak a kibocsátás volumenének csökkenése, hanem a folyó termelő felhasználás 

volumenének változatlansága is jelentős hatással volt rá. A mezőgazdaság ágazati szintű jövedelmezőségét 

kifejező indikátor, a nettó vállalkozói jövedelem 2017-ben 5,2 százalékkal lett alacsonyabb. 
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A mezőgazdaság teljesítménye több éves távlatban igen kedvező, hiszen 2013 és 2016 között minden 

évben emelkedett a folyó áras kibocsátás, jelentősen nőtt a változatlan áron számolt kibocsátás és 

nagymértékben emelkedett az ágazat jövedelmezősége. A 2017-es mezőgazdaság kibocsátás minden 

idők második legmagasabb értékét érte el, 2013 és 2017 között folyó áron 10,8, változatlan áron 12,7 

százalékkal növekedett. Ezen belül a növénytermesztés kibocsátása folyó áron 9,3, változatlan áron 15,7 

százalékkal, az állattenyésztés kibocsátása folyó áron 11,3 százalékkal, változatlan áron 6,9 százalékkal 

emelkedett. A bruttó hozzáadott érték volumene négy év alatt 14,5 százalékkal növekedett. A mezőgazdasági 

munka jövedelmezőségét mutató indikátor a munkaerőegységre jutó reáljövedelem 2013 és 2017 között 7,4 

százalékkal emelkedett. 

A termelői árak színvonala 2017-ben emelkedett, a ráfordítási áraké pedig nem változott, ami kedvezett a 

termelőknek. 

A szántóföldi növények 2017. évi eredményei meglehetősen változatosan alakultak Magyarországon. Míg a 

búza hozama harmincéves csúcsot döntött és napraforgóból is rekord közeli termésátlag született, addig a 

kukoricáé és a repcéé számottevően csökkent. Az olajnövények területének növekedése ellensúlyozta a 

termésátlag mérséklődését és rekordtermés került betakarításra.  

A zöldségfélék kínálatát elsősorban a tavaszi szeles, hűvös időjárás, a fagyok, illetve a nyári meleg határozta 

meg 2017-ben. Mivel az ipari zöldségek nagy része már öntözött, ezért az eredmények jobbak lettek, mint az 

azt megelőző évben. Ugyan a hajtatott zöldségfélék termőterülete csökkent, de a technológiai 

korszerűsítéseknek köszönhetően a termésmennyiség nőtt. Összesen közel 1,5 millió tonna zöldséget 

termeltek, 10 százalékkal kevesebbet, mint a megelőző évben. 

A fontosabb gyümölcsfélék közül az alma, a meggy, a szilva és az őszibarack termésmennyisége 

mérséklődött, a körte és a cseresznye termésmennyisége nem változott érdemben, kajsziból viszont több 

termett, mint 2016-ban.  

A 2017-es év a szőlőtermesztés számára az áprilisi fagy (amit a szőlők többsége a borvidékek nagy részén 

sikeresen átvészelt) és a nyári hőség ellenére (melynek következtében kisebb lett a bogyóméret, így a 

létartalom is) jó évjáratnak mondható. Az időjárási szélsőségek ellenére a minőség jobb lett, mint 2016-ban. 

A száraz, meleg őszi idő mind a korai mind a késői érésű szőlőfajtáknak kedvező volt. 

Az állattenyésztésen belül mérséklődött a vágósertés és baromfitermelés, míg a vágómarha, a vágójuh 

termelése, valamint a tejtermelés nem változott érdemben.  

Az élelmiszeripar termelésének növekedési üteme 2017-ben enyhén gyorsult, ennek köszönhetően 

jelentősen meghaladta a 2012. évi értéket. Figyelemreméltó, hogy negyedik éve folyamatosan bővül az 

ágazat. Az élelmiszeripar termelési értéke 2017-ben folyó áron 3.035,7 milliárd forint volt, 2016-hoz 

képest változatlan áron 2,0 százalékkal, 2013-hoz képest pedig 12,2 százalékkal bővült.  

Az élelmiszeripar értékesítésén belül 2017-ben hasonló mértékben nőtt a belföldi értékesítés és a közvetlen 

export. Az élelmiszeripar belföldi értékesítése 1.825,7 milliárd forint volt, változatlan áron 1,9 százalékkal 

nőtt, aránya 60 százalék az összes értékesítésen belül. A közvetlen külpiaci értékesítés 1.212,3 milliárd 

forint ért el, változatlan áron 2,0 százalékkal több, mint 2016-ban, aránya 40 százalék. Több éves távlatban a 

közvetlen export értékesítés növekedése volt a meghatározó, vagyis a külpiacok jelentették az ágazat 

értékesítésének a támaszát. Az élelmiszeripar belföldi értékesítése 2013 és 2017 között változatlan áron 9,4, 

közvetlen export értékesítése 15,3 százalékkal növekedett. 

A mezőgazdaság foglalkoztatása 2017-ben tovább bővült, ennek köszönhetően harmadik éve több mint 

200 ezer embernek volt a fő jövedelemszerző tevékenysége. A mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban, 

halászatban foglalkoztatottak száma 2017-ben 220,0 ezer főre növekedett, egy év alatt 3,0 ezer fővel, 1,4 

százalékkal nőtt. A mezőgazdaság aránya a nemzetgazdaság foglalkoztatásából 5,0 százalék volt 2017-ben, 

2016-hoz képest nem változott, 2013-óta 0,3 százalékponttal növekedett. Az ágazat foglalkoztatása 2013 és 

2017 között 2013 kivételével minden évben növekedett, összességében 19,2 százalékkal, 35,4 ezer fővel.  

Az élelmiszeriparban foglalkoztatottak száma 2017-ben tovább emelkedett és ennek köszönhetően 

nagymértékben meghaladta a 2013. évit. Az élelmiszeripari vállalkozások 2017-ben 145,9 ezer főt 

foglalkoztattak, 2,1 ezer fővel, 1,5 százalékkal többet, mint 2016-ban. Az ágazat foglalkoztatása 2013-ban, 

2014-ben és 2016-ban is növekedett, 2017-ben 15,7 ezer fővel, 12,1 százalékkal meghaladta a 2013. évit. Az 
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élelmiszeripar részesedése a nemzetgazdaság foglalkoztatásából 2017-ben 3,3 százalék volt, amely 

megegyezik a 2016. évi és a 2013. évi aránnyal. 

Az árutermelő gazdaságok jövedelemhelyzete javult 2017-ben. Az egyéni gazdaságok bruttó termelési 

értéke 2017-ben 2 százalékkal nőtt. Ezen belül az egy hektárra jutó értékesítés nettó árbevétele, valamint a 

közvetlen támogatások 2, illetve 3 százalékkal emelkedtek. Ezzel szemben az üzemi költségek nem 

változtak, így az adózás előtti eredmény 7 százalékkal emelkedett és 2016 után újabb csúcsot ért el.  

A társas vállalkozások árbevétele 4 százalékkal nőtt, és a jövedelmezőséget a növekvő támogatások tovább 

erősítették (4 százalékkal), így összességében a bruttó termelési érték 6 százalékkal lett magasabb. A társas 

gazdaságok egy hektárra jutó adózás előtti eredménye 53 százalékkal nőtt – ami az inflációt is figyelembe 

véve reálértéken – a 2012-es csúcs szintet is éppen meghaladta.  

Az élelmiszeripar jövedelmezősége is folyamatosan javul. A tőkeerősség mutató 5 év alatt közel 8 

százalékponttal nőtt, 2017-ben megközelítette az 50 százalékot, vagyis a vállalkozások egyre inkább képesek 

saját forrásból finanszírozni működésüket. A létszámarányos árbevétel 5 év alatt 15 százalékkal nőtt, a 

létszámarányos üzemi eredmény pedig közel megduplázódott, ami a hatékonyság növekedését jelzi. Az 

árbevétel-arányos üzemi eredmény évek óta folyamatosan bővül, az árbevétel arányos adózott eredmény 

pedig közel a duplájára nőtt 5 év alatt, bár értéke 2016-ról 2017-re csökkent.  

Hazánk mezőgazdasága az uniós csatlakozás óta jelentős mértékben fejlődött, hatékonysága, 

versenyképessége és jövedelmezősége elkezdett felzárkózni a régi tagországokéhoz, részesedése nőtt a 

termelési és jövedelmi mutatókban. Ugyanakkor hazánk mezőgazdaságában még sok tartalék rejtőzik, 

adottságainak még jobb kihasználásával szerepe az EU mezőgazdaságában a következő években tovább 

nőhet. 

Az agrár-, vidékfejlesztési támogatások 2017-ben is javították a gazdálkodók pénzügyi és jövedelem 

helyzetét, ösztönözték beruházásaikat, valamint hozzájárultak a vidéki térségek társadalmi, gazdasági 

fejlődéséhez. A mezőgazdasági támogatások címén 2017-ben összesen mintegy 591,9 milliárd forint került 

felhasználásra, amelyből az uniós forrás 487,2 milliárd forint, a hazai források pedig 104,6 milliárd forint 

volt, amit a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés további 27,9 milliárd 

forinttal egészített ki. 

  



 

13 
 

I. Makrogazdasági környezet, termelés 

1. Magyarország és az EU mezőgazdasága a 
Mezőgazdasági Számlarendszer alapján 

1.1. Termelési és jövedelmi folyamatok 

Magyarország és az EU-tagállamok mezőgazdasági mutatóinak összehasonlítására lehetőséget ad a 

Mezőgazdasági Számlarendszer (MSZR), melyet minden tagállamban azonos módszertan alapján 

számolnak. Az MSZR tevékenységi alapon, a tevékenységet végzők ágazati besorolásától függetlenül, 

teljeskörűen veszi számításba a mezőgazdaság termelési és jövedelmi folyamatait. Az egyes évek közötti 

változást az árfolyamhatás kiszűrése érdekében elsősorban nemzeti valutában kifejezett adatokkal mutatjuk 

be, viszont amikor az egyes országok értékeit (nem pedig a változást) hasonlítjuk össze, akkor euró alapon 

számolunk. A fejezetben a régi tagországok alatt a 2004 előtt csatlakozott 15 országot, új tagországok alatt 

pedig az ezután csatlakozott 13 országot értjük. 

Az Európai Unió mezőgazdaságának teljesítménye 2014-hez és 2015-höz hasonlóan 2016-ban is enyhén 

csökkent, viszont 2017-ben már növekedett. A tagországok közül 21-ben nőtt, míg 7-ben csökkent a 

mezőgazdaság kibocsátása. Az Európai Unió teljes, szolgáltatásokkal és másodlagos tevékenységekkel 

együtt mért mezőgazdasági kibocsátása 2017-ben folyó alapáron összességében 5,2 százalékkal nőtt 2016-

hoz képest. A termelést meghatározó régi tagországok esetében 5,0 százalékos, az újaknál 6,5 százalékos a 

növekedés. A legnagyobb mértékű növekedés Észtországban (+20,9 százalék), Romániában (+15,0 százalék) 

és Írországban (+12,7 százalék) volt megfigyelhető, míg a leginkább Szlovákiában (-5,4 százalék), 

Szlovéniában (-4,0 százalék) és Máltán (-3,0 százalék) esett vissza a mezőgazdaság kibocsátása. Abszolút 

értékben nézve a növekedéshez leginkább Németország (+4177,0 millió euró), az Egyesült Királyság 

(+2870,4 millió euró) és Románia (+2312,5 millió euró) járultak hozzá, míg ezzel szemben Szlovákia (-

128,6 millió euró), a Cseh Köztársaság (-122,3 millió euró) és Bulgária (-66,6 millió euró) könyvelhették el a 

legnagyobb csökkenést. 

Az EU mezőgazdasági kibocsátásán belül mind a növénytermesztés (+2,0 százalék), mind az állattenyésztés 

(+10,0 százalék) teljesítménye nőtt. A fontosabb növényi termékek közül uniós szinten folyó áron 

növekedett a gabonafélék (+6,9 százalék), azon belül is leginkább a búza (+11,0 százalék) és az árpa (+7,7 

százalék) kibocsátása, a kukorica kibocsátása viszont az előző évi szinthez hasonló maradt (+0,8 százalék). 

Hasonlóképp nőtt a friss zöldségek (+3,9 százalék), tovább csökkent azonban a friss gyümölcsök (-2,5 

százalék) és a szőlő és a bor (-3,1 százalék) kibocsátása. A burgonya kibocsátása jelentősen csökkent (-11,6), 

az ipari növények (+6,1 százalék) és a fehérjenövények (+10,1 százalék) kibocsátása jelentősen bővült, a 

takarmánynövényeké szinten maradt (+0,1 százalék). Az élő állatok közül a sertés ágazat (+9,7 százalék) és a 

szarvasmarha ágazat (+3,8 százalék) értéke növekedett, míg a juh és kecske (-0,8 százalék) ágazat folyó áras 

eredményei csökkentek, a baromfi (-0,3 százalék) ágazaté szinten maradt. Az állati termékek közül 

jelentősen nőtt a tej (+19,8 százalék) és a tojás (+19,5 százalék) kibocsátása.  

2017-ben az EU mezőgazdasági kibocsátásának volumene és a termelői árak egyaránt nőttek. A kibocsátás 

volumene 0,6 százalékkal, a termelői árak pedig 4,6 százalékkal értek el többet az egy évvel ezelőttitől. A 28 

tagállam közül 18-ban nőtt, míg 10-ban mérséklődött a termelés volumene. A legnagyobb növekedés 

Romániában (+14,7 százalék), Észtországban (+9,5 százalék) és Cipruson (+8,3 százalék) volt 

megfigyelhető, ezzel szemben a leginkább Szlovéniában (-9,4 százalék), Szlovákiában (-8,9 százalék) és 

Csehországban (-8,6, százalék) esett vissza a változatlan áron nézett termelés.  

A fontosabb termékcsoportok közül a gabona ára 3,5 százalékkal, volumene 3,2 százalékkal nőtt az 

Unióban. A volumen és az ár egyidejű növekedésének hátterében az áll, hogy az árakat a nemzetközi 

tendenciák határozzák meg. Mivel a világszintű termelés 2017-ben összességében gyengébb volt az előző 

évitől, ezért ennek hatására az árak is emelkedtek. A gabonaféléken belül a búza ára 5,2 százalékkal, 

termelésének volumene 5,5 százalékkal nőtt. Az árpa ára 7,4 százalékkal, termelésének volumene 0,2 

százalékkal volt magasabb, mint 2016-ban. A kukorica ára 2,2 százalékkal mérséklődött, termelésének 

volumene viszont 3,0 százalékkal emelkedett. Az olajos magvak ára 1,4 százalékkal, volumene 10,3 
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százalékkal nőtt. A takarmánynövények ára alig változott, 0,4 százalékkal csökkent, volumene 0,5 

százalékkal nőtt az előző évihez képest. A friss zöldségek esetében az ára 2,4 százalékkal, volumene alig, 

1,4 százalékkal emelkedett. Majdhogynem negyedével, 20,9 százalékkal csökkent a burgonya ára, míg 

volumene 11,8 százalékkal nőtt. A friss gyümölcsök ára 0,5 százalékkal nőtt, volumene 3,0 százalékkal 

mérséklődött.  

A szarvasmarha ágazatban a termelői ár 3,7 százalékkal nőtt, a volumen viszont az előző évi szinten maradt 

(+0,1százalék). A tej kibocsátásának ára 2017-ben összességében 19,3 százalékkal több volt az előző évitől, 

a termelés volumene változott érdemben (+0,4 százalék). A sertéspiacon a termelői áraknál 10,5százalékos 

növekedés, a volumennél pedig 0,7 százalékos csökkenés volt megfigyelhető. A baromfi termelői ára 

1,1százalékkal nőtt, a termelés volumene 1,3 százalékkal csökkent. A tojás termelői ára 16,6 százalékkal, 

termelésének volumene 2,4 százalékkal emelkedett. A juh és kecske ágazatban az árak az előző évi szinten 

alakultak (+0,3 százalék) , a volumen 1,1 százalékkal maradt el az előző évitől.  

Több éves távlatban folyó áron vizsgálva az EU mezőgazdaságának kibocsátása stagnált. 2013 és 2017 

között 0,1 százalékkal csökkent, ezen belül a régi tagországokban 0,2 százalékkal kisebb, az újakban 0,6 

százalékkal nagyobb lett az értéke. A magyar mezőgazdaság kibocsátása folyó áron 2017-ben 10,7 

százalékkal haladta meg a 2013-as szintet.  

Az Unióban a folyó termelő felhasználás értéke és volumene megközelítőleg az előző évi szinten alakult. 

2017-ben a folyó termelő felhasználás ára az EU 28 tagországában 0,7 százalékkal, míg a volumen 0,9 

százalékkal emelkedett, így összességében az inputok értéke 1,6 százalékkal emelkedett. Az EU-ban a folyó 

termelő felhasználás 2017-ben a kibocsátás 56,9 százalékát tette ki, azonban országonként ebben az 

arányban jelentős eltérések figyelhetők meg. A legmagasabb arány Szlovákiában (75,6 százalék), 

Finnországban (72,7 százalék) és Észtországban (72,5 százalék), a legkisebb pedig a mediterrán 

országokban, Olaszországban (42,4 százalék), Spanyolországban (43,6 százalék) és Görögországban (49,9 

százalék) volt megfigyelhető. Magyarország esetében a folyó termelő felhasználás aránya 58,6 százalékos 

volt. Általánosságban elmondható, hogy azokban az országokban nagyobb a folyó termelő felhasználás 

aránya, amelyekben a kibocsátás nagyobb részét az állattenyésztés adja. 

1. táblázat: Az EU mezőgazdaságának néhány teljesítmény mutatója (2013=100, 
Magyarország esetében nemzeti valutából számolva) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Kibocsátás - folyó áron 

EU-28 100 98,7 97,5 94,9 99,9 

EU-15 100 99,0 98,1 95,0 99,8 

EU-13 100 97,3 94,0 94,5 100,6 

Magyarország 100 105,9 107,2 111,6 110,7 

Bruttó hozzáadott érték 

EU-28 100 99,9 98,6 97,1 107,2 

EU-15 100 101,0 100,0 97,3 107,5 

EU-13 100 94,4 91,2 95,9 105,4 

Magyarország 100 115,7 117,0 124,7 123,2 

Termelési tényezők jövedelme 

EU-28 100 100,6 96,8 97,1 106,8 

EU-15 100 101,1 97,5 96,1 107,3 

EU-13 100 98,2 93,6 101,6 105,1 

Magyarország 100 114,9 106,6 113,2 112,6 

Forrás: EUROSTAT alapján  

2017-ben az Unió egészében a bruttó hozzáadott érték folyó áron 10,4 százalékkal nőtt. A tagállamok 

közül 20-ban növekedett, 8-ban csökkent a bruttó hozzáadott érték az előző évhez képest. A legnagyobb 

növekedést Észtországban (+65,1 százalék), Dániában (+45,3 százalék) és Írországban (+36,9 százalék), a 

legjelentősebb csökkenést pedig Csehországban (-7,0 százalék), Szlovákiában (-11,6 százalék) és 

Szlovéniában (-14,5 százalék) regisztrálták.  
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A bruttó hozzáadott érték volumene az EU egészében 0,2 százalékkal nőtt 2017-ben. A tagállamok közül 

16-ban emelkedett, 12-ben viszont csökkent ez a mutató. A legnagyobb emelkedés Romániában (+16,6 

százalék), Belgiumban (+ 16,3 százalék) és Cipruson (+16,3 százalék) volt megfigyelhető, míg a 

legjelentősebb csökkenés Szlovákiában (-29,0 százalék), Szlovéniában (-24,8 százalék) Csehországban (-

24,7 százalék) zajlott le. 

A bruttó hozzáadott érték volumene 2013 és 2017 között az Unió egészében 10,4 százalékkal nőtt. A 

változás az EU15 országaiban 10,2 százalékkal javult, az EU13-ban pedig 11,6 százalékkal nőtt. 

Magyarország 14,5 százalékkal több hozzáadott értéket állított elő változatlan áron számolva 2017-ben, mint 

2013-ban. 

A nettó hozzáadott érték (a bruttó hozzáadott érték és az amortizáció különbsége) megmutatja, hogy 

mennyi új értéket termel az ágazat, ha az összes termelőeszközt (az állóeszközöket is) figyelembe vesszük. A 

mutató 2017-ben az Európai Unió egészét tekintve 16,1 százalékkal nőtt, ezen belül az EU-15 országaiban 

17,0 százalékkal, az EU-13 országaiban pedig 12,1 százalékkal bővült. Hazánkban 2,9 százalékkal 

visszaesett. 

A termelési tényezők jövedelme (a nettó hozzáadott érték korrigálva a termelési támogatások és adók 

különbségével) az EU-28-ban 10,0 százalékkal nőtt 2016-hoz képest. A régi tagországok esetében 11,6 

százalékkal, az új tagországokban pedig 3,4 százalékkal emelkedett a jövedelem. 2017-ben Magyarországon 

0,5 százalékkal csökkent a termelési tényezők jövedelme az előző évhez viszonyítva. 

Hosszabb időtávot, a 2013 és 2017 közötti időszakot vizsgálva az EU egészét tekintve ebben az időszakban 

6,8 százalékos volt a növekedés. Az EU13 országaiban 5,1 százalékos, míg az EU15-ben 7,3 százalékos 

bővülés jelentkezett. Magyarországon a termelési tényezők jövedelme 12,6 százalékkal emelkedett 2013 és 

2017 között.  

A termelési tényezők árával (kamat, munkabér, bérleti díj) korrigált mutató, a nettó vállalkozói jövedelem 

egy év alatt 15,7 százalékkal növekedett az EU-ban. A régi tagországokban (+18,6 százalék) nagyobb 

mértékben javult a jövedelmezőség, mint az újakban (+5,8 százalék). Magyarországon a nettó vállalkozói 

jövedelem 5,2 százalékkal csökkent egy év alatt. 

A munkaerő-felhasználás 2017-ben az Európai Unióban az előző évi szinten maradt. Ezen belül azonban a 

nem fizetett munkaerő-felhasználás mérséklődése mellett tovább folytatódott a fizetett munkaerő-

felhasználás 2014-ben kezdődött bővülése. A 28 tagország 2016-ban összesen 9,5 millió éves 

munkaerőegységet (ÉME) használt fel, szinte ugyanannyit, mint 2016-ben. Enyhe csökkenés az új 

tagországokban (-0,6 százalék), növekedés pedig a régiekben (+0,5 százalék) történt. Mindössze 

Spanyolországban, Belgiumban és Romániában volt kisebb növekedés, a többi tagállamban stagnált, vagy 

csökkent a munkaerő-felhasználás. Magyarországon kisebb csökkenés (-1,9 százalék) volt megfigyelhető. 

A nem fizetett munkaerő-felhasználás (egyéni gazdálkodó és családtagjai munkavégzése) 2017-ben 7,0 

millió ÉME (-0,6 százalék), a fizetett munkaerő-felhasználás pedig 2,5 millió ÉME (+1,8 százalék volt). A 

munkaerő-felhasználás csökkenése régóta tartó tendencia az Unióban. Elsősorban a mezőgazdasági termelés 

gépesítésével, a birtokkoncentrációval, a mezőgazdasági termelés más ágazatokhoz viszonyított 

kedvezőtlenebb jövedelmezőségével, a nemzetgazdaság diverzifikációjával és más ágazatok elszívó 

hatásával függ össze. A mezőgazdaság szerkezete átalakul: a döntő mértékben önellátásra, kiegészítő 

tevékenységként termelő gazdaságok visszaszorulása mellett nő az életképes méretű árutermelő gazdaságok 

jelentősége. A mezőgazdaság munkaerő-felhasználása az EU-ban 2013 és 2017 között 4,3 százalékkal 

csökkent. A csökkenés az új tagországok esetén arányaiban nagyobb, míg az EU13-ban ugyanerre az 

időszakra levetítve 7,4 százalékos a visszaesés, az EU15-ök esetében pedig csak 1,1 százalék. 

Magyarországon 4,1 százalékkal csökkent a mezőgazdaság munkaerő-felhasználása.  
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2. táblázat: A munkaerő-felhasználás alakulása az Európai Unióban (1000 éves 
munkaerőegység) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Összes munkaerő-felhasználás 

EU-28 9 913 9 737 9 504 9 490 9 488 

EU-15 4 933 4 900 4 867 4 852 4 877 

EU-13 4 980 4 837 4 637 4 637 4 610 

Magyarország 444 463 442 434 426 

Nem fizetett munkaerő-felhasználás 

EU-28 7 603 7 360 7 088 7 055 7 010 

EU-15 3 335 3 269 3 203 3 175 3 153 

EU-13 4 268 4 091 3 885 3 880 3 856 

Magyarország 324 336 311 302 291 

Fizetett munkaerő-felhasználás 

EU-28 2 310 2 377 2 416 2 434 2 478 

EU-15 1 598 1 631 1 664 1 677 1 724 

EU-13 712 747 752 758 754 

Magyarország 121 127 131 132 135 

Forrás: EUROSTAT 

Az „A” mutató, amely a munkaerőegységre jutó reáljövedelem változását fejezi ki, 2017-ben az EU 

átlagában 8,6 százalékos növekedést jelzett. Ezzel szemben Magyarországon 1,4 százalékkal csökkent a 

mutató. A tagországok közül 20-ban emelkedett, 8-ban csökkent a mezőgazdaság munkaerő egységre vetített 

jövedelmezősége. Az „A” mutató az EU-ban 2013 óta 7,9 százalékkal, hazánkban 7,4 százalékkal 

növekedett. 

1.2. A mezőgazdasági termelés szerkezete 

Az Európai Unió mezőgazdasága erősen koncentrált, a kibocsátás nagy részét a régi tagországok adják. Az 

EU15 országai 2017-ben a mezőgazdasági kibocsátás 83,4 százalékát adták, 0,2 százalékponttal kevesebbet, 

mint 2016-ban, és 0,1 százalékponttal kevesebbet, mint 2013-ban. 2017-ben az öt legnagyobb termelő ország 

(Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország és az Egyesült Királyság) az EU mezőgazdasági 

kibocsátásának 61,6 százalékát adta.  

A magyar mezőgazdaság kibocsátása euró alapon számolva 1,9 százaléka volt az EU28, és 11,6 százaléka az 

EU13 kibocsátásának. 

1. ábra: Az Európai Unió mezőgazdasági kibocsátásának országonkénti 
megoszlása (2016, %) 

 
Forrás: EUROSTAT Mezőgazdasági Számlarendszer második előzetese 
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Az EU teljes, szolgáltatásokkal és másodlagos tevékenységekkel együtt mért, alapáras kibocsátásából 2017-

ben a növényi és kertészeti termékek 50,1 százalékot, az állatok és állati termékek 41,2 százalékot tettek ki, 

tehát a tavalyi évhez képest nem volt érdemi változás. A fennmaradó részből a szolgáltatások 4,8 százalékos, 

a másodlagos tevékenységek pedig 3,8 százalékos részesedéssel bírtak, ugyanakkor a tagállamok között 

jelentősek az eltérések. A növénytermesztés aránya a déli, illetve keleti országokban, Romániában (68,8 

százalék), Görögországban (67,6 százalék) és Bulgáriában (66,3 százalék), az állattenyésztés részesedése 

pedig az északi országokban, úgymint Írországban (74,5 százalék), Dániában (63,5 százalék) és Belgiumban 

(56,7 százalék).  

Általánosságban elmondható, hogy az EU régi tagállamaiban magasabb az állattenyésztés részesedése a 

mezőgazdasági kibocsátásból, ami egy kedvezőbb szerkezetet takar. Az EU15 országainak átlagában 2017-

ben - a növényi és kertészeti termékek aránya a teljes kibocsátásból 49,1 százalék, az állatok és állati 

termékeké pedig 41,9 százalék volt. Az új tagállamokban ugyanez az arány a növényi és kertészeti termékek 

esetében 55,4, az állatok és állati termékek esetében 38,1 százalék volt. A magyar kibocsátásból 2017-ben a 

növényi és kertészeti termékek 58,1 százalékkal, az állatok és állati termékek 34,4 százalékkal, a 

szolgáltatások és a másodlagos tevékenységek pedig 7,5 százalékkal részesedtek. 

2. ábra: Az állattenyésztés részesedése a mezőgazdasági kibocsátásból (2017, 
%) 

 
Forrás: EUROSTAT Mezőgazdasági Számlarendszer 

 

Az EU mezőgazdasága 2017-ben 9,5 millió éves munkaerő egységet használt fel. Ebből a régi tagállamok 

51,4, az újak 48,6 százalékban részesedtek, vagyis az új tagállamok részesedése a munkaerő-felhasználásból 

háromszorosa a kibocsátásban képviselt arányuknak. Ez a jövedelmezőség szempontjából nem kedvező, 

valamint azt mutatja, hogy az új tagországok több élő munkát és kevesebb tőkét alkalmaznak a termelés 

során. A magyar mezőgazdaság munkaerő-felhasználása 2017-ben 426,1 ezer éves munkaerőegység volt, az 

EU-28 mezőgazdasági munkaerő-felhasználásának 4,5 százaléka. 

A termelés intenzitásában rejlő különbségeket jól mutatja az egy hektár mezőgazdasági területre jutó 

alapáron számított kibocsátás. A régi tagállamok 2017-ben egy hektáron átlagosan 2 807 euró értékű 

terméket állítottak elő, az EU13-ban ez a mutató 1 370 euró volt, az előbbi értéknek 48,8 százaléka. 

Magyarországon az EU13 átlagnál valamivel magasabb, 1 541 euró volt az egy hektárra jutó kibocsátás. Az 

egységnyi munkaerőre vetített kibocsátást tekintve még nagyobb a régi tagországok előnye. Az EU15 

átlagában egy munkaerőegységre 2017-ben 73,1 ezer kibocsátás jutott, míg az új tagállamok esetében ez az 

érték 15,4 ezer euró volt, a régi tagországok értékének 20,5 százaléka. Ez az arány 2013 óta 1,0 

százalékponttal javult. Hazánkra ezt a mutatót vizsgálva kedvezőbb érték jellemző az új tagországok 

átlagánál, 2017-ben az éves munkaerőegységre jutó kibocsátás 19,4 ezer euró volt. Az uniós átlag 45,1 ezer 
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euró volt. A legalacsonyabb értékek Romániában (11,1 ezer euró), Horvátországban (12,2 ezer euró) és 

Lengyelországban (14,6 ezer euró) találhatók, míg a legmagasabbak Hollandiában (201,7 ezer euró) 

Dániában (199,3 ezer euró) és Belgiumban (146,6 ezer euró) volt. 

3. táblázat: A mezőgazdasági termelés hatékonysága 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Hektárra jutó kibocsátás (euró/ha) 

EU-28 2 402 2 367 2 329 2 272 2 391 

EU-15 2 828 2 792 2 763 2 673 2 807 

EU-13 1 362 1 327 1 273 1 287 1 370 

Magyarország 1 463 1 488 1 500 1 553 1 541 

Éves munkaerő egységre jutó kibocsátás (euró/ÉME) 

EU-28 43 152 43 371 43 866 42 798 45 049 

EU-15 72 435 72 201 72 046 69 976 73 097 

EU-13 14 147 14 168 14 289 14 361 15 379 

Magyarország 17 575 17 188 18 153 19 133 19 351 

Forrás: EUROSTAT alapján 

1.3. A magyar mezőgazdaság helye az Európai Unióban 

Az Európai Unió mezőgazdasági területének 3,0 százaléka található Magyarországon, és az EU 

mezőgazdasági munkaerő-felhasználásának 4,5-4,8 százalékát adta hazánk az elmúlt években. A magyar 

mezőgazdaság az EU mezőgazdasági kibocsátásának és hozzáadott értékének mintegy 2 százalékát teszi ki, 

emellett részesedése a termelési tényezők jövedelméből ennél magasabb, 2,2-2,5 százalékos volt. 

Ugyanakkor a beruházásból való részesedés 1,3- 1,6 százalék volt 2013 és 2016 között. 

Hazánk mezőgazdasága az uniós csatlakozás óta jelentős mértékben fejlődött, hatékonysága, 

versenyképessége és jövedelmezősége elkezdett felzárkózni a régi tagországokéhoz. Ennél fogva a magyar 

mezőgazdaság részesedése nőtt a termelési és jövedelmi mutatókban. Ugyanakkor hazánk 

mezőgazdaságában még sok tartalék rejtőzik, adottságainak még jobb kihasználásával szerepe az EU 

mezőgazdaságában a következő években tovább nőhet. 

4. táblázat: A magyar mezőgazdaság az EU-ban (százalék) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Kibocsátás 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 1,9% 

Hozzáadott érték 1,7% 1,9% 1,9% 2,1% 1,8% 

Termelési tényezők jövedelme 2,2% 2,5% 2,4% 2,5% 2,2% 

Mezőgazdasági terület 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% n.a. 

Munkaerő-felhasználás 4,5% 4,8% 4,6% 4,6% 4,5% 

Beruházás 1,4% 1,6% 1,3% 1,3% n.a. 

Forrás: EUROSTAT Mezőgazdasági Számlarendszer 

 

A magyar mezőgazdaság részesedése a növényi termékek kibocsátásából 2-2,4 százalék, az 

állattenyésztésből pedig 1,6-1,8 százalékos volt az utóbbi években. Hazánk termelése különösen magas a 

gabona (főként a kukorica), az olajos magvak (elsősorban a napraforgó) és a baromfi termelésében. 
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3. ábra: Magyarország részesedése az EU mezőgazdaságának kibocsátásából 
2017-ben*  

 
*Repce és napraforgó 2016-os adat 

Forrás: EUROSTAT Mezőgazdasági Számlarendszer második előzetese 

2. Az agrárgazdaság nemzetgazdasági szerepe 

2.1. A makrogazdasági környezet és az agrárgazdaság 
kölcsönhatása, makrogazdasági mutatók 2017-ben 

Magyarország természeti adottságainak köszönhetően évszázadok óta jelentős és világszerte elismert 

mezőgazdasági termelést folytat, melynek meghatározó hányadát a hazai élelmiszeripar dolgozza fel. A 

mérsékelt klíma, a kiváló termőföld és a mezőgazdaság számára rendelkezésre álló vízvagyon biztosítja, 

hogy megfelelő technológiával és tudással ne csak a hazai lakosságot lássa el kiváló minőségű és biztonságos 

élelmiszerrel, hanem jelentős mennyiségű élelmiszert exportálhasson más országok fogyasztói számára is. 

Ennek megfelelően a mezőgazdaság a magyar nemzetgazdaság kiemelkedő fontosságú, stratégiai ágazata, 

melyet jól bizonyít a GDP-hez és a külkereskedelmi többlethez való hozzájárulása mellett a biztonságos, 

egészséges élelmiszertermelésben, a természeti erőforrásokkal való hatékony és fenntartható 

gazdálkodásban, a vidéki foglalkoztatásban, valamint a sokszínű, változatos vidéki táj fenntartásában 

betöltött szerepe is.  

A mezőgazdaság és az élelmiszeripar együttes részesedése a bruttó hozzáadott érték termeléséből mintegy 7 

százalék, a beruházásokból 8-9 százalék, a foglalkoztatásból pedig 8 százalék volt az utóbbi években.  
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5. táblázat: Az agrárgazdaság aránya a nemzetgazdaságban 

Év 

A mezőgazdasága 

részarányaa) 
Az élelmiszeripar részaránya 

Élelmiszer, 
Agrártermékek 

Fogyasztói 

árindex 

 ital, dohány előző év = 100,0 

foglal-

koz-

tatásb) 

bruttó 

hozzá-

adott 

érték 

(ágaza-

tok 

összesen 

beru-

házás-

ban 

foglal-

koztatás-

banb) 

bruttó 

hozzáadott 

érték (ágazatok 

összesen 
beruhá-

zásban 

részaránya 

külkeres-

kedelmi 

forgalmának 

egyenlege, 

milliárd Ftc) 

 

% =100) % =100) 
fogyasztásC) exportd) 

 

    
 

élelmi-

szer 

összesen 

 folyó áron, %  folyó áron, %    

2013 4,7 4,6 5,7 3,3 2,3 2,6 25,5 9,8 1 049,3 102,8 101,7 

2014 4,6 4,7 5,7 3,5 2,3 2,9 25,5 9,1 943,0 99,6 99,8 

2015 4,8 4,5 4,7 3,3 2,3 2,2 25,9 8,72 930,9 100,9 99,9 

2016 5,0 4,6 5,2 3,3 2,2 3,7 25,3 8,6 896,3 100,7 100,4 

2017 5,0 4,4 4,4 3,3 2,2 3,1 29,6 8,8 1 001,0 102,8 102,4 
a) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat. 
b) Élelmiszeripar, ital, dohánytermék gyártása ágazat. 
c) Az egyéni fogyasztás rendeltetés szerinti osztályozása (COICOP) szerinti hazai fogyasztási kiadásaiból. 

Forrás: KSH 

Az Európai Unió gazdaságának növekedési üteme gyorsult 2017-ben. Az EU 28-ak bruttó hazai 

termékének volumene a 2013. évi stagnálást és a 2014. évi 1,7 és a 2015. évi 2,3, valamint a 2016. évi 1,9 

százalékos növekedést követően a tárgyévben 2,4 százalékkal bővült. Az euró övezet gazdasága ezzel 

megegyező mértékben élénkült. A 28 tagország mindegyikében nőtt a GDP volumene. A legnagyobb 

mértékben Írország (+7,2 százalék), Románia (+6,9 százalék), Málta (+6,4 százalék), Szlovénia (+5,0 

százalék), Észtország (+4,9 százalék) és Lengyelország (+4,6 százalék) gazdasága növekedett.  

A magyar gazdaság 2013-ban növekedési pályára állt, ez a kedvező folyamat 2017-ben is folytatódott, a 

növekedés üteme jelentősen felgyorsult. A GDP volumene a 2016. évi 2,3 százalék után 2017-ben 4,1 

százalékkal bővült. Ehhez termelési oldalról elsősorban a piaci szolgáltatások, az ipar és az építőipar 

járultak hozzá, a mezőgazdaság hozzáadott értéke az előző évi magas bázis és az aszály miatt mérséklődött. 

A mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékének volumene 2017-ben 8,1 százalékkal elmaradt az előző évitől, 

ennek köszönhetően 0,3 százalékponttal mérsékelte a GDP növekedést. 

Felhasználási oldalról nézve a gazdasági növekedés motorja a háztartások élénkülő fogyasztása és a 

beruházások voltak, mivel a nettó export negatívan járult hozzá a GDP növekedéshez. A háztartások 

tényleges fogyasztásának volumene 4,1 százalékkal növekedett, ami mögött elsősorban az élénkülő 

foglalkoztatás, a növekvő keresetek, az alacsony infláció és az elhalasztott kiadások megjelenése áll. A 

bruttó állóeszköz felhalmozás (beruházás) volumene 2017-ben 18,2 százalékkal emelkedett. Az áruk és 

szolgáltatások kivitelének volumene 4,7, behozatalának volumene 7,7 százalékkal bővült 

Az agrártermékek kivitele és külkereskedelmi többlete az elmúlt években látványosan bővült, ennek 

köszönhetően az agrár-külkereskedelem makrogazdasági szerepe továbbra is meghatározó. Az agrárexport 

2017-ben 8 895,9 millió eurót (+10,9 százalék) tett ki, amely minden idők legmagasabb értéke, az 

agrárimport 5 656,5 millió euró (+9,2 százalék), az egyenleg 3 239,5 millió euró (+13,9 százalék) volt. A 

fentiek hatására az agrártermékek részesedése a nemzetgazdaság exportjából 8,8 százalék, importjából 6,1 

százalék, egyenlegéből 40,1 százalék volt. A kivitel és az egyenleg részesedése 0,2, illetve 10,9 

százalékponttal növekedett, míg az import részesedése 0,1 százalékponttal mérséklődött 2017-ben éves 

összehasonlításban.  

A mezőgazdaság kibocsátása 2017-ben a nyári aszály és a madárinfluenza ellenére megközelítette a 2016. 

évi rekordértéket. A Mezőgazdasági Számlarendszer második előzetese alapján a mezőgazdaság kibocsátása 
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alapáron 2017-ben 2 568 milliárd forint volt, folyó áron 0,8 százalékkal kevesebb, mint 2016-ban. A 

kibocsátás volumenének (változatlan áras értékének) 5,2 százalékos csökkenését nem tudta ellensúlyozni a 

termelői árak 4,7 százalékos növekedése. 

4. ábra: A mezőgazdaság kibocsátásának alakulása (milliárd forint) 

 
Forrás: KSH Mezőgazdasági Számlarendszer, 2017 második előzetes adat 

A növénytermesztés és az állattenyésztés esetében is csökkent a kibocsátás volumene, ezt a hatást az 

emelkedő termelői árak csak az állattenyésztésnél tudták ellensúlyozni. A növénytermesztés kibocsátása 

2017-ben 1.492 milliárd forint volt, a volumen 7,1 százalékos csökkenésének és a termelői árak 2,9 

százalékos emelkedésének eredőjeként a kibocsátás értéke 4,5 százalékkal múlta alul az előző évi szintet. Az 

állattenyésztés kibocsátása 2017-ben 883 milliárd forint volt, folyó áron 5,2 százalékkal magasabb, mint 

2016-ban. A volumen 3,4 százalékos csökkenését kompenzálta az árak 8,9 százalékos emelkedése.  

Az MSZR adatai alapján a folyó termelő felhasználás (a termelés során felhasznált inputok értéke) 2017-

ben az előző évi szinten alakult (-0,5 százalék): a volumen 0,2 százalékos növekedését az árak 0,7 százalékos 

csökkenése kísérte. A bruttó hozzáadott érték 2017-ben 1.062 milliárd forintot tett ki, folyó áron 1,2, 

változatlan áron 13,0 százalékkal csökkent. Ennél a mutatónál figyelembe kell venni, hogy a kibocsátás 

volumenének csökkenése mellett jelentős hatással volt rá a folyó termelő felhasználás volumenének 

változatlansága. A mezőgazdaság ágazati szintű jövedelmezőségét kifejező indikátor a nettó vállalkozói 

jövedelem 2017-ben 5,2 százalékkal csökkent. 

A mezőgazdaság teljesítménye több éves távlatban igen kedvező, hiszen 2013 és 2016 között minden 

évben emelkedett a folyó áras kibocsátás, jelentősen nőtt a változatlan áron számolt kibocsátás, és 

nagymértékben emelkedett az ágazat jövedelmezősége. A mezőgazdaság kibocsátása 2017-ben minden idők 

második legmagasabb értékét érte el, 2013 és 2017 között folyó áron 10,8, változatlan áron 12,7 százalékkal 

növekedett. Ezen belül a növénytermesztés kibocsátása folyó áron 9,3, változatlan áron 15,7 százalékkal, az 

állattenyésztés kibocsátása folyó áron 11,3 százalékkal, változatlan áron 6,9 százalékkal emelkedett. A bruttó 

hozzáadott érték volumene négy év alatt 14,5 százalékkal növekedett. A mezőgazdasági munka 

jövedelmezőségét mutató indikátor a munkaerőegységre jutó reáljövedelem 2013 és 2017 között 7,4 

százalékkal emelkedett. 

A mezőgazdaság beruházásai 2017-ben újra dinamikusan növekedtek. A gazdálkodók 2017-ben összesen 

302,0 milliárd forintot költöttek fejlesztésre, változatlan áron 15,0 százalékkal többet, mint egy évvel ezelőtt. 

A mezőgazdasági beruházások volumene 2013-ban és 2014-ben dinamikusan bővült, majd 2015-ben és 

2016-ban mérséklődött, ennek következtében 2017-ben változatlan áron 9,7 százalékkal haladta meg a 2013. 

évi értéket. A mezőgazdaság részesedése a nemzetgazdaság beruházásaiból 4,4 százalék volt 2017-ben, 0,4 

százalékponttal kevesebb, mint egy, és 1,3 százalékponttal kevesebb, mint négy évvel ezelőtt. 
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Az élelmiszeripari beruházások az előző évi kiugró mértékű növekedést követően 2017-ben tovább 

bővültek, és változatlan áron is az elmúlt évek legmagasabb értékét érték el. Az ágazat beruházásai 2017-ben 

folyó áron 211,1milliárd forintot tettek ki, volumenük 4,7 százalékkal bővült. Az élelmiszeripari 

vállalkozások beruházásainak volumene 2013 és 2017 között összességében kétharmadával növekedett. Az 

élelmiszeripar részesedése a nemzetgazdasági beruházásokból 3,1 százalék volt egy év alatt 0,5 

százalékponttal csökkent, de 2013 és 2017 között ugyanennyivel emelkedett. 

A mezőgazdaság foglalkoztatása 2017-ben tovább bővült, ennek köszönhetően harmadik éve több mint 200 

ezer embernek volt a fő jövedelemszerző tevékenysége. A mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban, 

halászatban foglalkoztatottak száma 2017-ben 220,0 ezer főre növekedett, egy év alatt 3,0 ezer fővel, 1,4 

százalékkal bővült. Ennek köszönhetően a mezőgazdaság aránya a nemzetgazdaság foglalkoztatásából 5,0 

százalék volt 2017-ben, 2016-hoz viszonyítva nem változott, 2013 óta 0,3 százalékponttal növekedett. Az 

ágazat foglalkoztatása 2013 és 2017 között 2013 kivételével minden évben növekedett, összességében 19,2 

százalékkal, 35,4 ezer fővel.  

Az élelmiszeriparban foglalkoztatottak száma 2017-ben tovább emelkedett és ennek köszönhetően 

nagymértékben meghaladta a 2013. évit. Az élelmiszeripari vállalkozások 2017-ben 145,9 ezer főt 

foglalkoztattak, 2,1 ezer fővel, 1,5 százalékkal többet, mint 2016-ban. Az ágazat foglalkoztatása 2013-ban, 

2014-ben és 2016-ban is növekedett, 2017-ben 15,7 ezer fővel, 12,1 százalékkal meghaladta a 2013. évit. Az 

élelmiszeripar részesedése a nemzetgazdaság foglalkoztatásából 2017-ben 3,3 százalék volt, amely 

megegyezik a 2016. évi és a 2013. évi aránnyal. 

Az élelmiszeripar termelésének növekedési üteme 2017-ben enyhén gyorsult, ennek köszönhetően 

jelentősen meghaladta a 2012. évi értéket. Figyelemreméltó, hogy negyedik éve folyamatosan bővül az 

ágazat. Az élelmiszeripar termelési értéke 2017-ben folyó áron 3.035,7 milliárd forint volt, változatlan áron 

2,0 százalékkal emelkedett egy év, és 12,2 százalékkal négy év alatt.  

Az élelmiszeripar értékesítésén belül 2017-ben hasonló mértékben nőtt a belföldi értékesítés és a közvetlen 

export. Az élelmiszeripar belföldi értékesítése 2017-ben 1.825,7 milliárd forint volt, változatlan áron 1,9 

százalékkal bővült és aránya 60 százalék volt az összes értékesítésen belül. A közvetlen külpiaci értékesítés 

2017-ben 1.212,3 milliárd forint volt, változatlan áron 2,0 százalékkal több, mint 2016-ban, aránya 40 

százalék volt. Több éves távlatban a közvetlen export értékesítés növekedése volt a meghatározó, vagyis a 

külpiacok jelentették az ágazat értékesítésének a támaszát. Az élelmiszeripar belföldi értékesítése 2013 és 

2017 között változatlan áron 9,4, közvetlen export értékesítése 15,3 százalékkal növekedett. 

Az infláció 2017-ben a Magyar Nemzeti Bank 3 százalékos célja közelébe emelkedett. Az év egészében a 

fogyasztói árak 2,4 százalékkal növekedtek. Az élelmiszerek 2017-ben 2,8 százalékkal drágultak. 

 Agrobiznisz 2.1.1.

A mezőgazdaság és az élelmiszeripar gazdasági és társadalmi jelentősége lényegesen nagyobb annál, mint 

amit a két ágazatot jellemző kibocsátás, a GDP- és a foglalkoztatási adatok mutatnak. Az élelmiszer-ellátás 

megfelelő mennyiségű, minőségű és színvonalú biztosításához több, a mezőgazdaságtól és élelmiszeripartól 

elkülönülten működő egyéb nemzetgazdasági ágazat együttes tevékenysége (is) szükséges. Az agrárágazatok 

termékeinek jelentős része az élelmiszeripari feldolgozást követően félkész vagy feldolgozott termékek 

formájában a kereskedelmen, vendéglátáson keresztül jut el a fogyasztókhoz. Az élelmiszerlánc átfogó 

módon integrálódott hálózatához a mezőgazdasági termelést követő tevékenységeken túl szervesen 

hozzátartozik a mezőgazdaság és az élelmiszeripar inputokkal történő ellátására irányuló valamennyi ágazat 

is. 

A szélesen értelmezett agrobizniszhez tartozik:  

 az élelmiszer-gazdaság (mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadgazdálkodás, élelmiszer, ital, 

dohánytermékek gyártása); 

 az élelmiszer-gazdaság számára inputokat biztosító ellátó tevékenységek (a teljesség igénye nélkül: 

vegyi anyag gyártása, fémfeldolgozás, gép, berendezés gyártása, gumi, műanyag termékek gyártása, 

építőipar, villamos energia, járműkereskedelem, nagykereskedelem, pénzügyi tevékenység, oktatás, 

állategészségügy, egyéb gazdasági szolgáltatás stb.); 
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 az élelmiszer-gazdaság termékeit feldolgozó és forgalmazó tevékenységek (textilgyártás, fafeldolgozás, 

élelmiszer kis- és nagykereskedelem, vendéglátás, szállítás, ideértve a non-food termékek másodlagos 

feldolgozását is, mint például a bútorgyártás). 

5. ábra: Az Agrobiznisz 

 
Forrás: AM, Agrárközgazdasági Főosztály alapján, szerkesztette az AKI 

Az agrobizniszhez tartozó gazdasági tevékenységek meghatározásakor a legrészletesebb tagolást jelentő 

négy számjegyes (szakágazati) TEÁOR-csoportosítás került figyelembevételre. Az élelmiszer-gazdaságot 

megelőző és követő fázisokban a nagyfokú részletezettség ellenére is számos tevékenység akad, amelynél 

nem különül el egy adott ágazat agrobizniszhez tartozó része. Ezeknél az arányok meghatározása az ún. 

szimmetrikus input-output táblák (ÁKM
1
-táblák) segítségével történt, amelyek bemutatják a termékek és 

szolgáltatások ágazatok közötti forgalmát, azonban csak a TEÁOR kétszámjegyű részletezettségéig. Így 

indokolt esetben – amikor e két számjegyű részletezettség nem bizonyult megfelelőnek – szakstatisztikák és 

szakértői becslések alkalmazásával eltértünk attól, helyette szakstatisztikákat, illetve szakértői becslést 

alkalmaztunk. Számításaink során a rendelkezésre álló legfrissebb adatokra támaszkodtunk, így a 2015. és 

2016. évi kibocsátás és bruttó hozzáadott érték adatait és a 2016. és 2017. évi foglalkoztatási adatokat vettük 

figyelembe, valamint a 2010. évi ÁKM-táblákat alkalmaztuk. 

Az agrobiznisz kibocsátása 2016-ban 10 995,6 milliárd forint volt, amely az egy évvel korábbit 4,3 

százalékkal haladta meg. A bruttó hozzáadott érték 3639,2 milliárd forintot tett ki, amely 4,0 százalékos 

növekedést jelent az előző évhez képest. A változás mértéke mindkét esetben meghaladta a nemzetgazdaság 

egészének növekedési ütemét, mely a kibocsátásnál 2,9 százalékos, a bruttó hozzáadott értéknél 3,9 

százalékos volt.  

Az agrobiznisz bővülése elsősorban az agrárgazdaságot követő tevékenységeknek köszönhető, amelyek 

együttes kibocsátása 6,5 százalékkal, bruttó hozzáadott értéke 5,3 százalékkal emelkedett. Ezen belül a 

feldolgozóipar (élelmiszeriparon kívüli) ágazatai (textília gyártása, ruházati termék gyártása, fafeldolgozás, 

papír-, papírtermék gyártása) voltak a növekedés motorjai, kibocsátásuk az élelmiszer-gazdasághoz 

kapcsolódóan 8,7, hozzáadott értékük 11,6 százalékkal emelkedett. Ezt követte a vendéglátás 6,5 és 5,9 

százalékkal, majd az élelmiszer-kereskedelem 5,2 és 2,7 százalékkal, miközben az egyéb tevékenységek 

kibocsátása csökkent 6,8 százalékkal. Figyelemre méltó azonban, hogy ez utóbbi ágazat hozzáadott értéke 

még ennek ellenére is nőtt 1,3 százalékkal. 

  

                                                      
1 ÁKM: Ágazati Kapcsolatok Mérlege 
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6. ábra: A kibocsátás és a bruttó hozzáadott érték változása 2015 és 2016 között 

 
Forrás: Készült az AKI Pénzügyi Kutatások Osztályán 

A mezőgazdaság és az élelmiszeripar együttesen 4,0 százalékkal magasabb kibocsátást és 3,6 százalékkal 

magasabb hozzáadott értéket realizált, mint egy évvel korábban. Értékét tekintve előbbi 2016-ban 6,3 

milliárd forintot tett ki, szemben az előző évi 6,1 milliárd forinttal, utóbbi pedig 1,9 milliárd forintról 2,0 

milliárd forintra emelkedett. A két ágazat teljesítményének változásáról külön-külön megállapítható, hogy 

míg a kibocsátás tekintetében a mezőgazdaság (4,2 százalék) tudhat magáénak dinamikusabb bővülést, addig 

a hozzáadott érték az élelmiszeriparnál (3,8 százalék) emelkedett jobban. Ez azonban nem jelenti az 

élelmiszeripar hozzáadott értéktermelő képességének növekedését. A szóban forgó teljesítménymutató 

továbbra is mindössze 20,7 százaléka a kibocsátásának, miközben a mezőgazdaságban lényegesen 

magasabb, 42,5 százalék volt (amely kissé, 0,3 százalékponttal mérséklődött az előző évhez képest) ugyanez 

az arány. Az is igaz ugyanakkor, hogy a jelzett mutató tekintetében az agrobiznisz egyes fázisaihoz tartozó 

szakágazatok is változatos képet mutatnak. A vendéglátásnál mindössze 15,3 százalék volt a kibocsátás és a 

hozzáadott érték egymáshoz viszonyított aránya, miközben az alapanyagoknál és termelőeszközöknél 

mintegy 50 százalék. Fontos, megjegyezni, hogy a kibocsátás és a hozzáadott érték aránya ágazati sajátosság. 

Az agrobiznisz három fázisa közül az élelmiszer-gazdaságot megelőző tevékenységek kibocsátása 1,3 

százalékkal csökkent, hozzáadott értéke 1,8 százalékkal nőtt a vizsgált időszakban. A változások egyike sem 

volt olyan mértékű, amely módosította volna az élelmiszer-gazdaságot megelőző tevékenységek súlyát a 

nemzetgazdaságon belül. Az alapanyagok és termelőeszközök gyártása változatlanul 1,5, gyártásuk 1,1 

százalékos részesedést jelentett a nemzetgazdaságon belül.  

Összességében mindez azt eredményezte, hogy az agrobiznisz részesedése mindkét teljesítménymutató 

vonatkozásában emelkedett. A kibocsátás alapján az agrobiznisz súlya 15,4 százalékról 15,7 

százalékra, a hozzáadott érték szerint pedig 12,1 százalékról 12,2 százalékra nőtt.  

Ugyancsak nőtt az agrobiznisz részesedése a nemzetgazdaság egészéből a foglalkoztatás alapján 2017-

ben, az egy évvel korábbi 13,6 százalékos részarány 13,9 százalékra emelkedett. A növekedés elsősorban 

az élelmiszer-gazdaságot követő ágazatoknak tulajdonítható, azon belül is elsősorban a vendéglátásnak, ahol 

egyébként 8,9 százalékos foglalkoztatás növekedés következett be. Ha nem is ilyen mértékben, de a 

mezőgazdaságban munkát végzők száma is meghaladta az előző évit, 2017-ben mintegy 3 ezer fővel többet 

foglalkoztattak, mint 2016-ban, és így több mint 220 ezerre nőtt a létszám. Az élelmiszeriparban szintén 

bővülés figyelhető meg, ott 2,1 ezer fővel többen találtak álláshelyet, és ezzel 145 ezer fölé nőtt a 

munkavállalók száma. Előbbi 1,4, utóbbi 1,3 százalékos növekedést jelent, amely megközelíti a 

nemzetgazdaság egészét jellemző 1,6 százalékot, amiből az is következik, hogy a két ágazat 
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foglalkoztatásban betöltött szerepe nem változott. Ez az összefüggés az agrárgazdaságot megelőző 

tevékenységekre is igaz, amely ágazatok az összes munkavállaló 1,1 százalékának adtak munkát, ugyanúgy, 

mint az előző évben.
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6. táblázat: Az agrobiznisz nemzetgazdasági jelentősége 

Megnevezés 

Kibocsátás Bruttó hozzáadott érték Foglalkoztatottak 

millió forint százalék millió forint százalék fő százalék 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 2017 2016 2017 

Az agrárgazdaságot megelőző 

tevékenységek, ebből: 
1 036 028 1 022 487 1,5 1,5 327 591 333 576 1,1 1,1 47 644 48 907 1,1 1,1 

Alapanyagok és termelőeszközök 

gyártása 
810 266 795 787 1,2 1,1 213 099 219 193 0,7 0,7 24 748 25 837 0,6 0,6 

Alapanyagok és termelőeszközök 

kereskedelme 
225 761 226 700 0,3 0,3 114 492 114 383 0,4 0,4 22 896 23 070 0,5 0,5 

Mezőgazdaság és élelmiszeripar 6 100 317 6 346 814 8,9 9,0 1 921 179 1 989 418 6,7 6,6 360 752 365 891 8,3 8,3 

Mezőgazdaság (benne az 

erdőgazdálkodás, halászat) 
2 975 603 3 099 208 4,4 4,4 1 273 487 1 317 182 4,4 4,4 216 997 220 010 5,0 5,0 

Élelmiszeripar 3 124 714 3 247 606 4,6 4,6 647 692 672 236 2,2 2,2 143 755 145881 3,3 3,3 

Az agrárgazdaságot követő 

tevékenységek, ebből 
3 406 565 3 626 304 5,0 5,2 1 249 499 1 316 177 4,3 4,4 183 923 197 851 4,2 4,5 

Feldolgozóipar (kivéve élelmiszeripar) 957 777 1 041 167 1,4 1,5 251 357 280 630 0,9 0,9 29 274 29 441 0,7 0,7 

Élelmiszer-kereskedelem 1 498 928 1 577 036 2,2 2,2 681 007 699 073 2,4 2,3 2 367 2 541 0,1 0,1 

Vendéglátás 924 907 984 835 1,4 1,4 142 171 150 534 0,5 0,5 150 534 150782 3,5 3,4 

Egyéb tevékenységek 24 954 23 266 0,0 0,0 11 825 11 977 0,0 0,0 1 748 1 851 0,0 0,0 

Agrobiznisz összesen 10 542 910 10 995 605 15,4 15,7 3 498 269 3 639 172 12,1 12,2 592 319 599413 13,6 13,6 

Nemzetgazdaság összesen 68 303 265 70 257 491 100,0 100,0 28 823 388 29 943 368 100,0 100,0 4 351 637 4 421 383 100,0 100,0 

Forrás: Készült az AKI Pénzügyi Kutatások Osztályán
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2.2. Árak alakulása 

Az agrártermékek termelőiár-szintje 2013 és 2016 között – 2015 kivételével – csökkent. A 2016. évi 3,8 

százalékos csökkenés után 2017-ben a mezőgazdasági termékek termelői árszintje 5,6 százalékkal 

emelkedett, ezen belül a növények termelői ára 3,3 százalékkal, az élő állatok és állati termékeké 9,3 

százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. 

A termelői árak színvonala 2017-ben emelkedett, a ráfordítási áraké pedig nem változott, ami kedvezett a 

termelőknek. A korábbi évekre visszatekintve, 2013-ban és 2014-ben a termelők árváltozásból következő 

jövedelemhelyzete kedvezőtlenül alakult, mert ebben a két évben a mezőgazdasági termelői árak csökkentek, 

míg a ráfordítási árak emelkedtek vagy kevésbé csökkentek, mint a termelői árak. 2015-ben a mezőgazdasági 

termelői árak változatlansága és a ráfordítási árak mérséklődése a gazdálkodóknak kedvezett, ugyanakkor 

2016-ban a termelők számára kedvezőtlen volt, hogy a termelői árak színvonala nagyobb mértékben 

csökkent, mint a ráfordítási áraké.  

A növényi termékek közül a gabonafélék termelői ára az előző évihez képest 4,9 százalékkal nőtt, míg az 

olajos magvaké 2,9 százalékkal csökkent 2017-ben. 

7. táblázat: A mezőgazdasági termékek termelői árának változása az előző évhez 
viszonyítva (százalék) 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

Mindösszesen, ebből: -7,8 -6,1 0,4 -3,8 5,6 

Növények összesen, ebből: -13,7 -9,2 6,4 -5,7 3,3 

Gabonafélék -19,7 -8,9 3,1 -8,2 4,9 

Ipari növények -19,6 -7,6 11,7 -4,4 -2,9 

- ezen belül: olajos növények -21,7 -6,8 14,2 -5,2 -2,9 

Burgonya 64,4 -22,8 -1,0 16,9 -7,5 

Friss zöldségek 9,0 -2,3 6,5 -2,7 -0,3 

Gyümölcsfélék (szőlővel)  -4,8 -18,3 19,1 -4,3 19,5 

Élő állatok és állati termékek, ebből: 3,4 -1,1 -8,4 -0,6 9,3 

Élő állatok 2,0 -3,7 -5,6 1,1 5,5 

Vágómarha -19,9 -3,9 -0,4 -2,7 1,7 

Vágósertés 2,5 -2,9 -10,5 5,2 11,3 

Vágóbaromfi 6,1 -5,1 -2,3 -1,3 1,8 

Állati termékek 6,6 4,6 -14,3 -4,3 18,5 

Tej 11,8 6,0 -20,3 -6,2 23,9 

Tyúktojás, étkezési -11,0 -3,4 6,9 2,3 8,3 

Forrás: KSH 

Az előzetes adatok szerint a gabonafélék (rizs nélkül) globális termelése 2 százalékkal csökkent a 2017/2018. 

gazdasági évben az előző szezonhoz képest, ezzel alulmúlta a felhasználást. A rekord szintű készletek így 4 

százalékkal apadtak. Ennek ellenére a gabonafélék jegyzésében az előző szezonokban felhalmozódott 

bőséges tartalékok miatti kínálati nyomás és a főbb termelők terméskilátásai jutottak kifejezésre 2017-ben. A 

búza legközelebbi lejáratra szóló jegyzése – eltekintve a nyári betakarítás körüli bizonytalanságok okozta 

emelkedéstől– viszonylag szűk tartományban, 140-160 dollár (USD)/tonna között mozgott 2017-ben a 

chicagói (CME/CBOT) árutőzsdén. A kukorica fronthavi
2
 jegyzése – csökkenő tendenciát követve az év 

folyamán – 130-150 dollár/tonna sávban ingadozott. A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) a búza 

fronthavi jegyzése többé-kevésbé követte a chicagói változásokat 2017-ben, és az év eleji 170 euró/tonna 

körüli szintről – a júliusi 180 euró/tonna éves csúcs után – 160 euró/tonnára csökkent az év utolsó 

negyedében. A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése csak részben igazodott a búzáéhoz a párizsi 

árutőzsdén 2017-ben, és 10 százalékkal 150 euró/tonna közelébe ereszkedett az év folyamán.  

                                                      
2
 fronthavi: a legközelebbi lejáratra szóló 
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A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) árupiaci szekciójának forgalma jelentősen csökkent az elmúlt években. 

Egyedül a takarmánykukorica iránt mutatkozott folyamatos érdeklődés 2017-ben, azonban a megkötött 

szerződések száma a töredéke volt a korábbi években regisztráltnak. A malmi búza legközelebbi lejáratra 

szóló jegyzése januárban és februárban 41 ezer forint/tonna szinten stagnált, majd határidőváltást követően 

46,3 ezer forint/tonna szinten állapodott meg az április végi kivezetésig. A távolabbi határidőkre 

vonatkozóan (2017. évi termés) az év hátralevő hónapjaiban sem vételi és eladási ajánlat nem érkezett a 

terményre, így a kereskedése szünetelt. A takarmánykukorica fronthavi jegyzése – elsősorban a 

határidőváltásokból eredő kisebb-nagyobb ingadozásokkal – az év eleji 42-43 ezer forint/tonna szintről 47,2 

ezer forint/tonnára emelkedett az év végéig. 

Magyarországon a búza éves felvásárlási átlagára a 2016. évit 9,2 százalékkal haladta meg 2017-ben, 43,7 

ezer forint/tonna volt. Ezzel megegyezett a takarmánykukorica 2017. évi felvásárlási átlagára, amely a 2016. 

évit 4,8 százalékkal múlta felül. A takarmánykukorica árának emelkedése az egy évvel korábbinál kisebb 

nemzetközi terméssel (6,9 millió tonna) magyarázható. 

Az árutőzsdéken az olajmagvak és származékaik jegyzését alapvetően a globális készletek és a főbb termelő 

és exportőr országok 2017. évi terméskilátásai, valamint a növényi olajok iránti globális kereslet alakították 

2017-ben.  

Magyarországon a BÉT-en 2016 novembere és 2017 januárja között nem jegyezték a repcét. A 2017. 

augusztusi, illetve szeptemberi szállítási határidőre vonatkozóan 2017. február 2-án érkezett az első adás-

vételi szándék, 109 ezer forint/tonna, illetve 110 ezer forint/tonna szinten. Márciusig a napraforgóéhoz 

hasonló szinten mozgott a termény augusztusi jegyzése, majd – követve a párizsi árutőzsde változásait – 101 

ezer forint/tonna körüli szintre süllyedt és ott stabilizálódott július végéig. Augusztusban egyedül a 2017. 

szeptemberi szállítású terményre lehetett szerződést kötni, amelynek jegyzése 107 ezer forintról 105,8 ezer 

forintra mérséklődött a hónap végére. Ezt követően szünetelt a repcemag kereskedése.  

A napraforgómagot nem jegyzik a nemzetközi jelentőségű árutőzsdéken. A magyarországi árak elsősorban 

más olajmagvak és a növényolajok határidős jegyzéseihez (szója, repce), valamint a feldolgozott termék 

fekete-tengeri és rotterdami exportáraihoz igazodnak. A BÉT-en 2017 első hónapjaiban a 2016. évi 

napraforgómaggal (2017. márciusi és májusi kurzus) kereskedhettek a pénzügyi befektetők. A termény 

fronthavi jegyzése a január eleji 110 ezer forint/tonna körüli szintről 101 ezer forint/tonnára esett április 

végéig. Ezt követően június közepéig vételi és eladási ajánlat sem érkezett a terményre, így a kereskedése 

szünetelt. A 2017. októberi szállítású terményre 2017. június 15-én tették az első ajánlatot a befektetők (96 

ezer forint/tonna). A kurzus a szeptember végi kivezetésig 93 ezer forint/tonnára ereszkedett, ezt követően 

már nem indult újra a termény kereskedése az árupiaci szekcióban. 

A napraforgómag a 2016. évinél átlagosan 5,5 százalékkal alacsonyabb áron cserélt gazdát 2017-ben: a 

termény éves felvásárlási átlagára 100,0 ezer forint/tonna volt. A repcemag termelői ára 1,8 százalékkal 

111,9 ezer forint/tonnára emelkedett egy év alatt. 

A zöldségtermesztés mindkét (hajtatott és szabadföldi) ágazata – egy-két növénykultúra kivételével – 

jobban teljesített 2017-ben, mint egy évvel korábban. Az öntözésnek köszönhetően (a teljes terület 65-70 

százaléka) az aszálykárok kevésbé sújtották a zöldségágazatot és a klíma is kedvező volt, az áprilisi fagyok 

kisebb kárt okoztak csak. A friss zöldségfélék termelői ára 0,3 százalékkal csökkent 2017-ben az előző 

évihez képest. Nagyobb mértékű árcsökkenés a zöldbab (-12,9 százalék), a sárgarépa (-10,1 százalék) és a 

karfiol (-6,8 százalék) esetében volt. A zöldborsó ára 3,3 százalékkal csökkent, míg a fehér fejes káposztáé 

nem változott. Ezzel szemben a fejes saláta (+1,1 százalék), a paradicsom (+4,5 százalék) a vöröshagyma 

(+7,4 százalék), az uborka (+7,9 százalék) és a spenót (+9,1 százalék) termelői ára emelkedett. 

A téli és tavaszi fagykárok, a virágzáskor részben hűvös és csapadékos időjárás, valamint számos termesztő 

körzetben a nyári csapadékhiány és aszály az előző évinél kisebb gyümölcstermést eredményeztek 2017-

ben. A csapadék, valamint az öntözés hiánya miatt (a hazai gyümölcsösök 20-25 százalékát öntözik) a termés 

egy része kényszerérett lett. Összességében a gyümölcsfélék (szőlővel) termelői ára 19,5 százalékkal 

emelkedett 2017-ben a 2016. évihez viszonyítva. A gyümölcsfélék közül a legnagyobb részarányt kitevő 

alma ára 36,5 százalékkal haladta meg 2017-ben az egy évvel korábbit. Az alma árának növekedése egyrészt 

a hazai termés csökkenésével magyarázható, amit tovább erősített, hogy a tavaszi fagyok az Európai 

Unióban is terméskiesést okoztak, ugyanakkor Kína kereslete nőtt az almasűrítmény alapanyaga iránt. Az 

átlagosnál nagyobb mértékben (+63,3 százalék) a szilva (ringlót is beleértve) és a meggyfélék 
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(cseresznyével) termelői ára (+41,8 százalék) nőtt. A körte (+19,9 százalék) és a szamóca (+16,9 százalék) 

ára emelkedett, míg az őszibaracké (–7,9 százalék) és a héjas gyümölcsöké (–1,6 százalék) csökkent. 

A burgonya termelői ára 2017-ben 7,5 százalékkal maradt el az előző évi árszinttől. Az öt vezető 

burgonyatermelő tagország együttes termése 29,3 millió tonnára bővült 2017-ben, szemben a 2016. évi 24,5 

millió tonnával. Lengyelországban 1 millió tonnával 9,3 millió tonnára nőtt a termés. Magyarországon a 

burgonya termőterülete és termésmennyisége csökkent az elmúlt években, ez a tendencia folytatódott 2017-

ben is, amikor sem az időjárás, sem a kártevők megjelenése nem kedvezett a burgonyának. Az újburgonyát 

magasabb áron kínálták 2017-ben, mint egy évvel korábban. A 2017. évi betakarítású burgonya ára azonban 

– a kínálatcsökkenés ellenére – elmaradt az egy évvel korábbitól. 

8. táblázat: Néhány fontosabb termék termelői ára, 2017 (forint) 

   

ezer forint/tonna forint/kg forint/liter forint/db 

búza kukorica napraforgó repce vágósertés vágóbaromfi vágómarha 
Nyers 

tehéntej 
Tyúktojás 

Január 41,4 43,1 107,1 126,7 384,5 277,8 344,0 93,7 22,4 

Február 43,2 40,6 107,8 131,1 385,9 281,9 370,9 93,6 21,8 

Március 44,1 42,5 108,7 122,4 388,8 285,3 385,4 93,9 23,5 

Április 45,0 42,6 104,5 128,4 422,8 283,3 401,2 93,1 22,4 

Május 44,8 42,6 103,8 120,4 442,8 290,9 438,4 93,3 22,0 

Június 44,5 43,0 100,7 113,5 450,7 296,6 438,9 92,0 22,5 

Július 42,8 43,6 101,3 111,5 433,2 294,0 433,4 93,5 20,6 

Augusztus 42,8 43,7 95,0 109,5 424,1 303,5 405,5 94,7 20,7 

Szeptember 45,2 42,7 98,6 109,5 414,6 301,6 423,3 99,2 22,4 

Október 45,5 42,6 99,8 111,3 381,0 298,7 439,9 102,0 23,6 

November 45,8 45,0 96,4 115,4 369,9 294,2 419,9 103,5 25,7 

December 45,6 50,0 99,0 117,6 365,4 286,1 416,9 106,7 27,1 

Forrás: KSH  

A vágóállatok közül 2017-ben a vágómarha termelői ára 1,7 százalékkal, a vágóbaromfié 1,8 százalékkal, a 

vágósertésé 11,3 százalékkal emelkedett az előző évihez képest.  

A vágómarha felvásárlási ára az év első negyedévében átlagosan 5 százalékkal, áprilisban 15 százalékkal 

volt alacsonyabb, mint 2016 azonos időszakában, majd májusban az előző évi átlagár fölé emelkedett (+8,5 

százalék). A májustól októberig tartó időszakban átlagosan 13 százalékkal többet fizettek a vágómarhákért 

2017-ben, mint egy évvel korábban. Novemberben nem változott számottevően a vágómarha ára, azonban az 

év utolsó hónapjában 11 százalékkal múlta alul az egy évvel korábbi átlagárat. Éves szinten 410 forintot 

kaptak a termelők a vágómarháért kilogrammonként. A szarvasmarhavágás, valamint az élő szarvasmarha és 

a marhahús exportja egyaránt csökkent. 

A vágósertés felvásárlási ára az első nyolc hónapban magasabb volt, mint 2016 azonos időszakában. A 

vágóhidak január-februárban 20 százalékkal, a márciustól májusig terjedő időszakban átlagosan 28 

százalékkal magasabb áron vásárolták a vágósertéseket, mint egy évvel korábban. Az év júniusától a 

vágósertés ára csökkent és szeptembertől az év végéig alulmúlta az egy évvel korábbi árat. A legmagasabb ár 

(451 Ft/kg) júniusban volt. Éves szinten 405 forintot fizettek kilogrammonként az élő sertésért. A 

magyarországi sertésárak alakulása, az előző évekhez hasonlóan, 2017-ben is követte az uniós árak 

tendenciáját. Az élő sertés importja és a vágásszám egyaránt emelkedett 2017-ben. 

A vágóbaromfi termelői ára 1,8 százalékkal volt magasabb 2017-ben a 2016. évi átlagárnál. A 

szezonalitásnak megfelelően a vágóbaromfi átlagára augusztusban és szeptemberben volt a legmagasabb 

(302-304 forint/kilogramm), majd a korábbi évekhez hasonlóan az év végére mérséklődött. Éves szinten 291 

forintot kaptak kilogrammonként a termelők az élő baromfiért. A vágócsirke felvásárlási ára 2017-ben 

jellemzően a 248-252 forint/kilogramm sávban ingadozott, majd az év utolsó két hónapjában 253 

forint/kilogramm árat kaptak a termelők (élősúlyban). 2017-ben összességében 1,2 százalékkal 250 

forint/kilogrammra mérséklődött a vágócsirke ára.  
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A 2014 és 2016 közötti nemzetközi piaci válság végeztével 2017-ben jelentősen nőtt a tej ára. A tej 

felvásárlási ára 2017 valamennyi hónapjában meghaladta az előző év azonos hónapjának átlagárát. A 

tendenciát tekintve az ár január és június között 2 százalékkal 92 forintra csökkent, majd decemberig 16 

százalékkal 106,7 forintra emelkedett literenként. Összességében 2017-ben a tej termelői ára 23,9 

százalékkal volt magasabb a 2016. évinél. Az ár növekedését a tejzsír keresletének jelentős élénkülése tette 

lehetővé. 

Az étkezési tojás termelői ára 8,3 százalékkal emelkedett 2017-ben a 2016. évihez képest. A 2017 nyár 

végi fipronil-szennyezés a tojótyúkállomány, így a kínálat csökkenéséhez vezetett, ami a tojásárak 

emelkedését okozta. 

A mezőgazdasági termelés ráfordítási árai nem változtak 2017-ben, ami a folyó termelő-felhasználás 

árszínvonalának 0,6 százalékos csökkenéséből és a mezőgazdasági beruházások árszínvonalának 3,1 

százalékos növekedéséből tevődött össze. 

9. táblázat: A mezőgazdasági ráfordítások árindexei (százalék) 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

Mezőgazdasági ráfordítások 

árindexei 
102,1  97,1  99,5  98,0 100,0 

Folyó termelő-felhasználás 102,2  96,4  99,0  97,4 99,4 

- Vetőmagok 103,3  102,0  109,5  97,5 95,7 

- Energia 97,7  96,3  89,4  93,90 105,7 

- Műtrágya 95,9  96,1  102,6  88,80 93,5 

- Növényvédő szerek 103,0  101,6  102,4  101,40 100,4 

- Takarmány 105,3  89,4  97,3  98,70 96,8 

- Gépek fenntartása és 

javítása 
101,9  101,0  101,4  102,0 102,6 

- Épületek fenntartása 

és javítása  
101,5  101,9  103,3  103,80 105,5 

- Állatgyógyászati 

készítmények 
104,9  101,3  103,3  101,60 101,9 

- Egyéb költségek 107,1  102,4  101,6  100,90 101,5 

Mezőgazdasági beruházások 101,6  102,1  102,8  101,70 103,1 

- Gépek 101,4  102,6  103,1  100,7 100,7 

- Épületek 101,7  102,0  102,6  103,20 105,9 

Agrárolló 90,3  96,7  100,9  98,2 105,6 

Forrás: KSH 

A folyó termelő-felhasználáson belül a mezőgazdasági inputok közül a vetőmag és a műtrágya ára csökkent 

2017-ben (-4,3 és -6,5 százalék), míg a növényvédő szereké nem változott lényegesen (+0,4%). Az egyszerű 

műtrágyák ára 5,6 százalékkal, az összetett és kevert műtrágyáké 8,6 százalékkal volt alacsonyabb, mint 

2017-ben. Az egyszerű műtrágyák közül a mészammon-salétrom (MAS) ára 10, az ammónium-nitráté 6,0 

százalékkal csökkent a 2016. évihez képest. Ezzel szemben a kálium-klorid ára 1,2, a szuperfoszfáté 10,2 

százalékkal emelkedett 2017-ben. Az összetett műtrágyák közül a monoammónium-foszfát (MAP) ára 2,6, 

az NPK 15:15:15-é pedig 10,7 százalékkal mérséklődött.  

Az energia ára 5,7 százalékkal emelkedett, míg a takarmány 3,2 százalékkal került kevesebbe 2017-ben, mint 

egy évvel korábban. A mezőgazdasági felhasználású energián belül az elektromos áram és a kenőanyagok 

ára nem változott, míg az üzemanyagok ára 8,1, a fűtőanyagé 1,4 százalékkal lett magasabb. A takarmányok 

közül az egyszerű takarmányok ára 3,4, a keveréktakarmányoké 3,0 százalékkal mérséklődött.  

A mezőgazdasági beruházásokon belül az épületek áremelkedése erősebb volt (+5,9 százalék), mint a gép 

beruházásoké (+0,7 százalék). A szállító eszközök ára 7,8 százalékkal nőtt, míg a szántóföldi gépek és 

eszközök ára 4,6 százalékkal csökkent 2016-hoz képest. Kategórián belül a majorsági gépek és berendezések 

ára 2,1 százalékkal mérséklődött, míg a talajművelés, a vetés és növényápolás gépeinek ára 3,5 százalékkal 

magasabb szinten realizálódott.  
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A mezőgazdasági termelői árak és a termeléshez felhasznált inputok árváltozásának viszonyát mutató 

agrárolló értéke 2017-ben 105,6 százalék volt – az előző évihez viszonyítva a mezőgazdasági termelői árak 

emelkedtek, míg a ráfordítási árak változatlanok maradtak. Ez azt jelenti, hogy 2017-ben a termelők 

árváltozásból következő jövedelemhelyzete kedvezőbben alakult, mint 2016-ban. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy az árak alakulása mellett a mezőgazdaság jövedelmezőségére számos egyéb tényező is 

hatással van, mint például a termés- és ráfordítás mennyiség, a mezőgazdasági termelő által kapott 

támogatások, az időjárás okozta károk, illetve a ráfordítási árak között nem szereplő, de a termeléshez 

kapcsolódó kiadások (pl.: hitelkamat, földbérleti díj). 

3. Az Európai Unió mezőgazdasági termelése 
Gabona 

Az Európai Unió gabona termelése a Nemzetközi Gabonatanács (IGC) adatai szerint 2017-ben 307,2 millió 

tonna volt, amelyből 151,2 millió tonna búza, 65,2 millió tonna kukorica és 59 millió tonna árpa. Az EU 

2017-es gabonatermése 3,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi értékhez képest. A növekedés a viszonylag 

kedvező időjárási feltételek, valamint a rendkívül gyenge, 2016-os francia búza eredmények miatti, alacsony 

bázishatás miatt következett be. Az Unió egészében a termés az átlagosnál valamivel jobb volt, a Közép-

európai régió pedig 2017-ben is nagyon jól teljesített. 

Az EU-n belüli gabonapiaci árak 2017-ben a 2014-óta tartó csökkentést követően alacsony szinten 

stagnáltak, illetve bizonyos termékeknél az év vége felé árnövekedés indult be. Az alacsony árak elsősorban 

a világszinten jelentős nagyságú átmenőkészletek hatására alakultak ki. A 2017 végén indult áremelkedés 

annak tudható be, hogy az év vége felé nyilvánvalóvá vált, hogy a 2018-as világtermés nem fogja fedezni a 

világ gabonafogyasztását, így a világszintű készletek csökkenésére van kilátás. A 2017-es alacsony piaci 

árak ellenére 2017-ben nem került sor piaci intézkedésre az EU-ban, mert az árak mindvégig a 101,31 

euró/tonna mértékű gabona intervenciós ár felett alakultak.  

Az EU 2017-es gabonaexportja 29,9 millió tonnát tett ki, amely érezhető visszaesést jelent az egy évvel 

korábbi 34,6 millió tonnához képest. Az exportnál a jelentős világpiaci verseny és a rendelkezésre álló export 

árualap jelentette a korlátozó tényezőt. A gabonaexporton belül 21,8 millió tonnát tett ki a búza és 1,3 millió 

tonnát a kukorica. 

A 29,9 millió tonnás EU-s gabonaexport mellett 23 millió tonnás import valósult meg, így az EU a 

szokásosnál alacsonyabb szintű export ellenére is nettó exportőr volt 2017-ben. Exporttámogatásra nem 

került sor.   

Marha- és borjúhús ágazat 

Az EU nettó marhahús termelése az Európai Bizottság adatai szerint 0,2 százalékkal 7,79 millió tonnára 

emelkedett 2017-ben. A vágások száma szinte egész évben szorosan a 2016-ös szint körül alakult, összesen -

0,4 százalékkal csökkent. A szarvasmarha állomány 2017 decemberében 0,8 százalékkal csökkent, ezen 

belül a tejelő tehenek száma 1 százalékkal csökkent. Ez utóbbinál a korábbi évekhez képest tapasztalható 

visszaesés egyértelműen a 2015-2016-os tejpiaci válsággal és azt követően az egyes farmokon lezajlott 

termelési struktúraváltással hozható összefüggésbe. 

A vágómarha, a fiatal bika, a tehén, az ökör, a fiatal borjú és az üsző átlagára is a 2016-os árszintnél 

magasabb volt és a 2015-2017 időszak átlagárai körül mozgott. Az EU egész évben viszonylag stabil 

átlagára mellett a jelentős világpiaci szereplők esetében (pl. USA, Brazília, Uruguay, Ausztrália, Új-Zéland) 

a 2017-ben jelentős ármozgások voltak megfigyelhetőek. Az EU marhahús és élőállat exportja 2017-ben 18 

százalékkal nőtt a 2016 évihez képest, amelyben az időszakos problémák ellenére nagy szerepet játszott a 

Törökországba történő élőállat szállítások újraindulása, valamint a Hong Kong-ba és Izraelbe történő kivitel 

növekedése. A kivitel markáns emelkedése figyelhető meg még Libanon és Algéria, esetében. A marhahús 

importja 3 százalékkal nőtt. Az EU nettó exportőr volt 2017-ben. 

Tej- és tejtermék ágazat 

Az EU tejszállítása az Európai Bizottság adatai szerint 2,7 százalékkal emelkedett 2017-ben, ami 156 millió 

tonnát tett ki. A vaj termelése 1,2 százalékkal, a sovány tejporé 2,6 százalékkal csökkent, a teljes tejporé 2,6 

százalékkal, a sajt előállítása 1,9 százalékkal nőtt. A tej szállítása 2017 első felében a korábbi évek átlaga 
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felett alakult, az árak 23,03 százalékkal emelkedtek 2016. évi árakhoz képest. A 2017. május - 2018. április 

/2016. május - 2017. április,tizenkét hónapos időszak összehasonlításában, a leszállított nyerstej mennyisége 

a legnagyobb tejtermelő tagállamok közül Németországban 2,5 százalékkal, Franciaországban 2,0 

százalékkal, Lengyelországban 4,3 százalékkal, Olaszországban 4,7, Spanyolországban 3, az Egyesült 

Királyságban 3,8 százalékkal nőtt, Hollandiában pedig 0,5 százalékkal csökkent az Európai Bizottság adatai 

alapján (Magyarország -0,4 %). 

Az EU nyerstej ára 2017 elején a tejpiaci válságból való kilábalás jeleként 33,43 euró/100 kg-ról 34,17 

euró/100 kg-ig nőtt az év derekára, majd augusztustól kezdődően további emelkedés következett és év 

végére – a magára találó kínai keresletnek köszönhetően is – teljes mértékben normalizálódott a piaci 

helyzet, az ár visszatért az átlagos, sőt afeletti szintre és decemberben 37,43 euró/100 kg-ra növekedett.  

A különböző tejtermékek (sovány tejpor, vaj, sajt) árai 2017-ben meghaladták a 2016-évi árakat és az év 

vége felé a stabilizálódás jelei mutatkoztak. A sovány tejpor ára az EU-ban felhalmozódott nagy mennyiségű 

raktárkészlet miatt 2017 során fokozatosan csökkent. Az év második felétől kezdve folyamatos emelkedést 

lehetett megfigyelni a különböző sajtoknál és a vajnál is. A 2017. év a tej és tejtermék ágazat számára 

stabilitást eredményezett. 

Sertéságazat 

Az EU nettó sertéshús termelése az Európai Bizottság előzetes adatai szerint 2017-ben 23,31 millió tonna 

volt, 0,4 százalékkal emelkedett egy év alatt. A kereskedelmi korlátozások negatív hatását 2016-ban és 2017-

ben már teljes mértékben ellensúlyozta Kína növekvő kereslete. A sertés termelői ára 2017 első negyedében 

még elmaradt az előző évi, valamint az elmúlt öt év átlagától. Májustól szeptemberig a termelői árak a 

sertéságazatra jellemző ciklikusság szerint elérték és meghaladták az előző évi árakat. 2017 szeptemberétől 

az árak meredeken estek és a mértékadó piacokon 20 százalék körüli árcsökkenést lehetett megfigyelni. 

Az EU sertéshús importja az Európai Bizottság adatai szerint 11,0 százalékkal nőtt. A sertéshús exportja 

eközben 8 százalékkal csökkent, amit az uniós sertéshús legnagyobb felvevőjének számító Kína csökkenő 

vásárlásai eredményeztek. Ugyanakkor nőtt a Japánba, Hongkongba, Dél-Koreába és a Fülöp Szigetekre 

irányuló export. Az EU nettó exportőr volt 2017-ben is, az import mennyisége töredéke volt a kivitelnek. A 

jelentős világpiaci szereplők közül Brazília rendkívül alacsony árai, valamint az EU-nál alacsonyabb USA és 

kanadai árak is 2017 második felében az EU árainál lényegesen nagyobb mértékben csökkentek. 

Baromfihús- és tojás ágazat 

Az EU nettó baromfihús termelése az Európai Bizottság adatai szerint 14.617millió tonna volt 2017-ben, ami 

0,8 százalékos emelkedés éves összehasonlításban. Ebből a legnagyobb arányt (81%) továbbra is a csirkehús 

termelése jelenti. A pulykatermelés aránya 14 százalék, a kacsa 3 százalék és az egyéb szárnyas 2 százalékot 

tett ki. Az Uniós baromfitermelés 71 százalék hat tagállamból származott: Lengyelország (23%), az Egyesült 

Királyság (18%), Franciaország (16%), Spanyolország (15%), Németország (15%) és Olaszország (13%). 

Az ágazat helyzetét 2017-ben alapvetően két tényező befolyásolta: a takarmányárak kedvező alakulása, 

illetve az EU több tagállamában, többek között Magyarországon is a 2016 végén kitört madárinfluenza 

járvány áthúzódása 2017 elejére. A termelői árak az év folyamán az elmúlt öt év átlaga alatt alakultak. A 

brojler csirke (65%-os) éves EU-s átlagára 186,05 euró/100 kg volt az Európai Bizottság adatai szerint, 1,7 

százalékkal nőtt egy év alatt. 

Az EU baromfihús importja 10,5 százalékkal csökkent 2017-ben. Az export mennyisége 2,9 százalékkal nőtt, 

elsősorban a ghánai és ukrán és fülöp-szigeteki kiszállítások emelkedése miatt. Az EU nettó exportőr volt 

2017-ben. Az EU átlagárai az év jelentős részében kismértékű ingadozás mellett meghaladták a főbb 

világpiaci szereplők árszintjét. 

Az EU tojástermelése 2017-ben az Európai Bizottság adatai szerint 7487 tonna volt, 3,3 százalékkal 

csökkent egy év alatt. A tojás ágazatban vegyes éven vannak túl a termelők. A tojásárak egész évben a 2016-

os év átlagára közelében, majd az év második felében, az USA-ban (és több EU tagországban) megjelent 

madárinfluenza járvány okozta kínálati oldali visszaesés eredményeként kedvezően alakultak, a stabilan 

alacsony takarmányárak emellett segítettek az ágazat jövedelmezőségi szintjének megtartásában. Az Uniós 

tojástermelés 2017. évi átlagára az Európai Bizottság adatai szerint 139 euró/100 kg volt. 
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Az EU tojásimportja 30 százalékkal nőtt (keltető tojások nélkül), ugyanakkor az importon belül az USA 

szállításai közel háromszorosára nőttek, az ukrán szállítások viszont a több mint a felével csökkentek az 

előző évi importhoz képest. A tojás exportja 15 százalékkal csökkent (keltető tojások nélkül). Az EU nettó 

exportőr volt 2017-ben. Az EU és a jelentős világpiaci szereplők átlagárai (az USA kivételével) valamelyest 

közeledtek egymáshoz. 

Juh- és kecskehús ágazat 

Az EU nettó juh- és kecskehús termelése 2017-ben az Európai Bizottság adatai szerint 849.000 tonna volt, 

9,5 százalékkal kevesebb, mint 2016-ban. A szezonális trendeknek megfelelően, a nehéz bárány árak az év 

eleji alacsony szintről emelkedni kezdtek az év közepén, majd a nyarat követően ismét csökkentek. A 

könnyű bárány árak magas szintről indulva jellemzően a 2013-2017 időszak átlag árszintje alatt maradtak 

egész évben és a szokásos ciklikus irányban mozogtak. A könnyű bárány ára csak 2017 második felében 

tudta megközelíteni a 2013-2017 időszak átlagárainak szintjét. 

2017-ben az EU a juh- és kecskehús vonatkozásában 91 százalékig volt önellátó. Az EU juh- és kecskehús 

importja az Európai Bizottság adatai szerint 15 százalékkal csökkent az előző évihez képest, elsősorban a 

2017-ben legversenyképesebb Uruguayból származó juh- és kecskehús import emelkedése miatt. A 

hagyományos juhhús termelő országok, mint Új-Zéland és Ausztrália részben a kedvezőtlen időjárás, 

részben pedig a megnövekedett Kínába irányuló exportjuk miatt kevesebb juhhúst exportáltak az EU-ba. A 

juh és kecskehús exportja 15,2 százalékkal nőtt, amit Hong Kong és Líbia növekvő kereslete eredményezett. 

Az élő juhok kivitele 18,5 százalékkal csökkent, viszont az élő bárányok exportja 2017-ben 11,5 százalékkal 

nőtt. Az EU nettó importőr volt 2017-ben. Az EU átlagárai az év jelentős részében meghaladták a főbb 

világpiaci szereplők árszintjét. 

Organikus gazdálkodás 

Az elérhető legfrissebb nemzetközi adatok alapján az Európai Unió országaiban az ellenőrzött ökológiai 

művelés alatt álló terület szignifikánsan nőtt az elmúlt években, 2012 ás 2016 között a bővülés mértéke 18,7 

% volt. Az EU-28 országában az összes organikus terület (átállt és átállás alatt álló területek) 2016-ban 11,9 

millió hektár volt és még várhatóan tovább nő az elkövetkező években. 

 A növekedés intenzitása leginkább az új tagországokban volt jelentős, az említett időszakban pl- 

Horvátország és Bulgária rekord mértékű, 100 % feletti növekedést ért el. Ezzel szemben 5 országban 

csökkenés mutatkozott: (Görögország -25,9 %, Málta -35,1 %, Lengyelország -18,1 %, Egyesült Királyság -

16,9%). Jóllehet Máltán erőteljes csökkenés következett be, de kis terület következtében abszolút értelemben 

ez mindössze 13 hektár csökkenést jelent. 

Az egyes országok között tehát nagy eltérések mutatkoznak, és mindössze négy ország adja az összes terület 

több mint felét: Spanyolország (16,9%), Olaszország (15,1%), Franciaország (12,9%) és Németország (9,5 

%), az ágazat tehát még mindig az EU-15 országokban koncentrálódik. Az új uniós tagállamokat nézve a 

legnagyobb területek Lengyelországban (4,5%) és a Cseh Köztársaságban (4,1%) vannak. 

A mezőgazdaságilag hasznosított területhez viszonyítva 2002-2016 között az organikus terület az EU 

országain belül 5.6%-ról 6,7% nőtt.  
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7. ábra: Részesedés az összes organikus területből, 2016, EU-28 

 
Forrás: EUROSTAT 

A jövőre nézve a növekedési potenciált jól tükrözi az átállási területek nagysága az összes organikus 

területhez viszonyítva. 2016-ban ez a részesedés egyedül az Egyesült Királyságban volt 10 % alatt, 10 

tagországban 10 és 20 százalék közötti, és 15 tagország 20 százalék feletti részesedést produkált. A 

legnagyobb mértékű Bulgáriában (77,5 százalék), Horvátországban (68,8 százalék) és Magyarországon volt 

(51 százalék).  

Az organikus növénytermesztés három fő területre koncentrálódik: szántóföldi növények, (főleg gabona, 

zöldségek, zöldtakarmány és ipari növények) gyepterület (rét és legelő) illetve ültetvények (gyümölcs, 

bogyósok, olívabogyó és szőlő).  

A főleg organikus állattenyésztés számára fenntartott gyepterület mennyisége 2016-ban meghaladta az 5 

millió hektárt, ez az EU-28 országa összes organikus területének 45,1 százaléka. A szántóföldi növények 44, 

míg az ültetvények 10,9 százalékot képviseltek. 

10 uniós tagországban a szántóföldi növények részesedése meghaladta az 50 százalékot, kiemelkedő 

Finnország (99 százalék) Dánia (83,4 százalék) és Svédország (77,9 százalék). A gyepterület kategóriában 

Írország (92 százalék), a Cseh Köztársaság (85,6 százalék) és Szlovénia (81,5 százalék) voltak a vezetők. 

2016-ban az organikus állatállomány főleg szarvasmarhából és juh- és kecskefélékből állt. Ausztria volt 

mindkét állatfaj legnagyobb organikus termelője (34,3 illetve 20,7 százalék), csak a szarvasmarhát tekintve 

egyébként Lettország vezetett 22 százalékkal. Az organikus sertésállomány a legtöbb uniós tagországban kis 

hányadot képvisel, még Ausztriában is csak 2, százaléka a teljes sertésállománynak.  

2007 és 2016 között a biotermékek európai piaca megduplázódott, 2016-ban a megelőző évhez képest 11 

százalékkal bővült, mely a legnagyobb mértékű volt a pénzügyi válság óta eltelt időszakban. A 

kiskereskedelmi forgalom 30,7 milliárd eurót ért el az EU-28 országában, az EU a világ második legnagyobb 

ökopiaca az USA után.   

Az 1 főre jutó fogyasztás az organikus termékek terén 61 Euró, és az elmúlt 10 évben megduplázódott ez az 

összeg.  

Az elérhető legfrissebb nemzetközi adatok alapján az Európai Unió országaiban az ellenőrzött ökológiai 

művelés alatt álló terület szignifikánsan nőtt az elmúlt években, 2012 ás 2016 között a bővülés mértéke 18,7 

% volt. Az EU-28 országában az összes organikus terület (átállt és átállás alatt álló területek) 2016-ban 11,9 

millió hektár volt és még várhatóan tovább nő az elkövetkező években. 

 A növekedés intenzitása leginkább az új tagországokban volt jelentős, az említett időszakban pl- 

Horvátország és Bulgária rekord mértékű, 100 % feletti növekedést ért el. Ezzel szemben 5 országban 

csökkenés mutatkozott: (Görögország -25,9 %, Málta -35,1 %, Lengyelország -18,1 %, Egyesült Királyság -
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16,9%). Jóllehet Máltán erőteljes csökkenés következett be, de kis terület következtében abszolút értelemben 

ez mindössze 13 hektár csökkenést jelent. 

Az egyes országok között tehát nagy eltérések mutatkoznak, és mindössze négy ország adja az összes terület 

több mint felét: Spanyolország (16,9%), Olaszország (15,1%), Franciaország (12,9%) és Németország (9,5 

%), az ágazat tehát még mindig az EU-15 országokban koncentrálódik. Az új uniós tagállamokat nézve a 

legnagyobb területek Lengyelországban (4,5%) és a Cseh Köztársaságban (4,1%) vannak. 

A mezőgazdaságilag hasznosított területhez viszonyítva 2002-2016 között az organikus terület az EU 

országain belül 5,6%-ról 6,7% nőtt.  

A jövőre nézve a növekedési potenciált jól tükrözi az átállási területek nagysága az összes organikus 

területhez viszonyítva.2016-ban ez a részesedés egyedül az Egyesült Királyságban volt 10 % alatt, 10 

tagországban 10 és 20 százalék közötti, és 15 tagország 20 százalék feletti részesedést produkált. A 

legnagyobb mértékű Bulgáriában (77,5 százalék), Horvátországban (68,8 százalék) és Magyarországon volt 

(51 százalék).  

4. Magyarország mezőgazdasági termelése 

4.1. Szántóföldi növénytermesztés 

A szántóföldi növénytermesztés 2017-ben (gabonafélék, ipari növények, takarmánynövények és burgonya) 

bruttó kibocsátása folyó alapáron 1.091 milliárd forint volt, amely 6,9 százalékos csökkenést jelentett a 2016. 

évi eredményhez képest
3
. Ezen belül a gabonafélék kibocsátásának értéke 618,4 milliárd forintot (–10,7%), 

az ipari növényeké 380,7 milliárd forintot (+0,3%), a takarmánynövényeké 68,8 milliárd forintot (–0,5%), a 

burgonyáé 23,2 milliárd forintot (–24,2%) ért el. A szántóföldi növénytermesztés a mezőgazdasági 

kibocsátáshoz 42,5 százalékban járult hozzá 2017-ben. 

A szántóföldi növények 2017. évi eredményei meglehetősen változatosan alakultak Magyarországon. Míg a 

búza hozama harmincéves csúcsot döntött és napraforgóból is rekord közeli termésátlag született, addig a 

kukoricáé és a repcéé számottevően csökkent. Az olajnövények területének növekedése ellensúlyozta a 

termésátlag mérséklődését és rekordtermés került betakarításra.  

A gabonafélék betakarított területe a 2012-2016. évek átlagához viszonyítva 12 százalékkal 2,4 millió 

hektárra zsugorodott 2017-ben. Ugyanakkor a hektáronkénti hozam, hasonló mértékű javulása ezt 

kompenzálta, és az ötéves átlagnál mindössze 1,8 százalékkal lett kevesebb, összesen 14 millió tonna 

terményt takarítottak be a gazdák. A főbb gabonafélék közül legnagyobb mértékben a kukorica termése 

csökkent, ami a megelőző öt év átlagát 6,9 százalékkal múlta alul. 

A búza betakarított területe az egy évvel korábbihoz képest 7,5 százalékkal 966 ezer hektárra csökkent 

2017-ben, és az ebből eredő terméskiesést csak kismértékben volt képes ellensúlyozni a hektáronkénti hozam 

1,1 százalékos javulása (5,43 t/ha, 1988 óta a legmagasabb). Így 5,25 millió tonna búzát arattak a gazdák, 

ami 6,4 százalékkal kevesebb, mint a 2016. évi termés, ellenben 3,8 százalékkal meghaladta a 2012-2016 

évek átlagát. A 2017-ben betakarított szemtermés minősége nagy szórást mutatott országszerte. A Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a Dunántúl egyes részein 50 százaléknál magasabb volt a 

malmi minőségű búza aránya (pl. Győr-Moson-Sopron megyében 75%, Vas megyében 65-70%), az alföldi 

és észak-magyarországi megyékben azonban sok helyen a betakarított búza zöme takarmány minőségű volt 

(pl. Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Heves megyék).  

A KSH adatai szerint a kereskedők és feldolgozók a 2016. évihez képest 11 százalékkal kevesebb búzát, 2,5 

millió tonnát vásároltak a termelőktől 2017-ben. Ennek 41 százaléka kelt el takarmánybúzaként, szemben a 

2016. évi 46 százalékos aránnyal. Az év első felében az ótermésű készletektől próbáltak megszabadulni a 

termelők, és az értékesítések zömét (84%) 2017 második félévében, a betakarítást követően bonyolították le. 

Az eladások júliusra és augusztusra koncentrálódtak, amikor a 2017-ben értékesített volumen fele, 1,4 millió 

tonna búza cserélt gazdát a piacon. Az előző év azonos időszakához képest 6 százalékkal kevesebb búza 

                                                      
3 A KSH Mezőgazdasági Számlarendszerének második előzetese szerint. 
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talált vevőre ekkor. A nyári hónapok erős kereskedése után a kínálat csökkenésével csillapodott a piaci 

aktivitás az év utolsó harmadában.  

A kukoricatermesztés szempontjából az időjárási feltételek a 2016. évinél kedvezőtlenebbek voltak 2017-

ben, ami a terméseredményekben is meglátszott. Ehhez járult még hozzá a termőterület további csökkenése. 

Az 1 millió hektárt épphogy meghaladó területen vetettek a gazdák kukoricát 2017 tavaszán, ennél kisebb 

vetésterületre csupán az 1920-as évek elején volt példa. Szemtermés 989 ezer hektárról került betakarításra a 

KSH adatai szerint. A hektáronkénti hozam 22,8 százalékos romlása miatt (6,8 t/ha) a 2016. évi rekord 

közeli 8,7 millió tonnával szemben 2017-ben 6,8 millió tonna kukorica termett Magyarországon.  

A kukorica belpiaci forgalma kissé lanyhult 2017-ben a 2016. évihez képest: a termelők 3,1 millió tonnát (–

13%) értékesítettek. A felvásárolt mennyiség a január–szeptember közötti időszakban csaknem 15 

százalékkal nőtt 2017-ben 2016-hoz képest, ugyanakkor az év utolsó harmadában közel 30 százalékkal 

kevesebb termény cserélt gazdát belföldön. A teljes 2017. évi belpiaci forgalom kétharmada a betakarítás 

utáni időszakra (október–december) koncentrálódott. Takarmányozási célra a 2016. évinél 19 százalékkal 

kevesebb kukoricát (2,2 millió tonna) adtak el a gazdák, miközben az élelmezési célú értékesítés 15 

százalékkal (478 ezer tonnára), a bioüzemanyag-célú 2 százalékkal (440 ezer tonnára) emelkedett egy év 

alatt. 

Magyarországon 1,4 millió tonna árpa (–11%), 374 ezer tonna tritikálé (–22%), 95 ezer tonna zab (–9%) és 

87 ezer tonna rozs (+4%) termett 2017-ben. 

8. ábra:  Néhány szántóföldi növény termésének alakulása, (2012-2016 
átlaga=100,0%) 

 
Forrás: KSH adatok alapján szerkesztette az AKI 

A főbb olajmagvakat (napraforgómag, repcemag) 998 ezer hektárról, az előző öt évinél, 22 százalékkal 

nagyobb területről takarították be a gazdák 2017-ben . A 2016. évinél ugyan gyengébb volt a napraforgó és a 

repce hektáronkénti hozama, azonban az ötéves átlagot jócskán felülmúlta, így az olajmagtermelők összesen 

a 2012-2016 évek átlagánál 34 százalékkal több, közel 3 millió tonna terményt arattak le a táblákról. 

Magyarországon újabb rekordot döntött a napraforgómag területe 2017-ben, a KSH adatai szerint összesen 

695 ezer hektárról került a tárolókba a termés, ami 10,3 százalékkal haladta meg a 2016. évit. Noha a 2,9 

tonnás hektáronkénti hozam 2,3 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi rekordtól, a terület növekedése 

ezt kompenzálta, és így 2 millió tonna napraforgómag termett 2017-ben. A 2016. évit 8 százalékkal, az 

ötéves átlagot 29 százalékkal felülmúló volumen betakarítására még nem volt példa hazánkban. A KSH 

adatai szerint a napraforgómag felvásárlása a 2016. évinél 9 százalékkal kevesebb, 704 ezer tonna volt 2017-

ben Magyarországon annak ellenére, hogy az ótermés (2016. évben betakarított) belpiaci forgalma az év első 

kétharmadában élénkült 2016 azonos időszakához viszonyítva (+23%, 136 ezer tonnára). Az újtermés 

betakarítását követően (2017 utolsó harmada) cserélt gazdát a teljes 2017. évben felvásárolt mennyiség 81 
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százaléka, azaz 568 ezer tonna. A kereskedés szeptemberben és októberben csúcsosodott ki, amikor közel 

480 ezer tonna termény fordult meg a piacon.  

A KSH adatai szerint repcemagot az előző évihez viszonyítva 17,9 százalékkal nagyobb területről, 303 ezer 

hektárról takarítottak be a gazdák 2017-ben, aminek eredményeként – a hektáronkénti hozam 14,4 

százalékos gyengülése ellenére – a termés rekordszintre emelkedett. A betakarított 932 ezer tonna termés 0,8 

százalékkal volt nagyobb a 2016. évinél, és 47,3 százalékkal az ötéves átlagnál. 

9. ábra:  Fontosabb szántóföldi növények betakarított területe 2005-2017 között  

 
Forrás:KSH 

Magyarországon 2016 őszén takarították be az utolsó kvótarépát, és a 2017. szeptember 30-ig tartó, utolsó 

kvótaévi 105 ezer tonna cukortermelésre vonatkozó mennyiségi korlátozást hazánk teljes mértékben 

kihasználta. A 2017. évi vetésnél már ezt nem kellett figyelembe venni, ami a növény termőterületén is 

megmutatkozott: 2017-ben 19 ezer hektárról, a 2016. évinél 18,8 százalékkal, az ötéves átlagnál 11,8 

százalékkal nagyobb területről került betakarításra a cukorrépa. Az országos termésátlag 62,8 tonna/hektár 

volt 2017-ben, ez 10,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Ennek ellenére – a terület bővülésének 

köszönhetően – a 2016-ban betakarított mennyiségnél 4,5 százalékkal, az ötéves átlagnál 17,9 százalékkal 

több, összesen 1.171 millió tonna cukorrépát szedtek fel a gazdák 2017-ben.  

A burgonya termőterülete 2012 óta folyamatosan csökken, 2017-ben mindössze 14 ezer hektárt, az egy 

évvel korábbinál 6,2 százalékkal kisebb területet foglalt el a növény. A 13,9 százalékos hozamgyengüléssel 

(21,49 t/ha) együtt a betakarított termésmennyiség 341 ezer tonnára esett, ami 20,5 százalékkal maradt el a 

2016. évitől és 31,3 százalékkal múlta alul a 2012-2016. közötti évek átlagát. Az egyre gyakoribbá váló 

aszályos évek miatt sikeres burgonyatermesztés csak öntözés mellett valósítható meg, ezért sok termelő hagy 

fel a növény termesztésével. 

A magyarországi szántóterület közel felét a búza és a kukorica foglalta el 2017-ben is, napraforgót és repcét 

a szántóterület 23,1 százalékán termesztettek a gazdaságok. A főbb növények (búza, kukorica, árpa, 

napraforgó, repce) szántóterületből 2005-ben együttesen 72,7 százalékkal részesedtek, ez az érték 2017-re 

74,2 százalékra nőtt. 
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10. ábra: Főbb szántóföldi növények területének szántóterülethez viszonyított 
aránya 2005 és 2017 között (százalék) 

 
Forrás: KSH adatok alapján szerkesztette az AKI 

A minőségi hazai vetőmag a mezőgazdaság és élelmiszergazdaság versenyképességének, a termelés 

biztonságának alapja. Az európai és a világ vetőmagiparában játszott jelentős szerepünk a kedvező 

termőhelyi és klimatikus adottságoknak, földrajzi elhelyezkedésünknek és infrastruktúrának, a 

szakképzettségnek, valamint a megfelelő jogszabályi környezeten alapuló hatósági munkának köszönhető.  

A hazai vetőmag kereskedelem éves szinten mintegy 100 milliárd forintos forgalmat bonyolít. Az értékesítés 

felét a kukorica, a napraforgó és az őszi káposztarepce forgalma adja. Évente közel 100 faj 1 500 fajtája 

kerül eladásra.  

A vetőmag kivitelben hazánk a világ egyik meghatározó exportőre. A vetőmag szaporító területet tekintve az 

európai rangsor 7. helyét foglaljuk el. 2017-ben, az előző évhez képest visszaesett ugyan az országos 

vetőmagtermesztő terület, de még így is több mint 113 ezer hektáron folyt vetőmag előállítás. 

Magyarországon a szántóföldi növények esetében minden olyan vetőmag tételt fémzárolni kell, amely 

köztermesztésbe, illetve továbbszaporításra kerül, valamint, amit kivitelre vagy behozatalra szánnak.  

A fémzárolt vetőmag mennyisége meghaladta a 316 ezer tonnát.  A szemlézett terület nagyságában 2017-ben 

a búza és az árpa esetében is jelentős csökkenés volt tapasztalható az előző évhez képest a korábbi 

vetőmagkészlet nagysága miatt. A szemlézett területek nagysága a búza esetében alig haladta meg a 22 ezer 

hektárt, az árpa esetében pedig a 7 ezer hektárt. A kukorica esetében az előző évhez hasonlóan 21.000 

hektáros szaporító területről számolhatunk be. Jelentősebb szemleterülettel rendelkezett még a szója (4.935 

ha), a mézontófű (4.795 ha), a kékvirágú lucerna (12.765 ha), valamint az olajretek (8.218 ha). 

A fémzárolt tételek száma tovább emelkedett az előző évhez képest. Szaporításra 74, fémzárolásra pedig 82 

különböző növényfaj több mint 1.650 fajtájának vetőmagja került. A legtöbb szántóföldön minősített 

fajtát/hibridet a kukorica adta (268 db hibrid), de jelentős fajtaszám volt még a búza (183 db) az árpa (64 db), 

a szója (66 db), a kékvirágú lucerna (64 db), az olajretek (56 db) és a napraforgó (31 db) esetében is. 

Magyarországon a termelők körében a kalászos gabonaféléknél továbbra is gyakorlat a nem fémzárolt 

vetőmagok nagyarányú használata, vagyis az árutermesztésből származó gabona magját vetik vissza. A 

fémzárolt vetőmag aránya sok esetben nem éri el a 30 százalékot sem. A hazai termesztésben felhasználható 

fémzárolt vetőmag kalászos gabonafélékből 40 százalékos felújítási arány elérését teszi lehetővé. Az EU 

átlagához viszonyítva ez az arány közepesnek tekinthető.  

Az összesített adatok alapján kukoricából, napraforgóból és őszi káposztarepcéből szinte kizárólag hibrid 

fajtákat használnak a gazdák árunövény-termesztésre. A kalászosoknál is megjelentek a fajta hibridek, 

elsősorban a rozs, a búza és az árpa esetében. 2015. és 2016. éveket vizsgálva megállapítható, hogy a 

szaporító területük nagysága folyamatosan nő (kivételt képez a hibrid rozs, itt megtorpant az emelkedés). A 
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hagyományos fajták szemlézett területéből az őszi búza esetében 2016. évet vizsgálva alig 0,5, az őszi árpa 

esetében közel 1, az őszi rozsnál pedig 7,5 százalékos arányát képeznek a hibrid fajták. 

A hibrid vetőmagokat általában magasabb áron értékesítik, mint a hagyományos fajtákat, hiszen ezek a 

magok csak egyszer használhatók fel (az adott fajtára jellemző tulajdonságok és a homogenitás megtartása 

mellett). A nemesítő házak, illetve fajtatulajdonosok célja olyan fajták, illetve hibridek folyamatos 

előállítása, amelyek kiváló alkalmazkodó-képességükkel tolerálják az időjárás viszontagságait, a 

talajadottságok különbségeit, valamint a kórokozók és kártevők okozta kártételeket.  

Mintegy 2 millió hektár területen termesztettek 2017-ben hazánkban kukoricát, napraforgót és őszi 

káposztarepcét, amelyhez 22,5 ezer tonna fémzárolt vetőmagot használtak fel a gazdák. A teljes szántóföldi 

területnek csaknem a felét ezen kultúrák termesztése adja. A vetőmag forgalmazás árbevételének is közel a 

fele a fenti hibridnövényének értékesítéséből származott. Az őszi búza ezen kívül még az a növényfajunk, 

amelynek vetésterülete megközelíti az 1 millió hektárt, vagyis az egyik legfontosabb gabonánk. Ennek 

ellenére a fémzárolt vetőmag felhasználásából származó bevétele arányaiban és értékben jóval elmarad a 

hibridnövényekétől, elsősorban a viszonylag alacsony felújítási aránya miatt.   

11. ábra: Fémzárolt hibridvetőmag-forgalmazás jelentett mennyisége 

 
Forrás: Agrárstatisztikai Információs Osztály 

A közvetlen támogatásban részesülő, fémzárolt vetőmag használati kötelezettség alá tartozó növényfajok, 

valamint a szántóföldi hibrid növények (napraforgó, kukorica, repce), cukorrépa és durum búza esetén a 

felújítási arány elérheti a 100 százalékot, míg a búza esetében viszonylag alacsony a felújítási arány. 
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10. táblázat: Szántóföldi növények felhasznált és tényleges vetőmagszükséglete, valamint 
felújítási arányuk a megfigyelt időszakban, 2016.07.01.- 2017.06.30. 

Megnevezés 

Vetőmag-forgalmazás 

mennyisége, 

tonna 

Tényleges 

vetőmagszükséglet 

(számított), 

tonna 

Felújítási arány, 

százalék 

Cukorrépa 46 46 100 

Őszi búza 87 140 197 177 35 

Őszi árpa 19 357 47 961 40 

Kukorica 21 300 21 297 100 

Napraforgó 3 990 3 955 100 

Szója 6 835 6 518 100* 

Őszi káposztarepce 1 141 1 173 95 

Burgonya 4 885 31 500 … 

Durum búza 3 136 3 136 100 

Lucerna 930 
1 320  

(egyszeri vetésnél) 
… 

Rozs  1 310 3 850 30 

Tritikálé 5 125 23 200 23 

Tavaszi búza 1 800 2 583 70 

Tavaszi árpa 4 130 9 912 42 

Borsó (száraz) 1 905 4 285 44 

Takarmánycélú fűfélék 276 276 — 

Szemes cirok 67 81 — 

Silócirok 93 145 — 

Herefélék 94 — — 

Olajtök 17 — — 

Mézontófű 118 — 100 

Olajretek 214 — 100 

Fehér mustár 198 — 100 

* ez az arány változhat a közvetlen támogatási rendszerben megfogalmazottak alapján… nincs adat, — alapadat hiányában nem 

számítható ki  

Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 

Hazánk időjárását tekintve a nyarak egyre forróbbak és a kellő mennyiségű csapadék is csak rövid ideig 

jellemzi a nyári hónapokat, ezáltal a gazdák a biztosabb termés eléréséhez egyre inkább előnyben részesítik 

az őszi vetésű kalászosokat a tavaszi vetésűekkel szemben. Amennyiben a termelő a vetésforgójába tavaszi 

kalászost épít be, akkor arra kell figyelnie, hogy minél hamarabb (talajhőmérséklet és -nedvesség 

figyelembevétele mellett) a vetőmag magágyba kerüljön. Ezzel biztosítja, hogy mire a tavaszi és nyár eleji 

száraz napok elérkeznek, addigra a növény olyan fejlettségi szintet ér el, amivel komolyabb károsodás nélkül 

átvészelheti az aszályos időszakot.  

A zöldségnövényeknél elsősorban nem államilag minősített, hanem ún. „standard” vetőmagot szaporítanak 

és forgalmaznak. 2017-ben több mint 1.400 hektáron folyt standard vetőmag-előállítás. A legjelentősebb 

fajok a csemegekukorica (30.000 ha) és a zöldborsó (47 fajta, 21.000 ha) voltak, emellett még paprika 

vetőmag-előállítás folyt. 
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Külkereskedelem 

Magyarország a világ hatodik legjelentősebb vetőmag-előállítója, évente közel 100 ezer tonna vetőmagot 

értékesítünk külpiacokon. Az export a teljes vetőmagtermelés valamivel több mint egyharmadát adja. A világ 

vezető vetőmag-szaporítói: Franciaország, Hollandia, Egyesült Államok, Németország és Chile.  

A magyar vetőmagexport legnagyobb része Franciaországba, Németországba, Olaszországba, 

Lengyelországba és Szlovákiába irányul. Exportunk legmeghatározóbb növényfajai: a kukorica, a 

napraforgó, a búza, a zab és a mustármag. 

Az importadatok alapján megállapítható, hogy kukorica- és napraforgó hibridből, valamint vetőburgonyából 

hozzuk be a legnagyobb mennyiséget. 

11. táblázat: Szántóföldi és zöldségnövények vetőmagjainak külkereskedelmi forgalma 
2017-ben 

Megnevezés 
Import Export 

tonna millió HUF tonna millió HUF 

Keménybúza- (durumbúza-) vetőmag 254 47,2 7 968 413,4 

Rozs vetőmag 280 52,8 649 62,9 

Árpa vetőmag 889 176,8 6 499 459,4 

Zab vetőmag 47 10,9 1 190 176,3 

Kukorica-vetőmag 27 003 23 276 74 931 80 636,1 

Cirokmag vetésre 509 385,9 626 696,2 

Köles és hasonló pázsitfűfélék vetőmagja 7 2,0 7 0,9 

Cukorrépa vetőmag 40 516,1 64 157,8 

Szójababvetőmag 691 269,4 2 501 450,2 

Alacsony erukasav-tartalmú repce- vagy 

olajrepcemag, törve is, vetésre 
2 130 4 056,0 2 405 3 391,5 

Napraforgómag vetésre 5 685 10 042,8 6 958 19 997,4 

Mustármag vetésre 530 120,2 1 257 345,2 

Mákszem vetésre 1 14,4 3,3 52,5 

Vetőburgonya 7 284 1 084,5 107 61,0 

Lucernamag vetésre 289 346,1 799 719,8 

Lóheremag vetésre 118 128,6 1 338 525,5 

Perjemag vetésre 334 149,5 717 164,5 

Lenmag vetésre 105 67,5 33 11,9 

Csillagfürtmag vetésre 0,03 0,3 — — 

Forrás: KSH 

Fajtaminősítés, vetőmagok és szaporítóanyagok felügyelete, ellenőrzése 

A szántóföldi és kertészeti fajok fajtáinak állami elismeréséhez szükséges szántóföldi és beltartalmi 

vizsgálatok statisztikai adatai: 

Szántóföldi növényeknél gazdasági értékvizsgálat 26 faj 847 fajtájából, míg összehasonlító fajta vizsgálat 54 

faj 1550 fajtájából, kertészeti növényeknél pedig 70 faj 1405 fajtájából történt kísérlet-beállítás. Az Országos 

Fajtaminősítő Bizottság állásfoglalása alapján 100 db új szántóföldi és 165 kertészeti növényfajta, valamint 4 

tájfajta esetében kezdődhetett meg a vetőmag és szaporítóanyag-forgalmazás.  

A minőségi, növényi eredetű élelmiszer-előállítás elképzelhetetlen magas biológiai értékű, új fajták 

felhasználásával előállított, kiváló minőségű, ellenőrzött szaporítóanyag nélkül. A NÉBIH növényi 

szaporítóanyag-felügyeleti tevékenysége kiterjed a vetőmag, a burgonya vetőgumó, a fás- és lágyszárú 
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szaporítóanyagok minősítésére és a forgalmazás ellenőrzésére. A NÉBIH 2017-ben, 347 hektáron 32 

szántóföldi növényfaj 124 db szaporító tábláján végezte el a vetőmag előállító területek minősítését. 

A NÉBIH és a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalok összesen 17.120 db vetőmagtételhez 

adott ki okmányokat, bizonyítványokat. A nemzetközi vetőmag kereskedelemben érvényes kiadott ISTA 

nemzetközi bizonyítványok száma 18.000 db volt.  

A vetőmagtételek kockázat-értékelésen alapuló GMO szűrővizsgálatainak száma a kukorica, szója, 

káposztarepce, csemege és pattogató kukorica fajok esetében 2017-ben 1137 db volt, amiből 14 tétel 

bizonyult pozitívnak. Ezek a tételek minden esetben megsemmisítésre kerültek. 

A feketegazdaság kifehérítési programja kapcsán a vetőmag-feldolgozás és a fémzárolás helyszíni hatósági 

ellenőrzése 1.046 alkalommal történt meg. Ennek során ellenőrzésre került – többek között – a hatósági 

címke felhasználása, a vetőmagtételek előírt egyöntetűsége és az alkalmatlan vetőmagtételek elszámoltatása. 

411 ellenőrző mintavételre került sor került az engedélyezett vetőmag kiszerelési tevékenység ellenőrzésére, 

valamint a vetőmagüzemek komplex műszaki és üzemeltetési feltételek betartásának ellenőrzésére. 

A vetőmag és szaporítóanyag hamisítás ellenőrzésének keretében 20 esetben történt meg a kereskedelmi 

vetőmagtétel ellenőrzése. Mind a 20 tétel forgalmazása szabályos volt. A vetőmag-forgalmazást érintően 142 

hatósági ellenőrzést végeztek árusító helyeken és raktárakban (boltok, piacok, közutak). A kertészeti és 

erdészeti szaporítóanyag ellenőrzés magába foglalja a zöldségpalánta- és dísznövény-szaporítóanyag, szőlő- 

és gyümölcs, valamint erdészeti és energetikai szaporítóanyag előállítás és forgalmazásának ellenőrzését. 

A 2017-ben engedélyes zöldségpalánta termesztőknél és forgalmazóknál összesen 131, valamint regisztrált 

dísznövény szaporítóanyag termesztőnél és forgalmazónál összesen 435 ellenőrzést végzett a NÉBIH. 

Mindkét szakterületen, a kisebb jogszabályi eltéréseket a felügyelők a helyszínen orvosolták, súlyos 

jogszabálysértés nem volt. A kiskereskedelmi dísznövény szaporítóanyag ellenőrzés keretében a NÉBIH és a 

kormányhivatalok szúrópróbaszerűen, összesen 103 kereskedelmi egységben (gazdabolt, áruda, szakáruház, 

barkácsáruház, szupermarket, hipermarket) végeztek ellenőrzést. Minőségvédelmi bírság kivetésére nem 

került sor.  

A szőlő- és gyümölcs szaporítóanyagok előállítása kapcsán 2017-ben összesen 1383 esetben végezett a 

NÉBIH helyszíni ellenőrzéseket (532 a gyümölcs és 851 a szőlő ágazatban) a gazdálkodóknál.  

Az erdészeti és energetikai szaporítóanyag felügyelet 2017-ben 705 db csemetekert és kereskedés 

felügyeletét látta el. A NÉBIH 84, a négy járási hivatal 1013 db hatósági szemlét végzett el. Jogszabálysértés 

néhány késedelmes adatszolgáltatáson kívül nem történt. Bírósági megkeresésre egy esetben került vizsgálat 

elvégzésére. 

4.2. Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, és szőlőtermesztés) 

Magyarország a kedvező természeti feltételeknek köszönhetően a zöldség és gyümölcstermesztésben nagy 

hagyományokkal rendelkezik. Az íz és zamatanyagokban gazdag magyar termékek keresettek az európai 

piacon. Emellett az ágazat rendkívül munkaigényes, így jelentős szerepe van a mezőgazdasági 

foglalkoztatásban is. 

A friss zöldség, gyümölcs és a szőlő együttes kibocsátásának értéke folyó alapáron 312,8 milliárd forint volt 

2017-ben, 4 százalékkal magasabb, mint 2016-ban. Ez alapján a kertészet a mezőgazdaság teljes 

kibocsátásához 12,2 százalékkal járult hozzá, az elmúlt öt évhez hasonlóan, amikor az időjárástól és a piaci 

folyamatoktól függően a részarány 10 és 13 százalék között ingadozott. 

 Zöldségtermesztés 4.2.1.

A zöldségfélék kínálatát elsősorban a tavaszi szeles, hűvös időjárás, a fagyok, illetve a nyári meleg határozta 

meg 2017-ben. Mivel az ipari zöldségek nagy része már öntözött, ezért az eredmények jobbak lettek, mint az 

azt megelőző évben. Ugyan a hajtatott zöldségfélék termőterülete csökkent, de a technológiai 

korszerűsítéseknek köszönhetően a termésmennyiség nőtt. Összesen közel 1,7 millió tonna zöldséget 

termeltek, 2 százalékkal többet, mint a megelőző évben. 

A KSH adatai szerint Magyarországon a friss zöldségek kibocsátásának értéke folyó alapáron 177,5 milliárd 

forint volt 2017-ben, 3 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. 
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A zöldségfélék területe folyamatosan emelkedett az elmúlt években. A friss zöldségek betakarított területe 

egy év alatt 1,7 százalékkal, a 2013-2016 közötti időszak átlagához viszonyítva pedig 10,5 százalékkal 

növekedett, meghaladta a 94 ezer hektárt 2017-ben. Ezen belül a zöldborsót az előző évinél 2600 hektárral 

nagyobb területről takarítottak be, de nőtt a fűszerpaprika, és minimálisan a csemegekukorica betakarított 

területe is. Csökkenés figyelhető meg a fejes káposzta, a zöldpaprika és a zöldbab termőterületében. Több 

éves viszonylatban jelentősen emelkedett a zöldborsó, a csemegekukorica, és a paradicsom, míg 

mérséklődött a görögdinnye, a sárgadinnye és a sárgarépa vetésterülete. 

12. táblázat:  A fontosabb zöldségfélék betakarított területe 2013-2017 (ezer hektár) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

2013-2016 
Részesedés 

2017 

(%) 

Részesedés 

2013-2017 

(%) 

Változás 

2017/2016 

(%) 

Változás 

évek átlaga 2017/(2013-

2016) 

(%)  
Csemegekukorica 30,8 30,3 32,4 36,4 36,6 32,5 38,9 39,0 0,5 12,7 

Zöldborsó (szemes) 12,9 16,2 16,9 20,3 22,9 16,6 24,3 20,9 12,8 38,2 

Görögdinnye 5,8 6,1 6,0 5,4 5,3 5,8 5,6 6,7 -1,9 -9,0 

Fejes káposzta 2,6 2,6 2,4 2,6 2,3 2,6 2,4 2,9 -11,5 -9,8 

Zöldpaprika 2,1 2,0 2,6 2,8 2,4 2,4 2,6 2,8 -14,3 1,1 

Fűszerpaprika 2,3 2,5 2,3 1,9 2,5 2,3 2,7 2,7 31,6 11,1 

Vöröshagyma 2,0 2,5 2,1 2,2 2,0 2,2 2,1 2,5 -9,1 -9,1 

Sárgarépa 2,0 2,0 1,9 1,7 1,6 1,9 1,7 2,2 -5,9 -15,8 

Zöldbab 1,5 1,7 2,1 2,1 1,8 1,9 1,9 2,2 -14,3 -2,7 

Paradicsom 1,7 1,9 2,3 2,1 2,2 2,0 2,3 2,4 4,8 10,0 

Fokhagyma 1,1 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1 1,3 1,3 0,0 11,6 

Uborka 0,6 0,7 0,7 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9 -11,1 10,3 

Sárgadinnye 1,0 0,6 0,8 0,8 0,6 0,8 0,6 0,9 -25,0 -25,0 

Egyéb 9,2 9,8 11 12,1 11,9 10,5 12,6 12,7 -1,7 13,1 

Összesen 75,6 79,9 84,5 92,5 94,1 80,0 100 100 1,7 17,6 

Forrás: KSH 

A legnagyobb területen termelt zöldségféle hagyományosan a csemegekukorica, a zöldborsó és a 

görögdinnye, a zöldségfélék területének együttesen több mint a harmadát (68,8%) foglalták el 2017-ben. 

Termelési érték alapján a zöldpaprika, a paradicsom, a csemegekukorica, a zöldborsó és a görögdinnye volt a 

legjelentősebb zöldségféle 2017-ben, együtt a termelési érték 60,4 százalékát adták. 

12. ábra: A zöldségfélék termelési értékének megoszlása 2017-ben (százalék) 

Forrás: KSH 
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Magyarország évek óta őrzi vezető csemegekukorica-termelő szerepét az EU-ban. A termőterület stagnált, 

alig fél százalékkal emelkedett 2017-ben, összesen 36,6 ezer hektár volt, ezzel 38,9 százalékát adta a 

szántóföldi zöldségek vetésterületének. Az aszály ellenére is jó volt a termés, több helyen is 

rekordmennyiséget takarítottak be, azonban a meleg miatt a fajták összeértek, így kevésnek bizonyult a 

feldolgozó kapacitás. Összességében 517,8 ezer tonna terményt takarítottak be a gazdák, 3,1 százalékkal 

többet, mint egy évvel korábban. A termés kétharmadát a konzerv-, egy harmadát a hűtőipar dolgozza fel, 

friss fogyasztásra kis mennyiség kerül elsősorban kisebb családi gazdaságokból. Az egyes üzemek között 

még mindig jelentős különbség figyelhető meg a technológiai színvonalat illetően. 

Magyarország a második legnagyobb zöldborsótermelő ország az Európai Unióban. A termőterület 12,8 

százalékos növekedése mellett az előző évinél 15,3 százalékkal több, 128,3 ezer tonna zöldborsót takarítottak 

be 2017-ben. A rövid tenyészideje miatt nagyon érzékeny az időjárás változására, a hozamok alacsonyabbak 

az európai átlaghozamoknál, amely tartósan az öntözés növelésével javítható. 

A görögdinnye betakarított területe az egy évvel korábbihoz képest 1,9 százalékkal csökkent, 5,3 ezer hektár 

körül alakult 2017-ben. Ugyan a terület csökkent, de a technológia javulásával magasabb terméshozamot 

értek el. A termőterület kétharmadán hibrid dinnyét termelnek, továbbá az oltott dinnye aránya 80 százalékot 

tett ki, amelynek a termésbiztonsága jobb. A KSH adatai szerint a termés 181,8 ezer tonna volt, 1,5 

százalékkal kevesebb volt, mint az előző évben.  

A teljes paradicsom-termőterület 2200 hektár volt (szabadföldi és hajtatott együtt), innen közel 110 ezer 

tonna ipari paradicsomot dolgoztak fel. További termőterület növekedés várható, így a feldolgozható 

mennyiség is nőni fog. A paradicsomtermelés fejlődéshez nem csak a termőterület növekedése, hanem a 

technológiai színvonal javulása is hozzájárult. A hajtatott paradicsom hozamai nőttek, a minőség javult. A 

cherry típusú fajták termelése megkétszereződött. Így azonban túlkínálat jelentkezett hajtatott 

paradicsomból, amely alacsonyabb árakat eredményezett. A termőterület 4,8 százalékkal, a termésmennyiség 

pedig 6,6 százalékkal nőtt 2017-ben. 

A paprika termőterülete – az előző két év nagymértékű emelkedését követően – 14,3 százalékkal esett vissza 

2017-ben, a termés 132,7 ezer tonna volt, 3,4 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A terület 

csökkenése elsősorban a jelentős munkaerőhiánynak, főleg a betakarítás időszakában és a fóliás termesztés 

terjedésének tudható be. Közel 900 hektáron termeltek ipari paprikát, elsősorban kápia, tölteni való és 

pritamin paprikát. A hajtatásban jobban megérezték a termelők az exportlehetőségek hiányát, a tölteni valót 

ugyan a belföldi piacokon el tudták adni, de a minőségi kápia esetében (60 százaléka exportra szokott 

menni), nem sikerült teljesen. 

A fűszerpaprika termőterületének csökkenése megállt, az előző évihez viszonyítva 31,6 százalékkal nőtt, 

azonban a termés mennyisége 3,2 százalékkal lett kevesebb 2017-ben. A termésmennyiséget baktériumos 

fertőzések csökkentették. 

13. táblázat:  A fontosabb zöldségfélék terméseredményei 2013-2017 (ezer tonna) 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

2013-2016 Változás Változás 

évek átlaga 2017/2016 (%) 
2017/(2013-2016)  

(%) 

Csemegekukorica 497,4 466,7 478,9 502,3 517,8 486,3 3,1 6,5 

Fejes káposzta 66,8 60,2 64,7 52,9 49,1 61,2 -7,2 -19,7 

Fokhagyma 7,2 7,2 6,9 7,9 7,4 7,3 -6,3 1,1 

Görögdinnye 190,4 218,5 196,0 184,6 181,8 194,3 -1,5 -6,4 

Paradicsom 135,8 153,2 200,4 173,1 184,6 169,4 6,6 9,0 

Sárgadinnye 22,4 12,2 15,9 20,2 16,8 17,5 -16,7 -4,0 

Sárgarépa 67,4 83,7 78,2 90,9 88,5 81,7 -2,7 8,3 

Uborka 30,1 29,6 31,6 34,4 33,7 30,4 -2,0 10,7 

Fűszerpaprika 13,6 21,0 21,5 19,7 19,1 19,0 -3,2 0,6 

Vöröshagyma 59,9 61,8 60,3 62,1 55,4 59,9 -10,8 -7,5 

Zöldbab 16,8 17,5 20,9 19,6 17,3 18,4 -11,7 -6,1 

Zöldborsó (szemes súlyban) 67,6 87,6 94,5 111,2 128,3 97,8 15,3 31,1 

Zöldpaprika 76,5 83,6 116,1 137,3 132,7 103,4 -3,4 28,3 

Forrás: KSH 
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Magyarországon közel 2000 hektáron az előző évinél 10,8 százalékkal kevesebb, 55,4 ezer tonna 

vöröshagyma termett 2017-ben. A magyarországi vöröshagyma augusztus végétől februárig képes kielégíteni 

az igényeket, a mennyiség növelése a tárolókapacitások javításával érhető el. 

A sárgarépa termőterülete tovább csökkent, további 5,9 százalékkal mérséklődött, továbbá a betakarított 

termés mennyisége 2,7 százalékkal csökkent 2017-ben az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Az időjárás 

optimális volt a gyökérzöldségnek, így jobb minőségben lehetett betakarítani. A fejes káposzta termőterülete 

11,5 százalékkal, míg a termésmennyiség 7,2 százalékkal lett kevesebb. A nagy nyári forróság és a légköri 

aszály nem kedvezett a káposztaféléknek, a karfiol és a brokkoli nehezen viseli a klímaváltozást. 

Magyarországon a gombatermesztés az elmúlt egy évtizedben folyamatosan nőtt, míg 2008-ban 18 ezer 

tonna gomba, 2017-ben már közel 30 ezer tonna termett. Elsősorban a csiperkegomba dominál, 90 

százalékos arányban, a fennmaradó hányad főleg laskagomba (8 százalék), de termelnek kisebb 

mennyiségben shiitake, ördögszekér és shimeji gombát is. A csiperke 60 százaléka exportra kerül. A 

legnagyobb termesztő körzetek a közép-magyarországi régióban, ezen belül is Budapesten találhatóak, a 

csiperkegomba 45 százaléka ebben a régióban terem. A laskagomba kiemelt termesztő körzetei: Kecskemét 

és környéke, a Duna-Tisza köze, Budapest és környéke, illetve Győr-Moson-Sopron és Veszprém megye. 

Tradicionálisan pincékben termelnek gombát, de az utóbbi időben a modern termesztő házakban történő 

termelés is egyre jobban terjedni kezdett. 

A fontosabb zöldségfélék közül 2017-ben csak a zöldpaprika és a vöröshagyma jövedelmezősége csökkent, a 

többi zöldségféle javult 2016-hoz képest. A görögdinnye ágazati eredménye 92 százalékkal nőtt, amely 

hátterében a termelési költségek stagnálása, valamint az árak, az igénybe vett támogatások, a hozamok 

emelkedése áll. A paradicsom esetében a termelési költség csökkenésével párhuzamosan az ágazati 

eredmény nőtt, ugyan az árak és a támogatások nem változtak. A zöldpaprika eredményének csökkenése 

mögött a termelési költségek növekedése és az árak csökkenése áll, holott a hozamok javultak. A 

vöröshagyma esetében a költségek növekedése volt a meghatározó, a hozamok nem változtak, ennek 

hatására a jövedelem jelentősen elmaradt az előző évi értéktől. A fejes káposzta ágazati eredménye 50 

százalékkal nőtt köszönhetően a támogatások és a hozamok növekedésének. Az önköltség mérséklődése, a 

hozamok és a támogatások emelkedése következtében a zöldborsó ágazati eredménye is növekedett. A 

csemegekukorica esetében a hozamok és a támogatások emelkedése ellensúlyozta a költségek növekedését, 

ennek köszönhetően nőtt a jövedelem. 

14. táblázat:  A fontosabb zöldségfélék költség és jövedelem mutatói (meghatározó 
árutermelő gazdaságok átlaga) 2016-2017* 

Növényfaj 

Termelési 

költség 

(Ft/hektár) 

Önköltség 

(Ft/tonna) 

Értékesítési 

átlagár 

(Ft/tonna) 

Közvetlen 

állami 

támogatás 

(Ft/hektár) 

Termelési 

érték 

(Ft/hektár) 

Hozam 

(tonna/hektár) 

Ágazati 

eredmény** 

(Ft/hektár) 

Görögdinnye 

2016 1 211 335 30 205 37 533 91 404 1 596 625 40,10 385 291 

2017* 1 205 988 26 162 39 861 110 050 1 947 541 46,10 741 553 

2017/2016 % 0 -13 6 20 22 15 92 

Paradicsom 

2016 1 102 112 25 452 29 233 132 373 1 398 193 43,30 296 080 

2017* 954 572 23 525 29 419 134 371 1 328 122 40,58 373 550 

2017/2016 % -13 -8 1 2 -5 -6 26 

Zöldpaprika 

2016 2 303 743 86 224 180 435 107 216 4 928 087 26,72 2 624 344 

2017* 2 722 632 83 563 132 710 138 492 4 462 428 32,58 1 739 797 

2017/2016 % 18 -3 -26 29 -9 22 -34 

Vöröshagyma 

2016 1 146 664 33 953 49 473 82 383 1 753 188 33,77 606 524 

2017* 1 431 406 42 216 48 061 126 012 1 755 590 33,91 324 184 

2017/2016 % 25 24 -3 53 0 0 -47 

Fejes káposzta 

2016 1 204 456 34 866 54 379 102 118 1 980 651 34,54 776 195 

2017* 1 200 852 28 983 53 957 133 322 2 368 909 41,43 1 168 057 

2017/2016 % 0 -17 -1 31 20 20 50 

Zöldborsó 2016 426 970 83 320 79 206 105 956 511 844 5,12 84 874 
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2017* 438 361 77 501 75 538 121 423 548 682 5,66 110 321 

2017/2016 % 3 -7 -5 15 7 10 30 

Csemegekukorica 

2016 468 943 29 153 36 355 120 850 705 643 16,09 236 700 

2017* 527 538 29 670 36 671 135 123 787 129 17,78 259 591 

2017/2016 % 12 2 1 12 12 11 10 

* Előzetes adat **Támogatásokat is tartalmazza. 

Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztályon készült számítások 

 Gyümölcstermesztés 4.2.2.

A KSH Mezőgazdasági Számlarendszerének adatai szerint a friss gyümölcsök kibocsátása 2017-ben folyó 

alapáron 101,8 milliárd forint volt, 18 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A gyümölcstermelés 

koncentrált, az alma tette ki a termőterület 38,9 százalékát, a meggy 15,9 százalékát 2017-ben. A 

termőterület jelentős hányadát foglalta el még a szilva (9,5%), az őszibarack (6,4%) és a kajszi (6%). A 

gyümölcs-termőterület 7,9. százalékát vonták be biogazdálkodásba. 

15. táblázat: A fontosabb gyümölcsfélék termőterülete (ezer hektár) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Összes terület, ebből 91,9 91,3 92,2 92,6 94,2 

Termőterület, ebből 83,2 82,5 81,7 82,9 82,9 

-  alma 33,4 33,3 32,8 32,5 32,2 

-  körte 3 2,9 2,9 2,9 2,9 

-  meggy 14 13,6 13,1 13,1 13,2 

- cseresznye 2,4 2,5 2,6 2,4 2,5 

-  szilva és ringlószilva 7,7 7,4 7,2 8 7,9 

-  kajszi 4,4 4,6 4,7 4,9 5,0 

-  őszibarack 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 

Forrás: KSH 

Termelési érték szerint a legfontosabb gyümölcsféle az étkezési alma, a meggy, az őszibarack, a szilva, és a 

dió, amelyek együtt a gyümölcsök termelési értékének háromnegyedét adták 2017-ben.  

13. ábra: A gyümölcsfélék termelési értékének megoszlása 2017-ben (százalék) 

 
Forrás: KSH 

Az almaültetvények együttes termőterülete 32,2 ezer hektár volt 2017-ben, ennek nagy része továbbra is 

korszerűtlen és elöregedett. Az almaültetvények mindössze 21 százalékát öntözték, további 15 százalék 
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öntözhető. A területi koncentráció erős, a termőterület több mint fele található Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében. Az almatermés mintegy 70 százalékát az ipar dolgozta fel. Magyarországon a legjelentősebb fajta 

az Idared, a Florina és a Jonagold, az összes ültetvényterület egyharmadán termesztik. A virágzás korábban 

indult meg, ezért a tavaszi fagyok károsították az ültetvényeket. Ezt követte egy csapadékhiányos és meleg 

időszak, ennek következtében megrekedt a gyümölcsök fejlődése, ami nagyobb fokú gyümölcshullást 

eredményezett. Továbbá a virágzáskori hűvös, szeles időjárás miatt heterogenitás jellemezte a gyümölcsök 

méretét. Az almatermés 473,7 ezer tonna volt 2017-ben, amely 4,7 százalékkal volt kevesebb a megelőző évi 

mennyiségnél. 

Magyarország körtetermelése a 2016. évi mennyiséggel közel azonos volt, 23,3 ezer tonna termett 2017-ben, 

mivel a tavaszi fagyok és az alacsony nyári csapadékmennyiség súlyos károkat okoztak. A fajtahasználat 

koncentrált, a Bosc kobak (Alexander), illetve a Vilmos adja a terület közel kétharmadát. A biogazdálkodás 

nem jelentős, a teljes terület 7 százalékát teszi ki. A körte 31,2 százaléka öntözött, további 15,6 százaléka 

öntözhető, de nem öntözött.  

A korán virágzó őszibarack átvészelte a fagyokat, a termés 6,1 százalékkal lett kevesebb az egy évvel 

korábbi mennyiségnél. A legnépszerűbb fajták a Redhaven, Suncrest és a Cresthaven, részesedésük 

egyharmad volt 2017-ben. A terület közel egyharmada öntözhető.  

A kajszi termőterülete az előző évihez képest 2 százalékkal lett több, 5 ezer hektárra bővült, a 

termésmennyiség pedig 2,6 százalékkal nőtt 2017-ben, meghaladva a 24 ezer tonnát. Komoly rügykárokat 

regisztráltak a kedvezőtlen tavaszi időjárás következtében. Az ültetvények legnagyobb hányada Észak-

Magyarországon, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, ahol közel 1500 hektáron termelnek kajszit. A 

Gönci magyar kajszi és a Magyar kajszi C. 235 fajták adják az ültetvényterület egyharmadát. 

Szilvából 9 százalékkal szedtek kevesebbet 2017-ben, mint az azt megelőző évben, a tavaszi fagy- és jégkár 

csökkentette a mennyiséget. Az ültetvények elöregedettek, 70 százalékuk nem öntözhető, kevés a korszerű, 

intenzív szilvaültetvény. A fajtaszortimentben elsősorban még a régi fajták, a Cacanska lepotica, Stanley és a 

President dominálnak, hárman együttesen a hazai szilvatermesztés több mint a felét uralják. 

Az áprilisi hűvös időszak hatására csökkent a meggytermés 2017-ben, 13,2 ezer hektáron 5,2 százalékkal 

kevesebb, 69,8 ezer tonna meggy termett. A termőterület 32 százalékán jelentettek fagykárt. Az 

ültetvényekben a legnagyobb részarányt, 29,5 százalékot az Érdi bőtermő képviselte, ezt követte az 

Újfehértói fürtös 23,3 százalékos részesedéssel. Jelentős még a Kántorjánosi 3 (15%) és a Debreceni 

bőtermő (13,7%) fajta is. Az ültetvények 37 százaléka öntözhető, de ennek a felét sem használták ki a 

gazdálkodók 2017-ben. 

Cseresznyét 2,5 ezer hektáron termeltek, a termésmennyiség 10,6 tonna volt. Ugyan 31 százalék 

termőterületen regisztráltak fagykárt, a termésmennyiség viszont alig csökkent. A legjelentősebb 

termőterületek Pest, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Bács-Kiskun megyékben találhatók. Az ültetvények 

36 százalékát a Germersdorfi 3, a Carmen és Bigarreau Burlat fajták foglalták el. 

16. táblázat:  A fontosabb gyümölcsfélék terméseredményei (ezer tonna) 

  2013 2014 2015 2016 2017 
2013-2016 

évek átlaga 
Változás 2017/2016 (%) 

Változás 

2017/(2013-2016) (%) 

Alma 591,9 779,9 511,5 497,1 473,7 595,1 -4,7 -20,4 

Körte 27,7 20,8 36,8 23,1 23,3 27,1 0,9 -14,0 

Meggy 70,4 91,8 76,8 73,6 69,8 78,2 -5,2 -10,7 

Cseresznye 10,1 9,4 11,3 10,7 10,6 10,4 -0,9 2,2 

Szilva 48 45,1 46 47,6 43,3 46,7 -9,0 -7,2 

Kajszi 21,5 23,1 19,9 23,5 24,1 22,0 2,6 9,5 

Őszibarack 43,9 38,7 37,4 39,5 37,1 39,9 -6,1 -7,0 

Forrás: KSH 

A fontosabb gyümölcsfélék jövedelme növekedett. Az alma ágazati eredményének bővülése annak 

köszönhető, hogy a termelői árak megkétszereződtek, ami ellensúlyozta a termelési költségek növekedését. 

Az őszibarack esetében az árak ugyan kismértékben csökkentek, de a hozamok 30 százalékos növekedése 

magasabb ágazati eredményt produkált. A meggy jövedelmezősége kiemelkedő volt, mivel a támogatások és 
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az árak is emelkedtek, költségek viszont csak kismértékben haladták meg az előző évi szintet. Hasonlóan a 

szilva eredménye is jelentősen nőtt, köszönhetően az ár és a támogatások növekedésének. 

17. táblázat:  Fontosabb gyümölcságazatok költség és jövedelem mutatói (meghatározó 
árutermelő gazdaságok átlaga) 2015-2016* 

Növényfaj 

Termelési 

költség 

(Ft/ha) 

Önköltség 

(Ft/t) 

Értékesítési 

átlagár 

(Ft/t) 

Közvetlen 

állami 

támogatás 

(Ft/ha) 

Termelési 

érték (Ft/ha) 

Hozam 

(t/ha) 

Ágazati 

eredmény** 

(Ft/ha) 

Alma 

2016 946 817 32 044 45 013 329 485 1 659 511 29,55 712 695 

2017* 1 060 587 34 183 81 017 349 890 2 866 109 31,03 1 805 522 

2017/2016 % 12% 7% 80% 6% 73% 5% 153% 

Őszibarack 

2016 844 702 126 567 144 386 157 465 1 130 123 6,67 285 421 

2017* 1 003 386 116 045 140 090 197 305 1 408 595 8,65 405 209 

2017/2016 % 19% -8% -3% 25% 25% 30% 42% 

Meggy 

2016 629 065 77 762 125 533 222 995 1 256 444 8,18 627 380 

2017* 740 583 86 812 204 817 287 982 2 035 656 8,53 1 295 074 

2017/2016 % 18% 12% 63% 29% 62% 4% 106% 

Szilva 

2016 613 194 54 762 60 297 199 893 875 067 11,20 261 873 

2017* 558 809 69 855 116 468 268 886 1 200 576 8,00 641 766 

2017/2016 % -9% 28% 93% 35% 37% -29% 145% 

* Előzetes adat **Támogatásokat is tartalmazza. 

Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztályon készült számítások 
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 Szőlő- és bortermelés 4.2.3.

A 2017-es év a szőlőtermesztés számára az áprilisi fagy (amit a szőlők többsége a borvidékek nagy részén 

sikeresen átvészelt) és a nyári hőség ellenére (melynek következtében kisebb lett a bogyóméret) jó 

évjáratnak mondható. Az időjárási szélsőségek ellenére a minőség jobb lett, mint 2016-ban. A száraz, meleg 

őszi idő mind a korai mind a késői érésű szőlőfajtáknak kedvező volt. Országos szinten a szőlőlisztharmat 

volt a legmeghatározóbb fertőzés 2017-ben. 

A szőlő és bortermelés alakulásáról két statisztikai forrás áll rendelkezésünkre, amelyek módszertana 

lényegében különbözik egymástól. 

A HNT a hegyközségi törvény szerint kötelező hegyközségi tagság alsó határát, az 1.000 négyzetmétert (0,1 

ha) veszi alapul a szőlőterületek nyilvántartásánál. Az 1000 négyzetméteres alsó határ vonatkozik a 

hegyközségek területén kívül eső, de legalább 1000 négyzetmétert elérő, árutermeléssel foglalkozó 

gazdaságokra is. 

Nem elhanyagolható különbség az sem, hogy míg a KSH a borszőlő ültetvények mellett a csemegeszőlő, a 

már nem termő, valamint a konyhakerti ültetvényeket is összeírja, a HNT, feladatából fakadóan a borszőlő 

termelés nyilvántartását végzi csak, vagyis nem ad teljes képet az ország területén található összes 

szőlőterületről. 

A szőlőültetvények kibocsátásának értéke folyó alapáron 33,5 milliárd forint volt 2017-ben, közel azonos, 

mint egy évvel korábban.  

A KSH adatai alapján a szőlő összes (termő- és nem termő) területe 2017-ben 73 ezer hektár volt, ami 9,1 

százalékkal alacsonyabb a 2013-as értéknél.
 
 

A termő szőlőültetvények összes területe 2017-ben 67 ezer hektár volt. Ez 2,9 százalékkal alacsonyabb a 

2013-ban megfigyelt értéknél. A csökkenés elsősorban a borvidéken kívüli, már nem termő területeket 

érintette, az ott gazdálkodók jelentős része hagyott fel a szőlőtermesztéssel. Alátámasztják ezt a 

Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) adatai is. 

A betakarított mennyiség 2017-ben, a 2016-os évet jelentősen meghaladva, 530 ezer tonnát tett ki. Ez a 

termésmennyiség az átlagosnál magasabbnak számít, 11,3 százalékkal nőtt az előző évihez képest. 

Összességében a kedvező időjárás miatt országosan az átlagosnál nagyobb mennyiségű szőlőt szüreteltek le. 

Az egy hektárra eső termésmennyiség a 2017-ben megközelítette a 8 tonnát, ami 12,9 százalékkal haladja 

meg a 2016-os értéket.  

A KSH adatai szerint a leszüretelt szőlőből a borászok 2017-ben több mint 3,5 millió hektoliter bort 

készítettek, ami 18,5 százalékkal magasabb a 2016-os értéknél.  

18. táblázat: A szőlő terméseredményei 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Összes terület (ezer ha) 80 81 81 76 73 

Termőterület (ezer ha) 69 71 72 68 67 

Termésmennyiség (ezer t), ebből: 451 406 472 476 530 

- étkezési célra 15 13 12 14 12 

Termésátlag (kg/ha) 6 510 5 740 6 540 7 000 7 900 

Egyszer fejtett bor (millió liter) 294 269 301 302 358 

Forrás: KSH 

A HNT adatai szerint a hegyközségi tagok gazdasági aktáiban rögzített termőültetvény nagysága 2017-ben 

65 255 hektár volt. amelyről közel 4,6 millió tonna szőlőt szüreteltek le, s amelyből 2,9 millió hektoliter bort 

készítettek. A megtermelt borok 66,0 százalékából fehérbor, a fennmaradó 34,0 százalékából pedig rozé, 

illetve vörösbor készült. A szüretelt szőlőmennyiségből készült újborok 57,5 százaléka lehet potenciálisan 

oltalom alatt álló eredetmegjelölésű (OEM), míg 39,5 százaléka oltalom alatt álló földrajzi jelölésű (OFJ).  

A HNT nyilvántartásából látszik, hogy a borszőlő termőterülete a megfigyelt időszakban jelentősen 

növekedett. A hat magyarországi borrégió adatait feltüntető táblázatban látszik, hogy 2013-hoz képest 
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mindegyikben nőtt a termőterület. A hazai szőlőültetvények szerkezet-átalakítására 2008 óta áll 

rendelkezésre uniós pályázati forrás, amelyről elmondható, hogy az ágazat szereplői minden alkalommal 

teljesen kimerítenek. A számokban érzékelhető növekedés tehát egy megújuló, korszerű támrendszerrel 

ellátott, hektáronként az optimális maximumra növelt tőkeszámú, nyereséges bortermelésre alkalmasabb 

ültetvényszerkezetet takar.  Ez mind a termésmennyiségben, mind a termésátlag növekedésében tetten 

érhető. 

19. táblázat: Borszőlő termőterületének változása (ha) 

Borrégió/Év 2013 2014 2015 2016 2017 

Balaton 7 841,27 8 213,70 8 492,13 8 860,76 9 175,74 

Duna 21 937,78 22 520,50 22 996,70 23 534,35 23 755,21 

Felső-Magyarország 11 231,41 11 715,97 12 008,06 12 615,33 13 090,87 

Felső-Pannon 5 228,01 5 256,76 5 390,01 5 433,36 5 568,04 

Pannon 7 274,08 7 351,60 7 578,91 7 724,84 7 900,64 

Tokaj 5 267,95 5 391,93 5 599,05 5 708,81 5 764,11 

Összesen 58 780,51 60 450,46 62 064,86 63 877,45 65 254,59 

Forrás: HNT 

 Dísznövénytermesztés 4.2.4.

A dísznövénytermesztésre használt terület összesen 1280 hektár, a termesztés nettó árbevétele 10,2 milliárd 

forint volt 2017-ben az AKI adatgyűjtése alapján. A termesztő terület kiterjedése fél százalékkal nagyobb 

volt az előző két évben regisztrált értéknél. A nettó árbevétel 2016-hoz képest 15,4, 2015-höz képest 12,6 

százalékkal növekedett 2017-ben. A beérkezett adatok alapján a dísznövény kertészetekben munkát végzők 

száma 2023 fő volt a segítő családtagokkal együtt, ami 2 százalékkal magasabb érték, mint az előző évben. 

Az 1965 főből 1205 (61%) teljes munkaidőben, 244 (12%) pedig részmunkaidőben foglalkozott 

növénytermesztéssel 2017-ben. A díszkertészetekben alkalmi munkát végzők száma meghaladta az 500 főt. 

A faiskolákban dolgozók száma átlagosan 1 fő, míg az intenzívebb növénykultúráknál 10 fő jutott egy 

hektárra. 

A faiskolai dísznövények (gyeptermesztéssel) termesztő területe 1145 hektár volt 2017-ben, ami 1 

százalékos csökkenés az előző év területi adatához viszonyítva. Az értékesítés volumene a 2016-os évhez 

képest 11,5 százalékot emelkedett, a nettó árbevétel 16 százalékkal növekedve elérte az 5,6 milliárd forintot. 

A növénycsoporton belül az örökzöld díszfák (fenyőfélék), a cserjék, a rózsatő és a karácsonyfa termesztő 

területe növekedett, míg a lombos díszfákhoz tartozó terület csökkent. A kategória meghatározó képviselői a 

fenyőfélék és a lombos díszfák 1,4 milliárd forintos árbevétellel. 

A faiskolai termékek közül a fa-, a bokor- és a cserjefélék kivitelének értéke 968 millió forint volt, az 

importtal (963 millió forint) gyakorlatilag megegyezett 2016-ban (határparitásos érték). 2017-ben a kivitel 

értéke 2133 millió forintra, az import 1915 millió forintra nőtt.  

Vágott virágot 47, cserepes, kiültetésre szánt és hagymás dísznövényeket 43 hektáron termeltek 2017-ben, és 

ennél a két csoportnál a termesztő terület jelentős része fedett volt. A cserepes, kiültetésre szánt, balkon-, 

hagymás és rizómás növények esetében a fedett terület aránya elérte a 86 százalékot. 

A vágott virág és a cserepes, hagymás dísznövények értékesítési mennyisége (darabszám) együttesen több 

mint 6 százalékkal meghaladta az előző év szintjét, az árbevétel 12 százalékkal növekedett 2016-hoz képest. 

A két szegmens együttes nettó árbevétele közel 4,6 milliárd forint volt 2017-ben. A vágott virágok fő 

képviselői közül gerberából 440 millió, vágott rózsából 38 millió, szegfűből pedig 16 millió forint nettó 

árbevételt értek el a termelők 2017-ben. A friss vágott virág importértéke közel 5,1 milliárd forint volt, ami 9 

százalékos növekedés az előző évhez képest. A hazai termelés értéke meghaladta az 1,5 milliárd forintot, 

azaz a belső piacon továbbra is túlsúlyban van az importált vágott virág. 

A cserepes, kiültetésre szánt és hagymás dísznövények termelési értéke 3 milliárd forint volt 2017-ben. A 

csoport jellegzetes növényei közül muskátlifélékből 399 millió, cserepes krizantémból 98 millió, míg 

begóniákból 114 millió forintos árbevétel keletkezett. 



 

51 
 

A magyar dísznövényexport meghatározó része – a környező EU-tagországok mellett – a német piacra 

került. Az import túlnyomórészt Hollandiából, Németországból és Olaszországból érkezett 2017-ben. 

 Gyógynövény-felvásárlás  4.2.5.

A gyógynövényvertikum főbb szakaszai a gyógynövények gyűjtése, termesztése, felvásárlása és 

feldolgozása. Az ágazat alapanyagot szolgáltat az egészség- és kozmetikai iparnak, és hagyományai miatt 

fontos tényező az idegenforgalomban is. A felvásárlók alapanyag-beszerzése több csatornán valósul meg, és 

az alapanyag eredete vagy állapota alapján a beszerzés lehet termesztett és vadon termő, illetve nyers és 

drogállapotú gyógynövény. A drogformátum a felhasznált gyógynövények legtöbb hatóanyagot tartalmazó 

része, melyet többnyire szárítással tartósítanak. 

2017-ben a hazai beszerzésben a virág és a vegyes kategóriában, valamint a nyers formátumú magok 

kategóriájában a vadon termő növények súlyaránya nagyobb volt, mint a termesztetteké. A termesztett 

gyógynövények beszerzése egyedül a száraz állapotban átvett magfélék csoportjában volt jelentős. Az 

importált gyógynövényeknél – a szállíthatóság és az eltarthatóság miatt – a drogállapotú (szárított) növények 

aránya volt magas. A virághasznosítású gyógynövények közül a bodza és a kamilla, a leveles gyógynövények 

közül a citromfű- és a csalánlevél volt a legnagyobb mennyiségben felvásárolt alapanyag 2017-ben. A a 

füvek közül a legnagyobb mennyiségben termesztett növény a lósóska, a benedekfű, a cickafarkfű és a vasfű 

volt. 

2017-ben a nyers és a drogformában beszerzett hazai gyógynövények mennyisége összességében 

meghaladta a 3700, illetve az 1600 tonnát. A nyers formátumban beszerzett hazai gyógynövények 

mennyisége összesítve meghaladta a 3100 tonnát, a drogformában történő beszerzés megközelítette az 1600 

tonnát. A nyers formátumú (friss), hazai eredetű beszerzés a virág, a levél és a fű gyógynövénycsoportnál 

csökkent, a gyökér, a mag, termés és a vegyes csoportnál nőtt. A gyökérfélék gyógynövénycsoport (nyers) 

összevont mennyisége emelkedett a legnagyobb mértékben 2017-ben az előző évhez képest. 

A száraz állapotú gyökérfélék esetében az átvétel és a saját termelés összes mennyisége 42, a fűfélék 

beszerzése pedig 23 százalékkal csökkent 2017-ben. A csökkenés ellenére a két csoport néhány tagjánál 

emelkedett a beszerzés, például a kisvirágú füzikefű közel hatszorosan, az orbáncfű kétszeresen haladta meg 

2017-ben az előző évi (hazai, száraz) mennyiséget.  

A gyógynövények külkereskedelméről képet kaphatunk a KN1211 termékcsoport adatai alapján, bár a 

kategória nem fedi le teljesen a gyógynövény-kereskedelem egészét. A gyógynövénykivitel döntő része az 

Európai Unió országaiba került, Magyarország legfontosabb exportpartnerei (mákszalma nélkül) 

Németország, Olaszország, Ausztria és az Egyesült Királyság mellett Ausztrália (unión kívüliként) volt 

2017-ben. A friss és szárított gyógynövényeket is magában foglaló külkereskedelmi termékcsoport 

exportértéke (mákszalma nélkül) 1,55 milliárd forint volt 2017-ben, vagyis szinte alig változott 2016-os 1,56 

milliárd forinthoz viszonyítva. 

4.3.  Állattenyésztés 

Az élő állatok és állati termékek bruttó kibocsátása folyó alapáron 883 milliárd forint volt 2017-ben, 

termelésük a mezőgazdasági kibocsátás 34,4 százalékát biztosította. A termékkör részaránya az előző évhez 

képest 2 százalékponttal nőtt, elsősorban a mérsékeltebb növénytermesztési eredményeknek és a magasabb 

áraknak köszönhetően. Az előzetes adatok alapján a főágazat kibocsátása folyó áron 5,2 százalékkal 

emelkedett a 2016. évi eredményekkel összevetve, változatlan áron azonban 3,4 százalékkal csökkent. A 

kibocsátáshoz a szarvasmarha-ágazat 258 milliárd forinttal (+14,6%), a sertéságazat 236 milliárd forinttal 

(+7,4%), a baromfiágazat 317 milliárd forinttal (-1,0%), míg a juh- és a kecskeágazat 22 milliárd forinttal (-

0,3%) járult hozzá 2017-ben.  
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14. ábra: Az állatállomány alakulása a 2017. december 1-jei adatok alapján (2010 
= 100%) 

 
Forrás: KSH alapján 

A szarvasmarha-állomány 2011-ben kezdődött növekedése 2017-ben folytatódott. A KSH 2017. decemberi 

felmérése alapján, Magyarországon a szarvasmarhák száma 869,7 ezer egyed volt, 2,1 százalékkal nőtt az 

egy évvel korábbi, és 11,2 százalékkal a 2013. év végi szinthez képest. Az elmúlt 4 évben a szarvasmarha-

állomány növekedése meghaladta a 87 ezer egyedet. 

Mind a gazdasági szervezetek, mind az egyéni gazdálkodók növelték állományukat 2017-ben. A gazdasági 

szervezetek állománya 2017. december 1-jén 521,2 ezer (+1,9%) volt, az egyéni gazdaságok 348,6 ezer 

szarvasmarhát tartottak (+2,3%). Az egyéni gazdaságok és a gazdasági szervezetek részesedése a 

szarvasmarha-állományból gyakorlatilag nem változott, az állomány 59,9 százalékát a gazdasági szervezetek, 

40,1 százalékát az egyéni gazdaságok tartották. A tehenek száma tovább emelkedett, 2017 végén 394,7 ezer 

egyedet számlált (+ 3,1%), ezen belül a húshasznú tehénállomány 8,8 százalékkal 150,5 ezer egyedre, a 

kettős hasznosítású 2,3 százalékkal 35,9 ezerre nőtt, míg a tejhasznú állomány 0,4 százalékkal, 208,3 ezer 

egyedre csökkent. 

Az állomány növekedésével párhuzamosan csökkent a szarvasmarhavágás. Az AKI vágási statisztikája 

szerint a vágóhidakon összesen 105,6 ezer szarvasmarhát vágtak le 2017-ben, 2,5 százalékkal kevesebbet, 

mint 2016-ban. A levágott állatok élősúlya 2,8 százalékkal, 53,4 ezer tonnára csökkent. A tehenek vágása 

élősúlyban 3,9 százalékkal, a bikáké 2,2 százalékkal volt alacsonyabb az előző évi szintnél. A fiatal marhák 

vágása élősúlyban 4,8 százalékkal csökkent, míg a borjaké 14,3 százalékkal, az üszőké 5,4 százalékkal 

növekedett. 

Az élő szarvasmarhák (KN0101) külkereskedelmének egyenlege pozitív volt 2017-ben, de az egyenleg 

csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A KSH adatai alapján Magyarország élő marha exportja 13,2 

százalékkal, 42,9 ezer tonnára esett vissza, míg élő marha importja (18,6 ezer tonna) 19,5 százalékkal bővült. 

A török piac továbbra is meghatározó szerepet töltött be élő marha kivitelünkben. A marhahús kivitt 

mennyisége 13,8 ezer tonnát tett ki 2017-ben, a kivitt mennyiség 2,5 százalékkal maradt el az előző évitől. A 

marhahús importja 10,4 százalékkal 13,7 ezer tonnára nőtt egy év alatt, így a kereskedelmi mérleg a 

többletből egyensúlyba került. 

A vágómarha termelés 2017-ben az előző évi szinten maradt, ugyanakkor ötödével meghaladta a 2013. évit. 

A KSH adatai szerint a vágómarha termelés 91,4 ezer tonna volt, amely gyakorlatilag megegyezik a 2016. 

évi értékkel (-0,5%), de 19,0 százalékkal több, mint 2013-ban.  

A bikahízlalás jövedelemhelyzete a növekvő termelői ár mellett 2017-ben érdemben javult. A termelési 

költségek növekedése elmaradt az értékesítési árak emelkedésétől. A KSH adatai alapján a vágómarha 

termelői felvásárlói ára 1,7 százalékkal emelkedett 2017-ben a megelőző évhez képest. Az AKI Ágazati 

Ökonómiai Osztályának előzetes adatai alapján a bikahízlalás termelési költsége a meghatározó árutermelő 
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gazdaságok esetében élősúly kilogrammonként 649 forint volt 2017-ben, egy év alatt 2 százalékkal 

növekedett. A bikák értékesítési ára, elsősorban a továbbra is élénk törökországi kereslet hatására, 

ugyanakkor 5 százalékkal emelkedett, így az ágazat termelési értéke a támogatásokkal, valamint az egyéb 

bevételekkel együtt a termelési költséget meghaladó ütemben nőtt. Ennek betudhatóan a bikahízlalás 

kilogrammra vetített ágazati eredménye a 2016. évi 10 forintról, jelentősen mértékben, 25 forintra javult. 

Az exporttól alapvetően függő hazai húsmarha ágazat jövője nagyban múlik azon, sikerül-e pozícióinkat a 

Közel-Kelet és Észak-Afrika országainak (ezek között is kiemelkedően a növekvő népességű Törökország, 

Egyiptom, Izrael, Libanon, Tunézia, Marokkó és Irán) élő marha és marhahús piacán hosszú távon 

megőrizni. A tervezést ugyanakkor nehezíti, hogy ezek a piacok politikai és gazdasági okok miatt 

bizonytalanok. 

20. táblázat: A bikahízlalás költség-jövedelemhelyzetének alakulása a meghatározó 
árutermelő gazdaságok esetében (2016-2017*) 

Megnevezés Mértékegység 2016 2017* 2017/2016 (%) 

Termelési költség  Ft/kg 637,44 649,31 1,86 

Értékesítési ár  Ft/kg 596,04 625,84 5,00 

Közvetlen állami támogatások  Ft/kg 44,00 44,00 0,00 

Termelési érték 

(egyéb bevételekkel, támogatásokkal)  
Ft/kg 647,22 674,02 4,14 

Ágazati eredmény (forint/kg) Ft/kg 9,78 24,71 152,66 

* Előzetes adat. 

Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztályán készült számítások 

A tejtermelés az előző évi szinten maradt 2017-ben. A KSH előzetes adatai alapján a tehéntej termelése 

1918,4 ezer tonnát
4
 tett ki (+0,1%). A tehéntej felvásárlása sem változott érdemben, 0,1 százalékkal 1545,5 

ezer tonnára mérséklődött, ugyanakkor az élelmiszeripar által feldolgozott tej mennyisége számottevően 

emelkedett, 1416,2 ezer tonna volt (+8,2%). A nyerstej kivitele 1,8 százalékkal maradt el az előző évi 

szinttől (281,9 ezer tonna), ezzel a termelés 15,0 százalékát adta. A nyerstej behozatala 4,4 százalékkal 

emelkedett egy év alatt, 9,5 ezer tonna volt 2017-ben. 

A tejhozam 2017-ben 0,8 százalékkal tovább növekedett (7 820 liter/tehén), ugyanakkor az éves potenciális 

tejtermelő állomány
5
 gyakorlatilag nem változott (244,2 ezer egyed). Figyelemre méltó, hogy a tejhozam 

2012 és 2017 között 13 százalékkal emelkedett, amely a tehénállomány javuló genetikai összetételének és a 

minőségi takarmányozásnak is köszönhető, valamint a tejhasznú tehenek számarány növekedésének 

potenciális tejtermelő állományon belül. 

15. ábra:  A tejhozam alakulása (liter/tehén/év) 

 

                                                      
4
A KSH módszertana alapján 1 liter tej=1,027 kg tej 

5
Tejhasznú és kettős hasznosítású együtt. 
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Forrás: KSH 

A tejtermelés erősen koncentrálódott. A 425 tehenészeti ágazattal is rendelkező gazdasági szervezet 

együttesen 1.538,0 millió liter tejet termelt 2017-ben, az összes termelés 80,3 százalékát. A gazdasági 

szervezetek tejtermelésének több mint felét, 53,3 százalékát az évi 6 millió liternél többet termelő 75 

nagygazdaság adta. Számuk és részesedésük az elmúlt években jelentősen emelkedett. A gazdasági 

szervezetek a megtermelt tej döntő többségét feldolgozóknak, kereskedőknek értékesítették, de emellett 

jelentős volt a közvetlen exportjuk is. 

16. ábra: A tejtermelő gazdasági szervezetek tejfelhasználásának megoszlása 
2017-ben (%) 

 
Forrás: KSH 

A megtermelt tej mintegy négyötödét vásárolták fel a feldolgozók és nagykereskedők, a többit a termelők a 

gazdaságban hasznosították, fogyasztóknak értékesítették, vagy közvetlenül exportálták. A termelés közel 

háromnegyedét, a felvásárlás 91,0 százalékát dolgozták fel a magyarországi tejfeldolgozó vállalkozások 

2017-ben. A legtöbb tejet a sajt és a fogyasztói folyadéktej előállításához használták fel a feldolgozók, de 

jelentős volt ezen kívül a vaj és a savanyított tejtermékek előállítása is. A feldolgozott tejtermékek közül 

2017-ben nőtt a fogyasztói folyadéktej, a sajt, a vaj és a tejsavó (a tej feldolgozása során nagy mennyiségű 

savó is keletkezik) előállítása.  A savanyított tejtermékek gyártása az előző évi szinten maradt, míg a tejszín 

mennyisége csökkent. 
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17. ábra:  A tejtermelés és -felhasználás 2017-ben (ezer tonna) 

 
Forrás: KSH alapján, Gazdaságban hasznosított és közvetlenül értékesített tej: feldolgozás, saját fogyasztás, közvetlen értékesítés 

fogyasztóknak, közvetlen export, takarmányozás 

A KSH adatai szerint Magyarországon a tej és a tejtermékek (KN 0401-0406) exportjának árbevétele az 

előző évivel összevetve 26 százalékkal, 332,7 millió euróra, míg importjuk értéke 18 százalékkal, 388,7 

millió euróra emelkedett 2017-ben. A külkereskedelmi egyenleg értékben mért hiánya 16 százalékkal 

mérséklődött 2017-ben az előző évihez képest. Exportunkban továbbra is meghatározó a nyerstej kivitele, 

amely mennyiségét tekintve harmincszorosa volt a behozatalnak. Nyerstej kivitelünk legfőbb piacai 

változatlanul Románia, Olaszország, Horvátország és Szlovákia voltak. Exportstruktúránk tekintetében 

pozitív változás, hogy míg a kivitelünk jelentős részét kitevő fogyasztói folyadéktej exportja megközelítőleg 

az előző évi szinten maradt, addig a magasabb feldolgozottságú termékek, így a sajt és túró kivitelének 

mennyisége 11, a savanyított tejtermékeké 129 százalékkal emelkedett. Behozatalunkban továbbra is a sajt és 

a túró, valamint és a savanyított tejtermékek dominálnak, előbbi – mennyiségét tekintve – enyhe csökkenés 

(-2,1%), utóbbinál növekedés (+18%) figyelhető meg 2017-ben. 

A tejtermelés jövedelmezősége 2017-ben jelentősen javult, mivel a nemzetközi tejpiaci válság után 

először emelkedtek a termelői árak. A tej árának 2015-ben és 2016-ban megfigyelt esése megállt, 2017-ben a 

felvásárlási átlagár 24 százalékkal volt magasabb, mint 2016-ban. A meghatározó árutermelő gazdaságokban 

a tejhozam tovább emelkedett és meghaladta egy tehénre vetítve a 8300 litert (+0,91%). A termelési 

költségek csekély mértékben, 1,1 százalékkal növekedtek, így a tej önköltsége is csak kismértékben 

emelkedett. A közvetlenül a tejtermeléshez kapcsolódó támogatások 8,1 százalékkal csökkentek, ennek 

ellenére a magasabb áraknak köszönhetően a tejtermelés 2017-ben is nyereséges volt, az ágazati eredmény 

megduplázódott.  
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21. táblázat: A tejelő tehéntartás költség-jövedelemhelyzetének alakulása a meghatározó 
árutermelő gazdaságok esetében (2016-2017*) 

Megnevezés Mértékegység 2016 2017* 2017/2016(%) 

Termelési költség Ft/tehén 775 313 784 096 1,13 

Hozam  liter/tehén 8 232 8 307 0,91 

A tej önköltsége  Ft/liter 88,72 88,92 0,22 

Értékesítési ár  Ft/liter 75,22 94,63 25,80 

Közvetlen állami támogatások  Ft/liter 24,39 22,41 -8,12 

Termelési érték (egyéb bevételekkel, támogatásokkal)  Ft/liter 110,60 127,16 14,97 

Ágazati eredmény  Ft/tehén 135 121 272 195 101,44 

Ágazati eredmény  Ft/liter 16,41 32,77 99,69 

* Előzetes adat. 

Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztályán készült számítások 

Az ágazat jövőjét tekintve meghatározó, hogy az unió miként kezeli a sovány tejpor intervenciós 

készleteinek az értékesítését. Fontos továbbá, hogy a hazai tejtermelők és feldolgozók fejlesztéseket 

hajtsanak végre a magas hozzáadott értékű tejtermékek gyártásának növelése érdekében. A nyerstej árak és a 

tejtermelői pozíciók stabilitását segítené, ha kiskereskedelmi forgalomban kapható tej és tejtermékek között 

növekedne az idehaza megtermelt termékek aránya. 

A sertésállomány 2017 decemberében 2.870 millió egyedet tett ki, a létszám 1,3 százalékkal volt kisebb az 

egy évvel korábbinál. Az anyakocák számának csökkenése folytatódott, a KSH év végi felmérése 171,5 ezer 

egyedet számlált, 3,3 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A vemhes kocák száma alig 

változott, az üres kocák száma azonban 9,7 százalékkal 4,6 ezerrel csökkent. Előhasi kocából is több mint 10 

százalékkal kevesebbet tartottak a magyarországi gazdák. A szűz kocasüldők jelentették a kivételt, 2016 

decemberével összevetve, számuk 5,5 ezer egyeddel, 14 százalékkal volt magasabb 2017 végén. 

A KSH külkereskedelmi adatai alapján Magyarország élősertés exportja 2017-ben (KN 0103) 28 ezer 

tonnára mérséklődött, 13 százalékkal maradt el a 2016 évitől, az importált mennyiség ugyanakkor 35 

százalékkal 78 ezer tonnára bővült. A kivitt állatok értéke 16 milliárd, a beérkezett állatok értéke 47 milliárd 

forintot tett ki. A kivitel elsősorban Romániába, Szlovákiába és Ausztriába irányult, az élősertés szállítók 

Szlovákia, Németország, Hollandia és Dánia voltak 2017-ben. Az export csökkenését és az import 

növekedését elsősorban a hazai feldolgozók növekvő alapanyag igénye eredményezte, amely a növekvő bel- 

és külpiaci értékesítés eredménye. 

A sertéshús (KN 0203) külkereskedelmi mérlege három többlettel zárt év után 2016-ban és 2017-ben is 

hiányt mutatott mennyiségben. A sertéshús 2017-ben kivitt mennyisége 142 ezer tonna, a behozott 155 ezer 

tonna volt, az előző évhez képest 3,4, illetve 7,6 százalékkal nőtt. A negatív mennyiségi szaldó ellenére a 

sertéshús exportjának 110 milliárd forintos értéke továbbra is magasabb volt, mint az importé (100 milliárd 

forint), az előny azonban 2016-hoz képest csökkent, mert a kivitel értéke 8,4 százalékkal, az importé viszont 

17,1 százalékkal emelkedett. Míg a kivitel elsőszámú célországai Románia, Japán és Kína voltak, addig a 

legtöbb behozott sertéshús Németországból, Spanyolországból és Lengyelországból érkezett. 

A vágóhidak sertésvágásának 2014 óta tartó növekedése 2017-ben is folytatódott. Az AKI adatai szerint 

2017-ben 4 millió 756 ezer darab sertést vágtak a hazai vágóhidak, 2 százalékkal többet, mint egy évvel 

korábban. Az állatok élő és vágósúlya alig változott, 538 ezer tonna, illetve 435 ezer tonna volt. A vágási 

adatok az import sertések vágását is tartalmazzák. A KSH adatai szerint a háztartások 2017 során 295 ezer 

db sertést vágtak saját fogyasztásra, így a vágóhidak és a háztartások együtt 5 millió 51 ezer sertést vágtak, 

az összesített vágásszám 2008 óta először haladta meg 5 milliót. 

A növekvő vágásszám ellenére a vágósertés (vágóállat) termelése 4,1 százalékkal 571,2 ezer tonnára 

csökkent 2017-ben. A vágósertés termelési adata tartalmazza az élő exportot, de az importból származó 

sertések vágását  le kell vonni. Az Eurostat módszertana szerint számított bruttó hazai vágósertés termelés 

(Gross Indigenous Production - GIP) ugyanakkor azt mutatja, hogy a vágóhidak növekvő keresletével a 

hazai sertéstartók egyelőre nem tudnak lépést tartani, a vágás növekményét elsősorban importból tudták 

fedezni a feldolgozók. 
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22. táblázat: A bruttó hazai vágósertéstermelés mutatói ezer egyedben kifejezve 

Megnevezés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vágóhídi vágás 3 836 3 750 4 078 4 459 4 676 4 756 

Házivágás 403 267 369 384 230 270 

Vágás összesen 4 239 4 017 4 447 4 843 4 906 5 126 

Export 901 1 057 834 545 496 494 

Import 868 996 1 202 1 215 1 395 1 824 

Külker egyenleg 33 61 -368 -670 -900 -1 330 

Bruttó Termelés* 4 272 4 078 4 079 4 172 4 006 3 796 

Kocalétszám** 200 190 200 197 177 172 

Termelés/koca (db) 21,3 21,5 20,4 21,2 22,6 22,1 

* Bruttó hazai vágósertés termelés (GIP) ** Tárgyév végi kocalétszám. 

Forrás: KSH adatok alapján az AKI számításai 

A keresleti piac az árakban is tükröződött. A KSH adatai szerint a hízók kilónkénti felvásárlási átlagára a 

2016. évi 364 forintról 2017-ben 403 forintra nőtt. Az áremelkedés 2016 közepén indult, 2017 első 

hónapjaiban az árak 60-70, áprilisban és májusban pedig több mint 100 forinttal, 25-35 százalékkal, haladták 

meg az egy évvel korábbi szintjüket. Az év utolsó harmadában, 2017 szeptemberétől ugyanakkor a havi 

átlagárak már elmaradtak a 2016. évi magas bázistól. A malacok ára is erősen emelkedett az év első felében, 

2017 nyarán több mint 850 forint/kg árat kellett fizetniük a hizlalóknak a malacokért. A termelés 

jövedelmezőségét segítette, hogy az olcsó 2016. évi gabonákból kevert takarmányok ára nem követte a 

vágósertés árak emelkedését, a tartók átlagosan 5 százalékkal olcsóbban etethettek 2017-ben, mint egy évvel 

korábban. A hízók magasabb felvásárlási ára ugyanakkor a fogyasztóknál 5-10 százalékos sertéshús-

áremelkedésben mutatkozott meg. 

Az AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztályának előzetes adatai szerint a meghatározó árutermelő 

gazdaságokban jelentősen javult a sertéshizlalás jövedelmezősége 2017-ben. A hízlalás önköltsége nem 

változott, a hízók értékesítési átlagára ugyanakkor több mint 9 százalékkal nőtt 2016-hoz képest. A kedvező 

folyamatok eredményeképpen az ágazati eredmény közel háromszorosára nőtt és a gazdaságok átlagában 

meghaladta a 27 forintot élősúly kilogrammonként. 

23. táblázat: A sertéshizlalás és kocatartás költség-jövedelemhelyzetének alakulása a 
meghatározó árutermelő gazdaságok esetében (2016-2017*) 

Megnevezés Mértékegység 2016 2017* 2017/2016 (%) 

Önköltség  Ft/kg 375,85 377,17 0,35 

Értékesítési ár  Ft/kg 362,17 395,99 9,34 

Közvetlen állami támogatások  Ft/kg 12,18 12,87 5,66 

Termelési érték  Ft/kg 369,62 404,50 9,44 

Ágazati eredmény  Ft/kg 9,78 27,32 179,35 

*Előzetes adatok. 

Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztályán készült számítások 

A KSH adatai alapján a baromfiállomány az előző év végi felméréshez képest 1,1 százalékkal 40,6 millió 

darabra bővült 2017 decemberében. Az állomány 78 százalékát kitevő tyúkfélék száma 2016-hoz viszonyítva 

0,6 százalékkal 31,8 millióra csökkent. A tojóállomány 11,2 millió egyedet tett ki ( -2,2%). A lúdállomány 

5,4 százalékkal 1,2 millió egyedre csökkent, a pulykaállomány 1,3 százalékkal 2,9 millióra nőtt, a kacsák 

létszáma (4,7millió egyed) 16 százalékkal bővült.  

Míg a decemberi állomány változása nem volt számottevő, az éves vágási adatok számottevően csökkentek. 

Az AKI vágási statisztikája szerint a vágóhidakon összesen 200,7 millió baromfit vágtak le 2017-ben, ez 4,5 

százalékkal kevesebb volt, mint 2016-ban. A levágott állatok élősúlya 5,3 százalékkal 613 ezer tonnára 

csökkent. A levágott baromfi több mint 85 százaléka csirke volt, amelyből 167 millió darabot vágtak, 

darabban 1 százalékkal, élősúlyban 2,4 százalékkal többet, mint 2016-ban. A baromfivágáson belül a 

kacsák számaránya 9,5 százalék, a pulykáké 3,5 százalék, a libáké 2,3 százalék volt. Vágókacsából 18,8 

milliót, pulykából 6,9 milliót, libából 4,6 milliót vágtak 2017-ben. A levágott kacsák élősúlya 33 
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százalékkal, libáké 19,3 százalékkal, pulykáké 4,6 százalékkal csökkent a 2016. évi adatokhoz viszonyítva. 

Ez a madárinfluenza kedvezőtlen hatásaival magyarázható.  

A vágóbaromfi összes termelése is mérséklődött 2017-ben, ennek ellenére a vágóállat termelés több mint 

felét a baromfi adta. A KSH adatai szerint a vágóbaromfi termelés 2017-ben 783 ezer tonna volt, 5,6 

százalékkal kevesebb, mint 2016-ban, de a négy évvel ezelőttit 13,8 százalékkal meghaladta. Ennek 

köszönhetően részesedése a teljes vágóállat termelésből 52,3 százalék volt. A vágóbaromfi termelés nagy 

részét a vágócsirke termelés adta, amely 2017-ben is bővült. A vágócsirke termelése 2017-ben 1,5 

százalékkal 515,0 ezer tonnára nőtt. Ezzel szemben a lúd, a kacsa és a pulyka termelése csökkent, 20,0, 31,3, 

illetve 3,7 százalékkal.  

2017-ben hazánk baromfihús exportja 19 százalékkal, 190 ezer tonnára csökkent, importja 58 százalékkal, 71 

ezer tonnára bővült. A legtöbb baromfihúst Romániába (37 ezer tonna), Ausztriába (24 ezer tonna), 

Németországba (23 ezer tonna) és Szlovákiába (15 ezer tonna) szállítottuk, míg az import elsősorban 

Lengyelországból (17 ezer tonna), Németországból (13 ezer tonna), Ausztriából (8 ezer tonna) és 

Hollandiából (7 ezer tonna) érkezett a vizsgált időszakban. Magyarország baromfihús külkereskedelmének 

egyenlege 38 százalékkal romlott 2017-ben. 

A külkereskedelem alakulását 2016 végétől kereskedelmi korlátozások is befolyásolták. Egy Békés megyei 

nagy létszámú pulykát tartó gazdaságban 2016. november 3-án magas patogenitású madárinfluenza vírusa 

betegítette meg az állományt. Az első kimutatást követően Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok 

megyékben is megjelent a kórokozó. Közvetlenül a madárinfluenza következtében 2,8 millió egyedet kellett 

leölni, további 400 ezer darabot pedig a védekezés, illetve megelőzés miatt. A járvány a törzsállományokat is 

érintette. A felsorolt területen tartott hízott kacsák és libák 100 százaléka érintett volt a járványban. Közvetett 

károkat okozott, hogy az Állategészségügyi Világszervezetnek (OIE) tett bejelentést követően több ország 

jelezte, hogy ideiglenesen megtiltja az élő baromfi és a baromfitermékek importját Magyarországról. Az 

exportot korlátozó intézkedések a szaporítóanyag-kereskedelmet is negatívan érintették. Mivel a járványt 

sikerült megfékezni, a madárinfluenza miatti kereskedelmi intézkedéseket a legtöbb ország 2017 végére 

feloldotta. 

A termékpálya szereplői számára fontos változást jelentett, hogy 2017. január 1-jétől 27-ről 5 százalékra 

csökken a baromfihús és az étkezési tojás általános forgalmi adója. Változatlan piaci feltételek mellett az adó 

változása a fogyasztói árakban 17 százalékos árcsökkenéssel járt volna, ez azonban a gyakorlatban nem 

történt meg. Míg a baromfihús fogyasztói ára 14,8 százalékkal csökkent, a tojás 3,8 százalékkal drágult. Az 

AKI PÁIR adatai alapján, a vágócsirke kilónkénti termelői ára 246 forintra, a vágópulyka ára 379 forintra 

csökkent, ami 2,7 százalékkal, illetve 2,3 százalékkal maradt el a 2016. évi átlagtól. A friss egész csirke éves 

feldolgozói értékesítési átlagára 6 százalékkal, 467 forint/kilogrammra, a csirkemellé csaknem 7 százalékkal, 

1048 forint/kilogrammra, a csirkecombé 8 százalékkal, 440 forint/kilogrammra emelkedett ugyanebben az 

összehasonlításban. 

Csirkehizlalásban a meghatározó árutermelő gazdaságok átlagos termelési költsége elérte a 

kilogrammonkénti 248 forintot, ami megegyezett a 2016. évi költségszinttel. A termelési költségek 

meghatározó részét (66 százalék) adó takarmányköltség 0,6 százalékkal maradt el az előző évitől. A csirke 

termelői ára 1,45 százalékkal csökkent, a támogatások szintje lényegében nem változott. A 2016-ban elért 16 

forintos kilónkénti ágazati eredmény 2017-ben 31 százalékkal, 11 forintra esett vissza a gazdaságok 

átlagában. 

24. táblázat: A csirkehizlalás költség-jövedelemhelyzetének alakulása a meghatározó 
árutermelő gazdaságok esetében (2016-2017*) 

Megnevezés Mértékegység 2016 2017* 2017/2016 (%) 

Termelési költség  Ft/kg 248,01 248,28 0,11 

Értékesítési ár Ft/kg 250,60 246,96 -1,45 

Közvetlen állami támogatás  Ft/kg 13,57 13,40 -1,25 

Termelési érték (egyéb bevételekkel, 

támogatásokkal) 
Ft/kg 263,84 259,19 -1,76 

Ágazati eredmény Ft/kg 15,84 10,91 -31,12 

*Előzetes adatok. 

Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztályán készült számítások 
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A tojástermelés 2017-ben kismértékben csökkent. A KSH adatai szerint a tojástermelés 2017-ben 2440,8 

millió darab volt, 3,4 százalékkal kevesebb, mint 2016-ban. A fipronilos tojásszennyezés és az év eleji 

madárinfluenza-járvány miatt az európai tojáspiacon hiány keletkezett, ezért az uniós árakat követve 

Magyarországon is emelkedtek a tojásárak. Az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára 33 százalékkal 27,4 

forint/darabra emelkedett 2017-ben. 

A KSH külkereskedelmi adatai szerint Magyarország 2017-ben 6 százalékkal több tojást vásárolt a 

nemzetközi piacról, mint egy évvel korábban, összesen 20 ezer tonna mennyiségben. A legtöbb héjas tojás 

Lengyelországból (40%), Németországból (22%), Szlovákiából (14%) és Litvániából (13%) érkezett az 

országba.  A tojás kivitt mennyisége 2017-ben 9 ezer tonna volt, 18 százalékkal csökkent az előző évihez 

képest. A legtöbb tojást Romániába (19%) exportálta hazánk, de jelentős volt a kiszállítás Ausztriába (15%) 

és Oroszországba (9%) is. A tojás külkereskedelmi egyenleg negatív volt a 2017-ben. 

Az étkezési tyúktojás termelési költségei nem változtak számottevően, a tojás termelői ára és a közvetlen 

állami támogatás ellenben nőtt. A tojás termelői ára egy év alatt 15,3 százalékkal emelkedett, ez 2016-hoz 

képest jelentősen javította az ágazati eredményt, amely 31,9 százalékkal nőtt 2017-ben. 

25. táblázat: Az étkezési tyúktojás-termelés költség-jövedelemhelyzetének alakulása a 
meghatározó árutermelő gazdaságok esetében (2016-2017*) 

Megnevezés Mértékegység 2016 2017* 2017/2016 (%) 

Termelési költség Ft/tyúk 5 454,00 5 440,00 -0,26 

Tojás értékesítési ára Ft/db 22,86 26,35 15,27 

Közvetlen állami támogatás Ft/tojó 71,00 200,00 181,69 

Termelési érték (egyéb bevételekkel, 

támogatásokkal) 
Ft/tojó 7 267,00 7 831,00 7,76 

Ágazati eredmény Ft/tojó 1 813,00 2 391,00 31,88 

Hozam db/tojó 284,00 271,00 -4,58 

*Előzetes adatok. 

Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztályán készült számítások 

A juhállomány 2017-ben nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A teljes állomány 1,1 millió, az anyajuhok 

száma 810 ezer volt, az előbbi 6, az utóbbi 9 ezerrel volt több, mint 2016. december 1-jén. A juhállomány 

mintegy 70 százaléka az észak- és dél-alföldi régiókban található. A juhok létszáma és a juhászatok száma az 

elmúlt években érzékelhetően nőtt. 

A vágójuh felvásárlási ára 3, míg a felvásárolt mennyiség 12 százalékkal nőtt 2017-ben az előző évihez 

képest. Az ágazatban az élő állat exportja a meghatározó, a belföldi fogyasztás továbbra is alacsony szintű 

(0,2 kg/fő). Az élőjuh export 2017-ben 16,1 ezer tonnát tett ki, 9,5 százalékkal bővült az előző évihez képest. 

A bárányok közel 82 százalékát az elmúlt évtizedekhez hasonlóan Olaszországban értékesítettük. A 

juhhúshoz hasonlóan a tejtermékek és a gyapjú zöme is az exportpiacokon talált gazdát. 

A juhágazatban a jövedelmezőség 2017-ben javult. A meghatározó termék, a bárány értékesítési ára 4,2 

százalékkal nőtt, míg a termelési költségek 1,2 százalékkal csökkentek. A támogatások minimális, 1,4 

százalékos csökkenése mellett, az ágazati eredmény számottevően nőtt. Az élő bárányok és a friss bárányhús 

piacán hosszabb távon is versenyképesek maradhatunk, amennyiben sikerül a jelenleginél homogénebb 

árualapot kialakítani, a szaporasági mutatókat javítani és a szükséges technológiai fejlesztéseket 

megvalósítani. 
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26. táblázat: A juhtartás költség-jövedelemhelyzetének alakulása a meghatározó árutermelő 
gazdaságok esetében (2016-2017*) 

Megnevezés Mértékegység 2016 2017* 2017/2016 (%) 

Termelési költség  Ft/anyajuh 30.167,00 29.819,00 -1,15 

Bárány értékesítési ár  Ft/kg 804,22 837,96 4,19 

Gyapjú értékesítési ár  Ft/kg 310,25 275,26 -11,28 

Tej értékesítési ár  Ft/liter 165,00 180,00 9,09 

Közvetlen állami támogatások  Ft/anyajuh 8.067,00 7.956,00 -1,38 

Termelési érték  Ft/anyajuh 36.236,00 43.401,00 19,77 

Ágazati eredmény  Ft/anyajuh 6.069,00 13.582,00 123,79 

Előzetes adatok*. 

Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztályán készült számítások 

Hazánk kecskeállománya 2017. december 1-jén 79 ezer egyed volt, az előző évi létszámhoz képest 1,6 

százalékkal csökkent. A lóállomány közel 53 ezer egyedből állt 2017 végén a 2016. évihez képest nem 

változott. A felmérés 28 ezer kancát számlált. A házinyulak közel 1,2 milliós állománya 86 ezerrel nőtt az 

egy évvel korábbihoz viszonyítva. A vágógalambok száma elérte a 192 ezret, a méhcsaládoké 844 ezer volt a 

2017-ben. 

4.4. Ökológiai gazdálkodás 

Magyarországon jelenleg két ellenőrző szervezet jogosult az ökológiai gazdálkodók ellenőrzésére és 

tanúsítására: a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és a Hungária Öko Garancia Kft. (HÖG). E két szervezet 

évente szolgáltat adatokat a velük szerződésben álló partnerek (átállt és átállás alatti) ökológiai területeinek 

nagyságáról, az ellenőrzött üzemek számáról, az állatállományról, valamint a termelés szerkezetéről. A 2017. 

év statisztikája azért is figyelemre méltó, mivel megmutatja, hogyan alakult a 2015 őszén meghirdetett, 

Vidékfejlesztési Programból finanszírozott ökológiai gazdálkodást támogató intézkedés eredménye két év 

elteltével, amikorra a program hatására átállók egy része már megszerezte az átállt státuszt. 

Hazánkban 2017-ben 199.683 hektáron folyt ellenőrzött ökológiai gazdálkodás, amelyből 104.482 hektár 

már átállt, 95.200 hektár pedig átállás alatt álló terület. Az ellenőrző szervezetek által tanúsított 

vállalkozások száma összesen 4.085 volt, amelyek közül 3.642 mezőgazdasági termelő, 492 feldolgozó, 36 

importőr. A területi adatokat vizsgálva az előző évhez képest összességében, 7 százalékos növekedés 

tapasztalható, míg az ellenőrzésben résztvevő vállalkozások száma 3 százalékkal növekedett. Kiemelendő, 

hogy két év alatt (2015-2017) 54 százalékkal nőtt az ökológiai gazdálkodásba bevont ellenőrzött területek 

nagysága. Kiemelendő, hogy mindeközben – a 2016. évvel ellentétben – a már átállt területek nagysága 13 

százalékkal nőtt az elmúlt évhez képest, míg az átállási területek nagysága mindössze 0,2 százalékkal nőtt. 

Mindez azzal magyarázható, hogy a Vidékfejlesztési Program hatására átállók egy része 2017-re már átállt 

státuszba lépett, újabb átállók pedig csak alacsony számban csatlakoztak az ökológiai tanúsítási rendszerhez. 

27. táblázat: Ellenőrzött ökológiai területek mérete Magyarországon (hektár) 

Területi adatok  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Összes ellenőrzött terület, ebből: 136 479 136 951 124 841 129 735 186 322 199 683 

- átállt területek 112 127 118 198 111 233 94 163 91 299 104 482 

- átállás alatti területek 24 352 18 752 13 608 35 572 95 023 95 200 

Forrás: A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és a Hungária Öko Garancia Kft. adatai, valamint KSH statisztikai adatai alapján 

szerkesztette az ÖMKi. 
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28. táblázat:  Ellenőrzött ökológiai vállalkozások száma Magyarországon (2012-2017) (db) 

Ellenőrzött partnerek száma  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Összes partner6 1 930 2 073 1 942 2 273 3 968 4 085 

Mezőgazdasági termelő 1 125 1 207 1 157 1 971 3 414 3 642 

Feldolgozó összesen 341 349 257 235 442 492 

Importőr 14 15 17 21 34 36 

Forrás: Az EUROSTAT statisztikai adatai alapján szerkesztette az ÖMKi. 

A 2000-es évek elejétől kezdődő növekedést követően 2004 és 2015 között az ágazatban érintett szereplők 

száma és az ellenőrzött terület egyaránt stagnált.  A terület a 120.000 és 140.000 hektáros sávban, az 

ellenőrzött vállalkozások száma pedig 1.900-2.300 között mozgott. 2016-ban, elsősorban a Vidékfejlesztési 

Program Ökológiai gazdálkodás támogatása intézkedés (VP ÖKO) hatására újabb jelentős növekedés 

következett be, a területméret több mint negyedével növekedett és elérte a 186.322 hektárt, a vállalkozások 

száma meghaladta a 3.960-at. A 2017-es évben megmaradt a növekedő tendencia, az ellenőrzött területek 

nagysága 199.683 hektárra nőtt, amely az előző évhez képest közel 7 százalékos bővülést jelent. Az ökológiai 

gazdálkodás ezzel a hazai mezőgazdasági területek közel 4 százalékát teszi ki. Ez magasabb a korábbi 2,5-3 

százalékos értéknél, azonban továbbra is elmarad az Európai Uniós átlagtól (6,74%).
7
 

18. ábra: Az ökológiai gazdálkodásba bevont ellenőrzött területek és 
vállalkozások (1988-2017) 

 
Forrás: Az EUROSTAT éves statisztikája, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és a Hungária Öko Garancia Kft. adatai, valamint 

Solti G. (2013): Az ökológiai gazdálkodás helyzete Magyarországon c. kézirata alapján szerkesztette az ÖMKi. 

Magyarországon az ellenőrzött ökológiai területek több mint fele (54,7%) rét és legelő.
2
 Ezt követik a 

szántóterületek 35,4 százalékkal, a gyümölcsösök és más többéves kultúrák 5 százalékkal, valamint a 

zöldségfélék 1,7 százalékos aránnyal. Utóbbiak részesedése igen alacsony, és gazdaságilag is a potenciálisnál 

jóval kisebb jelentőséggel bírnak. A szántóföldi területek felén gabonaféléket termelnek és jelentős az ipari 

növények aránya is (15,0%).  

  

                                                      
6 Az „Összes partner” sor nem az egyes kategóriák partnerszámainak összegét mutatja, mivel az egyszerre több tevékenységgel foglalkozó 
vállalkozások az összes őket érintő kategóriában szerepelnek, míg az összesítésben csak egyszer vettük őket figyelembe. 
7 https://statistics.fibl.org/ 
2 A területarányokat itt a halastavi területek nélkül adjuk meg, ahogyan az EUROSTAT és a FiBL-IFOAM területi statisztikái is ezek nélkül 
számolnak. 
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19. ábra: A minősített ökológiai gazdálkodásba bevont területek hasznosítása 
Magyarországon 2017-ben 

 
Forrás: Az EUROSTAT (KSH) adatai alapján szerkesztette az ÖMKi 

A szántóterületek gazdasági jelentősége lényegesen nagyobb, mint a sokkal nagyobb kiterjedésű 

gyepterületeké.
3
 A szántó dominálta termelési szerkezet egyenesen következik az ágazat export-

orientáltságából és abból, hogy ökológiai minőségben a termesztés-technológiát figyelembe véve a 

szántóföldi növények állíthatók elő nagy mennyiségben, akár komolyabb szakmai felkészülés nélkül is. A 

tanúsítvánnyal rendelkező, Nyugat-Európában keresett biotermények (búza, tönköly, repce, napraforgó) 

értékesítése nem igényel jelentős szervezettséget, amennyiben a termelő részéről legalább egy kamionnyi 

tétel rendelkezésre áll. Ugyanakkor a gabonafélék, olajnövények, szemes takarmánynövények egyszerűen 

tárolhatók és szállíthatók, több integrátor szervezet is foglalkozik termeltetésükkel és nagykereskedelmükkel. 

A zöldség- és gyümölcstermesztéstől az összetettebb ökológiai termesztéstechnológia és növényvédelem, 

az ezzel járó nagyobb kockázat, a magas élőmunka igény, valamint a kezdő beruházás nagyobb mértéke is 

visszatartja a hazai termelőket. A friss zöldség- és gyümölcstermékekhez szükséges raktározási és logisztikai 

eszközök országos szinten hiányosak, kevés a feldolgozó kapacitás, ezért – néhány kivételtől eltekintve – az 

ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztők kisléptékű hazai piacokra termelnek. Mindazonáltal az álló 

kultúrák tekintetében pozitív irányú tendencia figyelhető meg. A VP ÖKO támogatás és az ehhez társuló 

kedvező piaci feltételek hatására 2017-ben továbbra is jelentősen, mintegy 20 százalékkal emelkedett az 

ellenőrzött ültetvények területe (8.260 ha-ról 9.964 ha-ra). 

A hazai ökoterületek éves ingadozásából kitűnik, hogy a 2004-ben induló NVT AKG
4
 és a 2009-ben induló 

EMVA AKG
5
 programok területnövelő hatása csak azok első évében mutatkozott meg, melynek oka a 

programhoz való csatlakozás lehetőségének korlátozottsága (egyszer lehetett belépni, s csak rövid ideig volt 

nyitva a pályázat). Továbbá a lenti ábrán látható a szántó és gyepterületek egymáshoz viszonyított arányának 

megcserélődése is, az utóbbiak javára. A tendencia a 2016-tól igényelhető VP ÖKO támogatás hatására 

jelentősen erősödött. 

  

                                                      
3 További kifejtésért lásd az „Állattenyésztés” részt. 
4 NVT AKG: Nemzeti Vidékfejlesztési Terv – Agrár-környezetgazdálkodási program 
5 EMVA AKG: Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap – Agrár-környezetgazdálkodási program 
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20. ábra:  Az ökológiai szántóföldi és gyepterületek változása 

 
Forrás: A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és a Hungária Öko Garancia Kft., valamint a KSH adatai alapján szerkesztette az 

ÖMKi 

Az ökológiai szántóterületek nagyságának 2016-ig tartó, a gyepekhez viszonyított jelentős csökkenése 

részben azzal magyarázható, hogy az AKG által ökológiai gazdálkodásra motivált szántóföldi termelők 

számára nem állt rendelkezésre megfelelő szakmai mentorálás, szaktanácsadás. Így az átállás során nem 

tudtak megfelelni a sikeres ökológiai szántóföldi gazdálkodás szakmai követelményeinek és ellenőrzési 

rendszerének, illetve alacsony termésátlagokat értek el. Az ellenőrzésekkel (esetenként bírságokkal) és AKG 

adminisztrációval járó plusz költségek nem térültek meg számukra. Ehhez hozzájárult az öko AKG 

támogatások nemzetközi viszonylatban is alacsony hazai mértéke, valamint a piaci szervezettség és 

transzparencia hiánya. Esetenként a termelők – megfelelő kereskedelmi kapcsolatok nélkül és piaci 

információk híján – nem tudták realizálni a biotermékek magasabb piaci értékét. A 2016-os év viszont az 

öko támogatásról szólt, soha nem látott méretű, 63 milliárd forintos keret volt biztosítva, ami jelentős 

növekedést eredményezett a szántóföldi területeknél is. A növekedő tendencia szerencsére 2017-ben is 

megmaradt az ágazatban, ami pozitív, azt jelenti, hogy a termelők valószínűleg nem estek ki a rendszerből, 

sőt, a támogatástól függetlenül újak csatlakoztak. Ez lehet a piaci lehetőségek pozitív hatása (folyamatosan 

bővülő európai piac), de minden bizonnyal, közrejátszik az is, hogy a pályázatoknál és a földvásárlásnál is 

plusz pontot/elővásárlási jogot jelent az ökogazdálkodás. 

Az ökológiai gyepterületek legnagyobb részén nem történik minősített állati-termék előállítás, kezelésük és 

ellenőrzésük viszonylag egyszerű, nem jelent szaktudásbeli és piaci nehézségeket a termelők számára. Az 

ökológiai gyepterület nagysága az ötéves, 2014-ben lejárt EMVA AKG program 2009-es meghirdetése óta 

ezért csak minimális mértékben esett vissza, 2016-ban pedig újra ugrásszerűen, 62 százalékkal nőtt, amit 

2017-ben további 4 százalékos növekedés követett.  

Az ökológiai ültetvények területe az elmúlt évtizedben mintegy három és félszeresére emelkedett (2007: 

2.962 ha, 2013: 5.647 ha, 2017: 9.964 ha). A területnövekedésben egyértelmű szerepet játszott a 2004-ben és 

különösképpen a 2009-ben indult AKG ökológiai gyümölcstermesztési támogatása, valamint a VP ÖKO 

intézkedés 2015. év végi meghirdetése. A bekövetkezett növekedés magyarázható továbbá a nyugat-európai 

országok részéről mutatkozó folyamatos biogyümölcs-kereslettel, és az ökológiai gyümölcstermesztők 

számára elérhető növényvédelmi eszköztár, forgalomban levő növényvédő- és kondicionáló szerek és az 

ezekhez kapcsolódó szakmai tanácsadás kínálat bővülésével. Az elmúlt években a felvásárló cégek aktivitása 

révén fokozódott az ágazat szervezettsége, a termeltetési szerződések száma is. 

Az ökológiai állatállomány túlnyomó többsége 2017-ben baromfi (106.292 db) és szarvasmarha (17.741 

egyed) volt, ezt követte számában a juh-, sertés-, majd a kecskeállomány. 2009-től 2014-ig minden 
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minősített haszonállatfaj egyedszáma csökkent, kivéve a baromfiét, amelynek állománya 2009 és 2011 

között 22 százalékkal nőtt, azt követően pedig jelentősebb éves kilengéseseket mutatott 78.000 és 133.000 

egyed között. 2016-ban az ökológiai baromfiállomány közel felére csökkent. A járványbetegségek 

terjedésének elkerülése érdekében hozott szigorú hatósági intézkedések (pl. szabad kifutós tartás korlátozása, 

időszakos zárlatok bevezetése) feltehetően érzékenyen érintették a jellemzően nagyobb állománnyal 

rendelkező vállalkozásokat. 

2017-re az ágazat szerencsére már újra jelentős állománynövekedést mutatott. Az ökológiai sertésállomány 

2016-ban az előző évi több mint kétszeresére nőtt, feltehetően az őshonos támogatás 2015. év végi 

megnyitásának köszönhetően, ám ez nem volt hosszan tartó, 2017-re sajnos újra lecsökkent több mint 3.500 

egyeddel. A hazai ökológiai sertésállományok szinte kizárólag mangalica-tenyészetekből állnak, így az 

őshonos és ökológiai sertés szegmens jelentős átfedést mutat. Ugyanakkor, az ökológiai állattenyésztés 

őshonos fajtákkal külön támogatás nélkül egyértelműen veszteséges gazdasági tevékenység. Előrelépést az 

jelentene, ha az ökológiai állatállomány, különösen a sertés és szarvasmarha állományok a gazdaságilag 

kedvezőbb fajtákkal és technológiával bővülne.  

29. táblázat: A hazai ökológiai állatállomány változása 2009-2017, (db) 

Állatállomány  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2009-

2017 

(%) 

2016-

2017 

(%) 

szarvasmarhafélék 25.089 32.445 24.650 19.947 19.273 18.871 18.919 20.815 17.741 -29,29 -14,77 

sertés 6.447 5.377 3.609 4.498 4.880 5.340 4.023 8.945 5.333 -17,28 -40,38 

juh 11.123 9.462 6.787 6.972 7.839 7.916 7.913 8.138 6.260 -43,72 -23,08 

kecske 2.066 1.686 1.083 996 917 503 538 1.105 552 -73,28 -50,05 

baromfi 113.939 111.467 139.406 113.975 96.442 122.536 133.065 77.520 106.292 93,19 37,12 

lófélék* 197 189 186 178 193 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a. 

egyéb* 102 35 68 462 201 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

* = adatok ismeretében a változás (%) a 2009-2013 közötti időszakra vonatkozik. 

Forrás: A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és a Hungária Öko Garancia Kft. valamint a KSH (2017) adatai alapján szerkesztette 

az ÖMKi 

Az ökológiai állattenyésztés jelentősége és aránya a növénytermesztéshez képest továbbra is elenyésző. Az 

állattartó gazdaságokban az állatsűrűség lényegesen alacsonyabb a kívánatosnál (0,5-1 számosállat/ha). Ez 

azzal is magyarázható, hogy az ellenőrzött ökológiai gyepterületeken jellemzően konvencionális, azaz nem 

bio-minősített állattenyésztés folyik. Míg az ökológiai és konvencionális gyepgazdálkodás hazai gyakorlata 

között alig van különbség, addig az ökológiai állattartás állatjóléti előírásai (pl. kifutók mérete, istállók 

kialakítása) és takarmányozási követelményei (pl. bio szemestakarmány, saját vagy az adott régióból 

származó minősített takarmány, konvencionális állattenyésztésben alkalmazható takarmány-koncentrátumok 

hiánya), továbbá az állatgyógyászatban mutatkozó kihívások (prevenció, gyógyszerkezelés esetén hosszabb 

várakozási idők) nagyobb felkészültséget és anyagi befektetést kívánnak a termelőktől.  

Az ökológiai minősítéssel járó többletköltségek miatt feláras állati termékek iránt jelenleg csekély a belföldi 

kereslet. A piaci szereplők alacsony horizontális és vertikális integrációja miatt pedig az exportlehetőségek is 

korlátozottak. Továbbá a hazai állattenyésztés nyugat-európai általános megítélése – akár a higiéniai 

viszonyokat, akár az állatjólétet tekintve – továbbra is kedvezőtlen, és ez kihat a bio hústermékek 

hitelességére és értékesíthetőségére is. 

Fontos megemlíteni, hogy megfelelő adatgyűjtés hiányában pontos adatok nem állnak rendelkezésre a piaci 

folyamatok leírására. Magyarországon az ökológiai termékek élelmiszer-piaci részesedése csekély, 

ugyanakkor folyamatosan bővülő. 2016-os becslés alapján a hazai biotermékek mintegy 80 százaléka export 

piacokra, elsősorban az EU 15 tagországaiba (főleg Németországba, Ausztriába és Hollandiába), valamint 

Svájcba kerül. A biotermékek döntő többsége kis hozzáadott értékű vagy nyerstermékként hagyja el az 

országot. Ugyanakkor a hazai élelmiszer-kereskedelemben megtalálható szerény, de bővülő ökológiai 

termékválaszték java feldolgozott import áru. Becslések szerint az import termékek aránya a hazai 

fogyasztásban eléri a 70-80 százalékot. 

A hazai biotermék értékesítési trendek szempontjából kedvező, hogy az utóbbi években, más európai 

országokhoz hasonlóan, itthon is látványosan növekedett a szuper- és hipermarket láncokban elérhető 
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biotermékek választéka. Jelenleg már szinte minden nagyobb élelmiszerlánc foglalkozik részben import, 

részben belföldi előállítású, ökológiai minősítéssel rendelkező termékek forgalmazásával. A hazai előállítású 

kínálat elsősorban a tejtermékek és a gabonafélék körében mértékadó, de megtalálhatók nyers és feldolgozott 

zöldségek, gyümölcsök is, jellemzően egy-két beszállítótól. 

Továbbra is szűkös az a hazai beszállítói és termelői kör, aki képes eleget tenni az áruházláncok által 

megkövetelt, szigorú termékmennyiségi, valamint (állandó és egységes) termékminőségi követelményeknek, 

az elvárt árszintnek és szállítási rendszerességnek. Hazánk ökológiai termékfeldolgozó-kapacitása továbbra 

is alacsony, jelentős hiány tapasztalható feldolgozással és csomagolással foglalkozó, versenyképes terméket 

előállító vállalkozásokból. 

Az ökológiai gazdálkodás hazai kutatás-fejlesztése jelenleg szigetszerűen, egyes intézményekhez vagy 

személyekhez kötődve, aktuális anyagi támogatások függvényében működik, egyelőre nincsen országos 

léptékű, államilag támogatott ökológiai mezőgazdasági kutatási program, mely – például pályázati kiírások 

révén – iránymutatást adhatna az egyedi tudományos kezdeményezéseknek.  

A rendszerszemléletű, közös prioritásokat meghatározó ökológiai mezőgazdasági kutatás iránti igény a 2014 

januárjában véglegesített Nemzeti Ökogazdálkodási Akciótervben már megfogalmazódott. Az ebben 

lefektetett irányvonal megegyezik az Európai Unió kutatáspolitikai törekvéseivel (ld. EIP-AGRI, Horizont 

2020), melyekben az ökológiai mezőgazdaság stratégiai helyet foglal el. Az akcióterv megvalósítása 

mindezidáig nem kezdődött meg. Az EIP Agri hazai pályázatainak elbírálása 2018-ban várható. 

4.5. Erdő- és vadgazdálkodás, halászat 

 Erdőgazdálkodás 4.5.1.

Magyarországon az erdők és az erdőgazdálkodás ügyével kapcsolatban az egységes fenntartható 

erdőgazdálkodás szakpolitika érvényesülésének alapja a 2016-2030 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti 

Erdőstratégia {1537/2016. (X. 13.) Korm. határozat}. 

Az összes favagyon folyamatosan gyarapszik úgy, hogy mindeközben a fa alapú biomassza a hazai megújuló 

energiatermelésben tartósan meghatározó szerepet játszik. A zöldáram-termelésnek több mint felét, a 

fűtésszektorban felhasznált bioenergia több mint 60 százalékát a magyar erdőkből kikerült faanyag adja. A 

magyar erdők – a legfrissebb ÜHG (üvegházhatású gázok) leltár szerint – 2016. évben összességében közel 5 

millió tonna CO₂-egyenértékű üvegházhatású gázt vontak ki a légkörből. Ennek túlnyomó többsége a 

faállomány biomasszájában megkötött CO₂. Ennek hosszú távú tárolása a fa alapú termékek használatával 

felerősödik.  

A hazai erdők élőfa készletének anyagi értéke óvatos becsléssel is meghaladja az 1 ezer milliárd forintot. Az 

ország erdőgazdálkodás alá vont teljes területe mintegy 2.057 ezer hektár. Ebből ténylegesen erdő a terület 

94 százaléka. A tényleges erdőterületet alapul véve az ország erdősültsége 20,9 százalékos, így hazánkban a 

szántó után az erdő a második legnagyobb területtel bíró művelési ág.  

A fenntartható erdőgazdálkodás hármas funkciójából adódóan a magyar erdők egyszerre több rendeltetésnek 

is megfelelnek. Elsődleges rendeltetésük szerint az erdők 61,5 százaléka gazdasági, 37,4 százaléka védelmi, 

1,1 százaléka pedig közjóléti (egészségügyi-szociális, turisztikai, oktatási) rendeltetésű. A védelmi erdők 

aránya a gazdasági erdőkhöz képest a korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is tovább nőtt. 

Magyarországon az erdők 100 százaléka erdőtervezett. A terület 56,2 százaléka állami, 1,0 százaléka 

közösségi, 42,8 százaléka magán tulajdonban van. Az erdők több mint 90 százaléka az erdészeti hatóság által 

bejegyzett erdőgazdálkodó használatában áll. A gazdálkodó nélküli erdők csaknem 91 százaléka 

magántulajdonú erdő, összesen 177 ezer hektár. 

Az erdőkkel szemben a társadalom igényei az elmúlt években jelentős változásokon mentek át: előtérbe 

kerültek a közjóléti és védelmi igények. A közjóléti igényeket az erdőben végrehajtott beruházásokkal lehet 

kielégíteni – ezek nem megtérülő beruházások, hiszen bevételszerzést a beruházónál nem, vagy csak 

minimális mértékben lehet kimutatni. A védelmi igények általában bizonyos fokú tulajdonosi, gazdálkodói 

korlátozásokat jelentenek. A szükséges és elégséges mértéket jogszabály írja elő, az azon felüli, egyre 

fokozódó társadalmi igények érvényesítésére a gazdálkodóval történő közös megegyezés, végső soron a 
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tulajdonosi kompenzáció mechanizmusa áll rendelkezésre mind a társadalom, mind az állam vagy az 

önkormányzatok számára.  

Az állami tulajdonú erdőkben az erdőgazdálkodás magas szakmai színvonalon folyik. Az 1,16 millió 

hektáron gazdálkodó 22 állami erdészeti társaság már több évtizede biztosítja a kezelésükben lévő erdők 

védelmi, közjóléti és gazdasági funkcióinak együttes érvényesülését. A fenntartható erdőgazdálkodás 

keretében kezelt állami tulajdonú erdők természetességi állapota folyamatosan javul, továbbá közjóléti 

szerepük is fokozottan érvényesül.  

A 2017. év során a 22 állami erdészeti társaság több mint 2 milliárd forint értékben valósított meg közjóléti 

beruházásokat. A beruházások köre kiterjed az erdei létesítményekre és pihenőhelyekre, oktatást támogató 

erdei iskolák létesítésére, korszerűsítésére, turizmust szolgáló építmények, szálláshelyek létesítésére, a már 

meglévő infrastruktúra kiegészítésére, vadaspark bővítésére, vadászati műemlék kiállítótér rekonstrukciójára. 

Ezen kívül döntés született a keskenynyomtávú kisvasutak pályarekonstrukciójáról, a kapcsolódó épületek és 

infrastruktúra létesítéséről, felújításáról, valamint a járműállomány rekonstrukciójáról (1467/2017. (VII. 25.) 

Korm. határozat).  

A magán- és közösségi tulajdonú erdők természetességi állapota összességében gyengébb, a bennük folyó 

gazdálkodás színvonala változó. A több mint 40 ezer erdőgazdálkodó jellemzően kisüzemi területeken 

gazdálkodik (kb. 20 hektáros az átlagos üzemméret). A gazdálkodók közül számos magas, míg a többség 

közepes szakmai színvonalon gazdálkodik. 

Az ágazat legfontosabb bevételi forrása 2017-ben is a fakitermelés volt. Az erdőgazdálkodók több mint 133 

ezer hektár erdőterületen végeztek fahasználati tevékenységet, amelyről mintegy 7,3 millió köbméter 

fatömeget termeltek ki. Ez a mennyiség az erdők folyónövedékének mindösszesen 56 százalékát teszi ki, 

messze megfelelve a tartamos gazdálkodás követelményeinek. A társadalom javára kifejtett beruházások és 

korlátozások ellentételezésének forrásoldala a fakitermelésből származó bevételek felhasználását, végső 

soron költségvetési források bevonását igényelhetik.  

Az erdőgazdálkodással kapcsolatos egyik szigorú társadalmi elvárás a vágásos erdők lehetőség szerinti 

csökkentése, továbbá az erdők felújítása. Az erdőgazdálkodók a jogszabályokban előírt erdőfelújítási 

kötelezettségüknek megfelelő színvonalon tettek eleget. A tárgyévben befejezett erdőfelújítások területe 20,4 

ezer hektár, a keletkezett új erdőfelújítási kötelezettség területe 60,6 ezer hektár volt. 

A másik fontos társadalmi elvárás az erdővel borított területek növelése. Az új erdőtelepítések mennyisége 

2007. óta az európai trenddel azonosulva folyamatosan csökken. 2017-ben mindössze 626 hektár első 

kivitelű erdőtelepítésre került sor. Az erdőtelepítések 18,3 százaléka tölggyel, 3,4 százaléka cser és egyéb 

keménylombbal, 60 százaléka akáccal, 8,4 százaléka hazai nyárral és egyéb lágylombbal, valamint nemes 

nyár fajtákkal (9,9%) valósultak meg. Fenyő telepítésére egyáltalán nem került sor. A fás területek 

növekedése érdekében hosszú távú cél az ország fával borítottságának 27 százalékára növelése az 

élelmiszertermelés veszélyeztetése nélkül.  

Az erdő az általa képviselt magas gazdasági, biológiai és társadalmi értéke miatt nemzeti kincs, ezért vele 

szemben ugyancsak elvárás a kapcsolódó illegális cselekmények minimalizálása. Az erdészeti hatóság 2017-

ben 10,4 ezer köbméter mennyiségű falopást regisztrált. Ennek 87 százaléka magánszektorban, és 38 

százalékban a gazdálkodó nélküli magánerdőkben valósult meg. Az összes illegális fakitermelés mértéke az 

előbbi mennyiségnél nagyobb lehet, amennyiben abba egyrészt az erdőtulajdonosok illetve erdőgazdálkodók 

által végzett jogszerűtlen, de eddig nem észlelt fakitermelések, másrészt az erdészeti hatóság tudomására 

nem jutott falopások is beletartoznak.  

A hazai fenyves erdők területe tovább csökkent. Az őshonos főfafajú erdőállományok részaránya 63,4 

százalék. Az akácosok területe (24,3%) kis mértékben csökkent és a nemes nyarasok területe (5,9%) stagnál. 

Az erdők közel 90 százalékban lombos fafajokból állnak és jellemzően elegyes erdőtársulásokat alkotnak.   

2012 óta erdeink egészségi állapotában a nagyterületű (16x16 km-es hálózat) egészségi állapotfelvétel 

alapján folyamatos romlás figyelhető meg: 2017-ben már csak a vizsgált mintegy 60 százaléka tartozott a 

levélvesztés alapján az egészséges vagy gyengén károsodott (veszélyeztetett) kategóriába, mely jelentősebb 

állapotromlás a korábbi években tapasztaltakkal, de az elmúlt év kedvezőtlen adatával szemben is. 2017. 

évben az összes mintafa közül mindössze 29,9% volt tünetmentes, tehát a levélvesztés tekintetében a korábbi 

év(ek)hez képest tovább csökkent az egészséges egyedek száma. A veszélyeztetett fák aránya 29,1 százalék, 
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a közepesen károsodott egyedeké 30,9 százalék, míg az erősen károsodott fák aránya 8,0 százalék volt. Az 

elpusztult fák arányaiban (2,1%) nem következett be számottevő változás. 

Az általános egészségi állapotot leginkább tükröző levélvesztés alapján megállapítható, hogy 2017-ben a 

jobb egészségi állapotot mutató fafaj-csoportok (cser, gyertyán és egyéb kemény lombos fafajok) esetében a 

tünetmentes fák aránya alig haladta meg a 40 százalékot. A tavalyi évben a feketefenyőn volt megfigyelhető 

a legnagyobb mértékű károsodás, 2017-ben azonban a már a kocsányos tölgy egyedek mutatták a 

legrosszabb egészségi állapotot. Az állapotváltozás kihangsúlyozza a meglévő erdőállományok 

felkészülésének fokozott szükségszerűségét akár a klímaváltozás negatív hatásaival szemben is (adaptáció).  

 Vadgazdálkodás 4.5.2.

A nagyvadállomány becsült létszáma a 2017. évi tavaszi állománybecslés idején nem változott 

számottevően az elmúlt évek létszámbecsléseihez képest. Azt az 1 százalékos csökkenést, amely a 2016-os 

tavaszi létszámbecsléskor volt tapasztalható, 2017-ben 1 százalékos növekedéssel kompenzálta a 

nagyvadállomány, azaz 604 ezerről 611 ezerre emelkedett a becsült állománylétszám. Az őz kivételével 

minden nagyvadfaj állománya körülbelül ezer egyeddel változott, a gímszarvas, a dámszarvas és a vaddisznó 

esetében pozitív, a muflon esetében negatív irányba. Az őz egyedszámában enyhe, mintegy 4 ezer darabos 

emelkedés volt. 

Az apróvadállomány létszámában évek óta tapasztalható lassú, de folyamatos csökkenés 2017-ben sem 

változott. A mezei nyúl és a fácán becsült létszáma a 2017. évi tavaszi állománybecslés idején összesen 

közel 50 ezer példánnyal, 5 százalékkal csökkent a 2016. évi tavaszi állománybecsléshez képest. Együttes 

becsült létszámuk 946 ezer egyed. 

A nagyvadfajok terítékének számában az elmúlt években kismértékű, de folyamatos emelkedés 

tapasztalható. A 2017/2018-as (2017. március 1 – 2018. február 28.) vadászati évben az elejtett gímszarvas, 

dámszarvas, őz, muflon és vaddisznó száma összesen 347 ezer darab volt, mely a 2016/2017-es (2016. 

március 1 – 2017. február 28.) vadászati év eredményéhez képest 5 százalékos növekedés. Ezzel 

párhuzamosan nőtt a lőtt vad értékesítés és a saját célú felhasználás is, előbbi 244 ezer darabról 254 ezer 

darabra, 10.300 tonnáról 11.000 tonnára, utóbbi 79 ezer darabról 85 ezer darabra, 2.200 tonnáról 2.300 

tonnára. 

Az apróvadfajok kedvezőtlen állománydinamikáját követi a teríték számadata. Mezei nyúlból és fácánból a 

2017/2018-as vadászati év során összesen 433 ezer egyedet hoztak terítékre, mely közel 3 százalékkal 

kevesebb, mint egy évvel korábban. A mezei nyúl és a fácán lőtt vad értékesítése ennek ellenére viszont nőtt, 

91 ezer darabról 101 ezer darabra, míg saját célú felhasználása csökkent, 270 ezer darabról 248 ezer darabra. 

Az élő vad befogás és értékesítés a nagyvadfajok esetében a 2017/2018-as vadászati évben az egy évvel 

korábbi adathoz képest stagnált, az apróvadfajoknál viszont csökkent, 71 ezer egyedről 52 ezer egyedre. 

A vadgazdálkodási ágazat árbevétele a korábbi évek tendenciáját követve a 2017/2018-as vadászati év során 

is nőtt, 22,2 milliárd forintról 25,8 milliárd forintra. A mérleg szerinti eredmény 85 százalékkal emelkedett 

az előző vadászati évhez képest, így meghaladta a 2,4 milliárd forintot. A kül- és belföldi bérvadászatból és a 

hozzá kapcsolódó szolgáltatásokból származó bevételek együttesen 11,5 milliárd forintot képeztek a bevételi 

oldalon. Kimagasló továbbá a lőtt vadból származó bevétel, mely 6,3 milliárd forintra emelkedett az előző 

vadászati évhez képest. Ezekkel együtt csökkent a kifizetett vadkár összege, 2,6 milliárd forintról 2,1 

milliárd forintra. 

4.6. Takarmányipar és kereskedelem  

A takarmánygyártás alágazatba sorolt vállalkozások ipari tevékenységének 362,8 milliárd forint nettó 

árbevétele 14,2 százalékos részarányt képviselt az élelmiszergyártáson belül 2017-ben. A szakágazat 

termelésének és értékesítésének volumene csökkent 2,0 és 2,5 százalékkal, az exportértékesítésé pedig 5,6 

százalékkal, míg a belföldi értékesítés volumene 0,7 százalékkal emelkedett 2016-hoz képest. Az egyes 

szakágazatok takarmánygyártáson belüli aránya csupán kis mértékben változott 2017-re, a haszonállat eledel 

gyártás részesedése 49 százalékról 50 százalékra emelkedett, a hobbiállat eledelé (pet food) ezzel szemben 

pedig 51 százalékról 50 százalékra csökkent. 
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A pet-food ágazat továbbra is őrzi exportorientáltságát: a 179,5 milliárd forint nettó árbevételből 139,8 

milliárd forint (77,9%) származott a külpiacokra történő értékesítésből, habár az exportcélú eladások 

volumene 7,1 százalékkal esett a 2016. évihez képest. A belföldi értékesítés volumenének 0,9 százalékos 

növekedése következtében az értékesítés árbevétele 39,6 milliárd forintot ért el.  

A haszonállat-eledel gyártáshoz sorolt vállalkozások ipari termelésének volumene 0,8 százalékkal, összes 

nettó árbevétele pedig 1,0 százalékkal nőtt a 2016. évi eredményhez képest, így 182,3 milliárd forint 

árbevétel keletkezett a szakágazatban 2017-ben. A belföldi piacra irányuló értékesítés aránya a korábbi 77,0 

százalékról 77,5 százalékra nőtt, ami a 0,6 százalékos volumennövekedésnek tulajdonítható. Enyhe 

növekedés történt az exportértékesítésből származó bevételekben is (+0,4%), amely a 0,2 százalékos 

volumennövekedést követte le.  

A piaci történések kapcsán említést érdemel, hogy a 2017-es év elején megjelent az afrikai sertéspestis 

(ASP) vírus Magyarországon. Az első vírussal fertőzött vaddisznót a kárpátaljai Nagyszőlősön (az ukrán-

magyar határ közelében) találták ez év januárjában. A járvánnyal kapcsolatban már 2017 januárjában az 

országos főállatorvos elrendelte Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elhullott vaddisznók keresését és 

vizsgálatát.  

A fehérje alapanyagok kereskedelmét illetően megállapítható, hogy a takarmánygyártók a 

keveréktakarmányok legfontosabb fehérjekomponensét jelentő extrahált szójadarát továbbra is főként 

importból kénytelenek biztosítani, ez a mennyiség 2017-ben megközelítette a 424,5 ezer tonnát (2016: 484,6 

ezer tonna). A belföldi, 179 ezer tonnára rúgó szójababtermelést és a termény külkereskedelmét figyelembe 

véve 215 ezer tonna szójabab került feldolgozásra az országban, ebből megközelítőleg 96 ezer tonna 

szójadarát, 61 ezer tonna full-fat szójababot és 20 ezer tonnának megfelelő védett szójaterméket (pl. 

bendővédett full-fat szója) gyártottak. 

A belföldi gyártású szójadara fő felvevőpiacai Románia (34%), Bosznia-Hercegovina (15%), Németország 

(12%) és Ausztria (11%) voltak.  

30. táblázat:  Takarmány-külkereskedelem alakulása Magyarországon 

Termékkör 

Export Import 

érték (ezer euro) mennyiség (tonna) érték (ezer euro) mennyiség (tonna) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Szójadara és egyéb melléktermék 

(KN 2304) 
37 111  52 961  99 931 143 729  166 058  149 625  478 500  448 448  

Takarmánykeverékek (KN 2309), ebből: 582 676  605 430  788 805  826 455  188 832  229 995  220 769  275 627  

- haszonállat-takarmány (KN 230990) 154 424  165 408  288 171  303 256  77 426  96 467  111 933 152 557 

- hobbiállat-eledel (KN 230910) 420 859  429 550  487 374  503 067  89 173  103 561  81 090  88 759  

Állatok etetésére alkalmas élelmiszeripari 

melléktermékek, hulladékok, és 

takarmánykeverékek (KN 23) 

785 388  841 148  1 745 227  2 005 232  420 642  441 821  955 916  967 950  

Forrás: KSH 

Az állatok etetésére alkalmas élelmiszeripari melléktermékek, hulladékok és takarmánykeverékek (KN 23) 

külkereskedelmi egyenlege alapján Magyarország továbbra is nettó exportőr volt 2017-ben. Ezen belül az 

ipari keveréktakarmányok (KN 2309) 375,4 millió euró aktívuma az előző évihez képest 4,6 százalékkal 

esett. A leginkább exportorientált pet food termékekből bár 3,2 százalékkal többet, 503,1 ezer tonnát 

értékesítettek a külpiacokon 2017-ben, a határparitásos árak esése következtében e termékcsoport 7,1 

százalékos exportárbevétel kiesést könyvelhetett el 2016-hoz képest. A pet-food termékek kivitelének 429,5 

millió euró forgalmi értékéből változatlanul a Németországba irányuló exporté képviselte a legnagyobb 

hányadot, majd a Romániába, a Lengyelországba és az Olaszországba vitt szállítmányoké. Ezzel szemben a 

haszonállat takarmányok 165,4 millió euró exportértéke az előző évihez hasonlóan döntően a romániai, az 

oroszországi, a szlovákiai és a csehországi kiszállítások esetében érte el legmagasabb értéket.  

A pet-food termékek 103,5 millió euró értékű (88,8 ezer tonna) importja a 2016. évihez képest tovább 

emelkedett 2017-re, ami a főbb származási országból – azaz a Németországból, a Lengyelországból, a 

Csehországból és a Franciaországból – érkező szállítmányok mennyiségének növekedésével magyarázható. 

A haszonállat-takarmányok importja 96,5 millió euróra (152,6 ezer tonna) nőtt, és a fő feladó országok 

Ausztria, Hollandia, Ukrajna, Belgium és Franciaország voltak. 
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4.7. Bioenergia-termelés (bioüzemanyagok, biogáz, biomassza) 

Az agrárenergetikai adatok publikálása a mezőgazdasági adatokhoz képest jelentős – jellemzően két éves - 

csúszással történik. A fejezetben a legfrissebb, gyakran a 2016-os adatok alapján ismertetjük a szektor 

helyzetét. 

A környezeti fenntarthatóság, a korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal történő 

felelősségteljes gazdálkodás megjelenik a 2011-ben elfogadott új Alaptörvényben és a Nemzeti 

Energiastratégiában is. Magyarország a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében (NCsT) a 

megújuló energiaforrások 14,65 százalékos részarányának elérését célozta meg a teljes bruttó 

energiafelhasználáshoz viszonyítva 2020-ra. A NCsT-ben rögzített részarány megjelenik a Nemzeti Reform 

Program keretében, az Európa 2020 Stratégiában is.  

Az NCsT-ben foglalt célkitűzések időarányosan teljesültek, sőt az elmúlt években a megújuló 

energiaforrások felhasználási aránya jelentősen meghaladta a vállalt célkitűzéseket. A 2016. évi végleges 

statisztikai adatok szerint a megújuló energiaforrásból előállított energia részaránya a teljes bruttó 

energiafogyasztásban 14,19 százalék volt, szemben az ütemterv szerinti 9,3 százalékkal
8
. 

21. ábra: A megújuló energiaforrásból előállított energia részaránya a teljes 
bruttó energiafogyasztásban 

 
Forrás: Eurostat Shares közlemények, Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv (NCsT) 

A megújuló forrásokból előállított energia felhasználása különböző arányban oszlik meg a villamos energia, 

a hűtés és fűtés, valamint a közlekedés szektorok között. A felhasználás részaránya a három szektor közül a 

hűtési és a fűtési szektorban volt a legmagasabb 2016-ban, 20,8 százalékkal, amely azonban 2,9 

százalékponttal elmaradt a 2013. évi részesedéstől. A megújuló energiaforrások felhasználása a villamos 

energia szektorban 7,2 százalékot, a közlekedési szektorban pedig 7,4 százalékot képviselt. 

  

                                                      
8 Európai Bizottság: Renewable Energy Progress Report 2016. http://ec.europa.eu/energy/node/70, (Letöltve: 2018. szeptember 17.)  
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31. táblázat: A megújuló energiaforrások felhasználásának részaránya a bruttó végső 
energiafogyasztáson belül (%) 

Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Villamos energia  7,1 6,4 6,1 6,6 7,3 7,3 7,2 

Fűtés, hűtés 18,1 20,0 23,3 23,7 21,2 21,2 20,8 

Közlekedés 6,0 6,0 5,9 6,2 6,9 7,0 7,4 

Összesen 12,7 14,0 15,5 16,2 14,6 14,4 14,2 

Forrás: MEKH hivatalos statisztika, éves adatok9 

Mezőgazdasági és erdészeti alapanyagokból termelt villamosenergia-mennyisége. A kötelező átvételi 

rendszerben (KÁT) értékesített, mezőgazdasági és erdészeti alapanyagokból termelt villamosenergia-

mennyisége (2016) 

A szilárd biomassza közvetlen eltüzelésével működő villamos erőművek 1493 gigawattóra villamos 

energiát állítottak elő 2016-ban, termelésük az előző évhez képest 10 százalékkal csökkent. A biomassza 

erőművek a termelt villamos energia 81 százalékát - 1205 gigawatt-órát – a KÁT rendszerben értékesítették. 

A KÁT értékesítés kétharmada származott a biomasszát tisztán égető erőművekből (782 gigawattóra, 65 

százalék), egyharmada pedig a biomasszát szénnel vegyesen égető erőművekből származott (423 

gigawattóra, 35 százalék).  

A biomasszát szénnel égető erőművek esetében a KÁT értékesítés 6,8 százalékkal csökkent 2016-ban, 

elsősorban azért, mert az oroszlányi erőmű az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások miatt a szénre és 

biomasszára épülő villamosenergia-előállítását 2015 év végén befejezte. A kiesést részben ellensúlyozta a 

biomasszát tisztán égető erőművek KÁT értékesítésének 2,4 százalékos emelkedése. A KÁT-on kívül 

értékesített szilárd biomasszából előállított villamosenergia-mennyisége 18,2 százalékkal, 288 gigawatt-órára 

csökkent 2015-ről 2016-ra. 

22. ábra: A KÁT keretében történő megújuló alapú villamosenergia-étékesítés 
megoszlása 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban 

 
Forrás: MEKH hivatalos statisztika, éves adatok10 

  

                                                      
9 MEKH: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal éves rendszerességgel publikált adatai, http://www.mekh.hu/eves-adatok, (Letöltve: 

2018. szeptember 17.) 
10 MEKH: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal éves rendszerességgel publikált adatai, http://www.mekh.hu/eves-adatok, (Letöltve: 
2018. szeptember 17.) 
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A biomasszát villamos energia termelési céllal tisztán tüzelő erőművek 2016. évi beépített kapacitása 137,7 

megawatt volt, amely a 2015. évi beépített kapacitással megegyezett. A legnagyobb kapacitásokkal az 50 

megawattos (PANNONGREEN Kft.) és a 38 megawattos (Pannon-Hő Kft.) két pécsi erőmű, illetve a 

Bakony Bioenergia Kft. ajkai erőműve (30 megawatt), és a DBM Zrt. szakolyi erőműve (20 megawatt) 

rendelkeznek. 

A vegyes tüzelésű biomassza erőművek beépített kapacitása 148 megawatt volt 2016-ban, az oroszlányi 

erőmű kiesésével 34 százalékkal csökkent a 2015. évi adatokhoz képest. A KÁT keretében értékesítő szén-

biomassza vegyes tüzelésű erőművek beépített kapacitásán a Bakonyi Erőmű Zrt. ajkai (93,19 MW) és a 

Mátrai Erőmű Zrt. visontai (54,89 MW) erőműve osztozott.  

A tisztán biomasszával tüzelő erőművekben termelték a KÁT keretében értékesített villamos energia 33 

százalékát, a piaci ár feletti KÁT támogatásból viszont 35 százalékban részesült a technológia 2016-ban. A 

vegyes tüzelésű erőművekben került előállításra a zöldáram mennyiségének 18 százaléka, ehhez a támogatási 

keret 19 százalékát vették igénybe az üzemeltetők. 

Magyarországon a másik fontos zöld villamos energiát termelő technológiának a biogázzal üzemelő 

erőművek számítanak. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a 2016. évi KÁT beszámolója 

szerint 37 mezőgazdasági jellegű biogázüzem értékesített villamos energiát a támogatási rendszer keretében. 

A biogázüzemek által, a KÁT rendszerben értékesített villamosenergia-mennyisége a támogatott termelés 6 

százalékát adta az értékesített mennyiség 144 gigawatt-óra volt, amely 5,8 százalékkal haladta meg a 2015. 

évi mennyiséget. A KÁT keretében értékesítő mezőgazdasági biogázüzemek beépített kapacitása 2016. év 

végén 39 megawatt volt, 7,4 százalékkal alacsonyabb az előző évi. A szintén biogáz technológiát alkalmazó 

szennyvízgáz és depóniagáz üzemekkel együtt számolva a biogázüzemek beépített kapacitása 56 megawattot 

tett ki, míg a KÁT értékesítésük 214 gigawatt-óra volt 2016-ban. Az MEKH adatait és az NCsT-ben foglalt 

várakozásokat összevetve kijelenthető, hogy a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervben 2020-

ra kitűzött 636 gigawatt-órás villamosenergia-termelés és a 100 megawatt biogázüzemi kapacitás 

kiépítése nem megvalósítható, a kitűzött cél felülvizsgálata szükséges. 

A biogázüzemek 4,7 milliárd értékben adtak át villamos energiát a KÁT keretében 2016-ban, amely 4,6 

százalékkal meghaladta a 2015. évi összeget. Az értékesített villamos energia támogatástartalma 3,11 

milliárd forint volt 2016-ban, 11 százalékkal magasabb az előző évhez képest.  

A megújuló támogatási rendszer (METÁR) keretében értékesített, mezőgazdasági és erdészeti 

alapanyagokból termelt villamosenergia-mennyisége (2017-2018) 

A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatására szolgáló METÁR rendszer 2017. 

január 1-jével lépett életbe. A kötelező átvételi rendszer (KÁT) keretében elnyert támogatási jogosultságok a 

METÁR rendszert nem érintik. METÁR támogatásban egyrészt az új megújuló alapú villamos energia 

kapacitást kiépítő belépők részesülhettek, másrészt a biomasszát vagy biogázt felhasználó erőművek.  

A METÁR rendszerben csak az 500 kilowattnál kisebb kapacitást kiépítő új belépők, valamint a jelentős 

technikai újítást megvalósító demonstrációs projektek választhatják a KÁT-hoz hasonló típusú támogatást 

(METÁR KÁT). Az 1 megawatt alatti új beépített kapacitást megvalósító beruházások (kivéve új 

szélerőművek) a zöld prémium típusú támogatási rendszer keretében részesülhetnek támogatásban. Az 1 

megawatt feletti kapacitású erőműben vagy szélerőműben termelt villamos energiára kizárólag pályázati 

eljárás keretében nyerhető el zöld prémium típusú támogatás, ahol a legalacsonyabb áron előállított, így a 

legalacsonyabb támogatási igényű pályázatok nyerhetnek. 

A biomasszát vagy biogázt felhasználó erőművek működőképességének fenntartása céljából került 

bevezetésre az úgynevezett barna prémium. Barna prémium esetében a MEKH 5 évre állapítja meg a 

támogatási jogosultságot, de a prémium mértéke évente felülvizsgálatra kerül. A prémium mértékének a 

meghatározása egyrészt történhet a biomassza vagy biogáz alapú erőmű hosszú távú termelési költségek 

figyelembevételével, másrészt a biomasszát szénnel vegyesen felhasználó erőművek esetében a biomassza 

vagy biogáz alapú termelés és a fosszilis alapú termelési költségeinek különbsége alapján. Az 5 megawattnál 

nagyobb kapacitással rendelkező biomassza vagy biogáz erőművek barna prémiumra való jogosultságának 

feltétele, hogy a biomasszát a termelő honlapján közzétett nyílt pályázat keretén belül kell beszereznie a 

299/2017. (X. 17.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. 
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére 2017-ben mindössze egy támogatási kérelem 

érkezett be a barna prémium jogosultságának igénybevételére. A 72,67 megawatt beépített elektromos 

(MWe) kapacitással rendelkező erőmű közel 5 milliárd forint értékben részesült barna prémium típusú 

támogatásban. A 2018. évi előzetes adatok szerint
11

 7, összesen 6,67 megawatt elektromos kapacitással 

rendelkező biogáz vagy biomassza erőmű részére 323 millió forint támogatás került kifizetésre 2018 

augusztusáig.  

Mezőgazdasági és erdészeti alapanyagokból termelt hőenergia-mennyisége 

A biomassza energetikai hasznosításának egyik lehetséges módja a fűtési céllal történő közvetlen eltüzelés. 

Magyarország 110,4 ezer terajoule (TJ) megújuló energiát használt fel 2016-ban az Eurostat SHARES adatai 

szerint. Ennek 9,4 százaléka (10,4 ezer TJ) volt a megújuló villamos energia, 8,1 százaléka (8,9 ezer TJ) 

származott közlekedésből és 82,5 százalékát (91,1 ezer TJ) tette ki a megújuló energiaforrásokat hasznosító 

fűtés. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2016. évi végső energia felhasználására 

vonatkozó adataiból megállapítható, hogy fűtési célra 71 ezer TJ energiát használtak fel a háztartások 

Magyarországon, amely a teljes megújuló energiafelhasználás 64 százalékát tette ki.  

23. ábra: Fakitermelés alakulása Magyarországon 

 
Forrás: KSH, *NÉBIH Erdészeti Igazgatóság 

A lakossági tűzifa számít a legnagyobb energiatermelési célra felhasznált biomassza forrásnak. Az 

elhúzódó 2016/2017. évi fűtési időszak miatt a lakosság közvetlenül a nyár beköszöntével megkezdte a 

felkészülést a 2017/2018. évi téli szezonra. A lakosság részéről tapasztalható megnövekedett tűzifa iránti 

igény és a Kormány által az elmaradott térségekben élők számára biztosított szociális tűzifa mennyiségének 

időbeni lekötése miatt, a lakossági tűzifakészletek már 2017 júniusára az egész országban megcsappantak. A 

megnövekedett tűzifa utáni kereslet a fakitermelési adatokban is éreztette a hatását. A Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóságának előzetes adatai alapján Magyarország 2017. évi 

fakitermelése 7,58 millió köbméterre, míg a fakitermelési arány 58 százalékra növekedett.  

A MEKH és a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének (MaTáSzSz) közös, a magyar 

távhőszektorra vonatkozó 2016. évi publikációja
12

 megemlíti, hogy a távhőtermelésben is jelentős a 

biomassza felhasználás. A felhasznált tüzelőhő 70,5 százaléka földgáz alapú, míg 15,8 százaléka növényi 

biomassza alapú volt 2016-ban.  

A háztartásokban, a távfűtési és az energiatermelési szektorban eltüzelt biomassza pontos összetételéről 

nincsenek összesített nyilvántartások. Az erdészeti termékek esetében működik a nyomonkövetési rendszer, 

                                                      
11 MEKH: Megújuló Támogatási Rendszer, http://www.mekh.hu/megujulo-tamogatasi-rendszer-metar, (letöltve: 2018.09.17.) 
12 MEKH – MaTáSzSz: A magyar távhőszektor 2016. évi adatai; http://mekh.hu/a-magyar-tavhoszektor-2016-evi-adatai, (letöltve: 2018.09.17.) 
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a mezőgazdasági melléktermékekre azonban ez nem terjed ki. Ezen a területen még fejlesztésekre lesz 

szükség, különösen akkor, ha a megújuló energia felhasználásához kapcsolódó fenntarthatósági 

követelményeket a közelmúltban kiadott tervezetekben
13

 szereplő módon szigorítják az Európai Unió 

jogszabályai. 

4.8. Bioüzemanyagok (bioetanol, biodízel) 

A mezőgazdasági alapanyagokból előállított bioüzemanyagok termelése van jelenleg a legnagyobb hatással 

a magyar mezőgazdaságra. Magyarország bioetanol termelő kapacitása és bioetanol termelése jelentősen 

bővült az utóbbi 5 évben. Az USDA előrejelzése
14

 szerint Magyarország bioetanol termelési kapacitása 

várhatóan további 25 millió literrel fog bővülni 2018 év végéig.  

A Megújuló Energia Irányelvben (2009/28/EK) foglaltak szerint a közlekedésben felhasznált energia 10 

százalékát megújuló energiaforrásokból kell biztosítani valamennyi tagországban 2020-ra. A teljesítést 

szorzószámok alkalmazása is segíti, például a hulladékokból előállított bioüzemanyagok, vagy az elektromos 

energia esetében. Az Európai Bizottság adatai szerint az EU28 átlagában a részarány 7,14 százalék volt 

2016-ban. Magyarországon a közösségi átlagot meghaladó 7,4 százalékot ért el a megújuló energia 

elszámolható aránya közlekedési szektor energiafelhasználásában. 

32. táblázat: A bioüzemanyagok termelésének és felhasználásának alakulása 
Magyarországon (millió liter) 

Megnevezés  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Termelés (millió liter) 
Bioetanol 31 30 304 359 373 501 539 

Biodízel  161         161 164 159 151 166 178 

Alapanyag-igény (ezer tonna) Bioetanol 77 75 761 897 932 1254 1346 

Felhasználás (millió liter) 

Bioetanol 113 109 101 62 120 85 87 

Biodízel 149 140 132 141 169 167 180 

növényi alapanyagból 107 115 106 122 150 93 95 

használt sütőolajból 43 25 25 19 19 74 85 

Bioüzemanyag részarány (en%) 

Benzinben 4,1 4,3 4 2,7 4,7 3,3 3,1 

Gázolajban 4,5 4,6 4,5 5,2 5,4 4,8 5,2 

Összesen 4,4 4,5 4,4 4,3 5,2 4,3 4,5 

Megújuló energia a közlekedésben (en%) 6 6 5,9 6,2 6,9 7 7,4 

Forrás: Az Eurostat SHARES, és a MEKH adatai alapján az Agrárgazdasági Kutató Intézet számításai 

A bioetanol előállított mennyisége 539 millió liter volt Magyarországon, amelyhez 1,35 millió tonna 

kukorica szolgáltatta az alapanyagot 2016-ban. A magyar gazdák 156 ezer hektáron, a kukorica 2016. évi 

termőterületének 15,34 százalékán takaríthatták be a bioetanol legfőbb alapanyagának számító kukoricát 

2016-ban. A gyártás melléktermékeként 399 ezer tonna magas fehérjetartalmú takarmányként hasznosítható 

gabonatörköly és glutén (DDGS, CGF, CGM) keletkezhetett.  

A magyarországi üzemek a belső felhasználásnál jóval nagyobb mennyiségű bioetanolt állítanak elő, amely 

elsősorban a külpiacokon talál vevőre, az alacsony szinten tartott belföldi kereslet miatt AKözponti 

Statisztikai Hivatal adatai alapján Magyarország 537 millió liter bioetanolt, 292 millió euró értékben 

exportált az Európai Unió (EU) piacaira 2017-ben. A 2016-os export adatokhoz képest 3,3 százalékkal 

bővült az export mennyisége, amelyet a hazai üzemek 7 százalékkal magasabb áron értékesítettek a 

külpiacokon. Ezzel Franciaország mellett Magyarország exportálta a legnagyobb mennyiségű bioetanolt az 

EU tagországai számára 2017-ben.  

  

                                                      
13 European Commission: COM/2016/0767 final/2 - 2016/0382 (COD), https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R%2801%29, (Letöltve: 2018. 09. 18.) 
14 USDA: EU-28 Biofuels Annual – EU Biofuels Annual 2017; 
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_The%20Hague_EU-28_6-19-2017.pdf, (letöltve: 2018.09.17.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R%2801%29
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_The%20Hague_EU-28_6-19-2017.pdf
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24. ábra: A bioetanol (KN 22071000) exportjának alakulása 

 
Forrás: KSH 

A magyarországi biodízel előállítás évről évre növekszik. A 2016. évi biodízel előállítás 178 millió literre 

becsülhető, amely megközelítőleg azonos a hazai felhasználással. A biodízel alapanyagokról nincs nyilvános 

adat. Iparági szakértők szerint a használt sütőolajból előállított biodízel mennyisége folyamatosan növekszik, 

köszönhetően annak, hogy az így előállított üzemanyag felhasználása kétszeres szorzóval számolható el a 

megújuló energiahasznosítási célok teljesítésében. 

A magyarországi bioüzemanyag szektor lényegesebb összefüggéseinek feltárása érdekében az 

Agrárgazdasági Kutató Intézet kezdeményezi, hogy a szektorra vonatkozó statisztikai adatgyűjtést ellátó 

szervezetek a rendelkezésükre álló információkat részben, vagy teljes egészében tegyék nyilvánossá a teljes 

ágazatot átívelő elemzések elkészítése során.  

5. Az élelmiszeripar helyzete 

5.1. Termelés, beruházások, munkaerőpiac 

 Termelés és értékesítés 5.1.1.

Az élelmiszeripar termelése 2017-ben is növekedett, ennek köszönhetően jelentősen meghaladta a 2013. évi 

értéket. Figyelemreméltó, hogy negyedik éve folyamatosan bővül az ágazat. Az élelmiszeripar termelési 

értéke 2017-ben folyó áron 3.010,3 milliárd forint volt, változatlan áron 1,1 százalékkal emelkedett egy év és 

11,2 százalékkal négy év alatt. 

33. táblázat: Az élelmiszeripar termelése és értékesítése (milliárd forint, százalék) 

 Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

Termelési érték (folyó áron, milliárd forint) 2 615,3 2 737,0 2 831,4 2 870,8 3 010,3 395,0 

Termelési érték volumenváltozása (%) -1,0% +4,4% +4,3% +1,0% 1,1% +11,2% 

Belföldi értékesítés (folyó áron, milliárd forint) 1 612,8 1 678,6 1 681,2 1 712,5 1 814,1 201,3 

Belföldi értékesítés volumenváltozása (%) -2,8% +4,5% +1,1% +1,6% +1,2% +8,6% 

Exportértékesítés (folyó áron, milliárd forint) 1 012,2 1 046,8 1 147,6 1 159,8 1 198,4 186,2 

Exportértékesítés volumenváltozása (%) +5,4% +2,0% +10,3% +0,5% +0,8% +14,0% 

Összes értékesítés (folyó áron, milliárd forint) 2 625,0 2 725,4 2 828,7 2 872,3 3 012,5 387,5 

Összes értékesítés volumenváltozása (%) +0,2% +3,5% +4,7% +1,1% +1,1% +10,8% 

Forrás: KSH alapján 

Az élelmiszeripar értékesítésén belül 2016-hoz hasonlóan 2017-ben is nagyobb mértékben növekedett a 

belföldi értékesítés, mint a közvetlen export. Az élelmiszeripar belföldi értékesítése 2017-ben folyó áron 

520 
537 

0 

62 57 
62 

154 

220 

157 

208 

273 

292 

0

50

100

150

200

250

300

350

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(m
illió

 eu
ró

) (m
il

li
ó
 l

it
er

) 

Mennyiség (bal tengely) Érték (jobb tengely)



 

75 
 

1.814,1 milliárd forintot ért el, aránya az összes értékesítésen belül 60,2 százalék volt, egy év alatt 

változatlan áron 1,2 százalékkal bővült. A közvetlen külpiaci értékesítés 2017-ben 1.198,4 milliárd forint 

volt, változatlan áron 0,8 százalékkal több, mint 2016-ban, aránya 39,8 százalék volt.  

Többéves távlatban a közvetlen export erős ingadozássokkal, de összességében jelentősen, a belföldi 

értékesítést meghaladó ütemben emelkedett. Az élelmiszeripar belföldi értékesítése 2013 és 2017 között 

változatlan áron 8,6, közvetlen export értékesítése 14,0 százalékkal növekedett. 

25. ábra: Az élelmiszeripar termelés volumenének alakulása  

 
Forrás KSH alapján 

Az élelmiszeripar 2017. évi teljesítményére kedvezően hatott a növekvő reálbérek hatására élénkülő bel- és 

külpiaci kereslet, az alacsony vállalati hitelkamatok, ugyanakkor visszafogta a madárinfluenza hatása.  

Továbbra is elmondható, hogy az ágazat főként a belföldi piacra termel, ide irányul az eladások hatvan 

százaléka is, több éves távlatban ugyanakkor az export részesedés enyhe növekedése figyelhető meg. 

26. ábra: A belföldi és az exportértékesítés aránya 

 
Forrás KSH alapján 

Az élelmiszeripar termelési értékének folyó áras növekedése 2017-ben elmaradt az ipar egészére jellemző 

értéktől, ezért enyhén csökkent az ágazat részesedése az ipari termelésből. Az ipari termelés tizedét (10,2%) 

adta az ágazat 2017-ben.  
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27. ábra: Az élelmiszeripar részesedése az ipar termelési értékéből 

 
Forrás KSH alapján 

Az élelmiszeriparon belül az élelmiszergyártásé a meghatározó szerep. Az élelmiszeripar teljes termelési 

értékéből 2017-ben az élelmiszergyártás 84,5, az italgyártás 14,5, a dohánytermékek gyártása pedig 1,0 

százalékkal vette ki a részét. Az élelmiszergyártás termelési volumene 0,5 százalékkal, az italgyártásé 4,7, a 

dohánytermékek gyártásáé pedig 1,3 százalékkal növekedett. 

Az élelmiszeripar termelői árai 2017-ben az előző három év stagnálása után dinamikusan emelkedtek (3,8 

%), ezen belül a belpiaci árak növekedésének üteme (4,7 %), nagyobb volt, mint az exportáraké (2,4 %). 

Leginkább a tejtermék gyártása, a baromfihús feldolgozása-, tartósítása és a húsfeldolgozás, tartósítás 

szakágazatok termelői árai növekedtek (8-12 % között). A tejtermékek gyártása szakágazat termelői árai a 

nyerstej árának jelentős emelkedése miatt növekedtek, amely elsősorban a két éven át tartó tejpiaci válság 

rendeződésével és a nemzetközi piaci viszonyok javulásával van összefüggésben. Ugyanez a helyzet a 

húsfeldolgozás esetében is, mivel a nemzetközi sertéspiaci válság rendeződött, amelynek hatására érdemben 

emelkedtek a sertésárak. A baromfihús feldolgozás, tartósítás termelői árainak növekedése nagymértékben 

meghaladja a baromfi árak emelkedését, ezért vélhetően más tételek a felelősek. A fentiekkel szemben a 

malomipari termékek gyártása, az olaj gyártása és a gyümölcs-, zöldséglé gyártása szakágazatok termelői 

árai 1-4% közötti mértékben csökkentek.  

34. táblázat: Az élelmiszeripar termelői árainak változása (százalék) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Összesen +4,4 +0,3 -1,1 +0,5 +3,8 

Belföldi értékesítés +3,9 -0,4 -1,2 +0,3 +4,7 

Exportértékesítés +5,3 +1,4 -1,0 +0,8 +2,4 

Forrás: KSH alapján 

Az élelmiszeripari termelés mérsékelten koncentrált, az öt legnagyobb szakágazat részesedése a teljes 

termelési érték több mint 40 százalékát, a tíz legnagyobb szakágazat az élelmiszeripari termelés több mint 

70 százalékát adta 2017-ben, a három húsipari szakágazat pedig a termelési érték közel egynegyedéért 

felelős (24,6%). A tejtermékek gyártása szakágazat átvette a baromfihús feldolgozás, tartósítás vezető 

szerepét 2017-ben, ezáltal a legnagyobb élelmiszeripari szakágazattá vált, részesedése az ágazat termelési 

értékéből közel egytized volt. 

Az utóbbi években nőtt a hobbiállat-eledel gyártása, a gyümölcs-, zöldséglé gyártása és a desztillált szeszes 

ital gyártása szakágazatok részesedése, míg érdemi csökkenés a kenyér, friss pékáru gyártása és malomipari 

termékek gyártása szakágazatok esetében figyelhető meg.  
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35. táblázat: A fontosabb élelmiszeripari szakágazatok részesedése a termelési értékből (%)   

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 2017-2016 2017-2013 

Húsfeldolgozás, 

-tartósítás 
10,5% 8,8% 8,4% 8,4% 9,4% 1,0% -1,1% 

Baromfihús 

feldolgozása, 
tartósítása 

9,1% 9,4% 9,7% 10,1% 9,3% -0,8% 0,2% 

Hús-, 
baromfihús-

készítmény 

gyártása 

6,1% 6,1% 6,2% 6,5% 5,9% -0,5% -0,2% 

Gyümölcs-, 
zöldséglé 

gyártása 

0,9% 0,7% 0,6% 1,3% 1,5% 0,2% 0,6% 

Egyéb 

gyümölcs-

zöldségfeldolgoz
ás,-tartósítás 

6,9% 7,7% 7,0% 7,3% 7,2% -0,2% 0,3% 

Olaj gyártása 6,2% 5,9% 6,2% 5,8% 6,4% 0,5% 0,2% 

Tejtermék 
gyártása 

8,6% 9,2% 8,3% 8,6% 9,6% 1,0% 0,9% 

Jégkrém gyártása 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% -0,1% 0,0% 

Malomipari 
termék gyártása 

3,4% 3,0% 3,2% 2,7% 2,7% 0,0% -0,6% 

Kenyér; friss 

pékáru gyártása 
4,1% 4,0% 3,9% 3,8% 3,7% -0,1% -0,4% 

Tartósított lisztes 

áru gyártása 
2,7% 2,7% 2,6% 2,8% 2,7% -0,1% 0,0% 

Tésztafélék 

gyártása 
1,0% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 0,0% 0,1% 

Édesség gyártása 1,7% 1,7% 1,9% 2,2% 1,9% -0,3% 0,2% 

Tea, kávé 

feldolgozása 
3,5% 3,5% 3,5% 0,2% 0,2% 0,0% -3,3% 

Fűszer, 
ételízesítő 

gyártása 

1,1% 1,3% 1,4% 1,2% 1,3% 0,0% 0,2% 

Készétel 

gyártása 
0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,9% 0,3% 0,3% 

Homogenizált, 

diétás étel 
gyártása 

0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,0% 0,2% 

M.n.s. egyéb 
élelmiszer 

gyártása 

2,9% 3,7% 4,2% 3,9% 3,6% -0,3% 0,8% 

Haszonállat-

eledel gyártása 
6,0% 6,4% 6,5% 6,3% 6,0% -0,2% 0,0% 

Hobbiállat-eledel 
gyártása 

3,2% 3,4% 3,6% 6,5% 6,0% -0,5% 2,8% 

Desztillált 
szeszes ital 

gyártása 

0,9% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% -0,1% 0,2% 

Szőlőbor 

termelése 
2,6% 2,7% 2,9% 2,7% 2,8% 0,1% 0,2% 

Sörgyártás 3,2% 3,0% 3,0% 3,1% 3,2% 0,1% 0,0% 

Üdítőital, 

ásványvíz 
gyártása 

6,7% 6,7% 7,2% 6,9% 7,1% 0,2% 0,4% 

Dohánytermék 

gyártása 
1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% -0,1% 

Egyéb  6,3%  5,0%  4,7%  4,9% 4,6%   -0,4% -1,8% 

Forrás: KSH 
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Az élelmiszeripar termelési volumene a szakágazatok többségében (15 szakágazatban) emelkedett, míg 10 

esetben csökkent
15

. Kiugró, kétszámjegyű volt az emelkedés a készétel gyártása, a gyümölcs-, zöldséglé 

gyártása és az olaj gyártása szakágazatok esetében. A nagyobb súlyú szakágazatok közül jelentősen nőtt 

továbbá a húsfeldolgozás, tartósítás és a tejtermékek gyártásának termelése. 

Ezzel szemben a legnagyobb mértékben a jégkrém, az édesség gyártása és a baromfihús feldolgozása, 

tartósítása szakágazatokban csökkent a termelés értéke változatlan áron számolva. 

36. táblázat: Az élelmiszeripari szakágazatok termelési értékének  
volumenváltozása (%) és növekedéshez való hozzájárulása16 

 Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 
2017. évi  növekedéshez való 

hozzájárulás (százalékpont) 

Élelmiszeripar összesen -1,0 4,4 4,3 1,0 1,1 11,2 1,1 

Húsfeldolgozás, -tartósítás 2,9 -13,7 2,9 0,8 8,7 -2,7 0,7 

Baromfihús feldolgozása, tartósítása -3,7 6,2 9,2 6,0 -11,0 9,4 -1,1 

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása -5,1 3,6 5,3 6,8 -7,5 7,8 -0,5 

Gyümölcs-, zöldséglé gyártása -4,7 -15,0 -25,8 132,0 23,5 80,7 0,3 

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás -9,5 13,1 -6,7 4,6 1,2 11,7 0,1 

Olaj gyártása -7,1 -0,8 3,6 -8,6 16,5 9,4 1,0 

Tejtermék gyártása -3,0 5,2 0,3 8,7 4,8 20,2 0,4 

Jégkrém gyártása -1,0 4,0 5,1 -4,4 -23,2 -19,7 0,0 

Malomipari termék gyártása 2,1 2,5 10,7 -11,3 8,8 9,5 0,2 

Kenyér; friss pékáru gyártása -4,5 3,8 1,0 -1,3 -2,6 0,8 -0,1 

Tartósított lisztes áru gyártása -3,1 7,1 -0,5 7,4 -0,3 14,1 0,0 

Tésztafélék gyártása -5,9 30,3 -0,3 -2,3 5,3 33,6 0,1 

Édesség gyártása 15,5 2,3 9,2 15,0 -11,8 13,3 -0,3 

Tea, kávé feldolgozása -11,2 6,1 4,6 -93,5 -11,8 -93,6 0,0 

Fűszer, ételízesítő gyártása 5,8 17,8 10,1 -10,8 2,1 18,1 0,0 

Készétel gyártása 25,2 -0,6 -0,9 0,4 56,2 54,5 0,3 

Homogenizált, diétás étel gyártása 36,7 8,6 38,4 -1,0 3,7 54,3 0,0 

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása 46,4 28,6 15,0 -4,7 -3,4 36,1 -0,1 

Haszonállat-eledel gyártása -9,8 18,0 5,2 -1,3 0,8 23,5 0,1 

Hobbiállat-eledel gyártása 5,6 13,6 11,5 81,6 -4,6 119,4 -0,3 

Desztillált szeszes ital gyártása -8,8 39,3 1,2 -9,4 -9,0 16,2 -0,1 

Szőlőbor termelése 13,0 5,2 9,5 -9,0 3,6 8,6 0,1 

Sörgyártás -5,7 -0,9 0,4 8,1 3,6 11,4 0,1 

Üdítőital, ásványvíz gyártása 4,6 3,7 8,9 -4,8 6,6 14,6 0,5 

Dohánytermék gyártása 4,1 9,6 -8,7 -3,4 1,3 -2,1 0,0 

Forrás: KSH alapján 

Az élelmiszeripari szakágazatok többségében a belföldi értékesítés a meghatározó, ezzel párhuzamosan az 

exportértékesítés 9 szakágazatban adja az értékesítés több mint felét. Ezek a hobbiállat-eledel gyártása, a 

máshova nem sorolható egyéb élelmiszer gyártása, a homogenizált diétás étel gyártása, az egyéb gyümölcs- 

és zöldségfeldolgozás, -tartósítás, a gyümölcs-, zöldséglé gyártása, az olaj gyártása, a dohánytermékek 

gyártása, a készétel gyártása és az édesség gyártása szakágazatok.
17

 Ezzel szemben a kenyér, friss pékáru 

gyártása, a sörgyártás, a desztillált szeszes ital gyártása, a tésztafélék gyártása és a szőlőbor termelése 

szakágazatok értékesítésének több, mint négyötöde belföldre irányul. 

                                                      
15Összesen 33 élelmiszeripari szakágazat van, de 8 esetében háromnál kevesebb adatszolgáltató van, ezért ezekről adatvédelmi okokból nem közöl 

adatot a KSH. 
16Növekedéshez való hozzájárulás: az adott szakágazat bázis évi részesedése a termelési értékből szorozva a termelési értéke volumenének tárgyévi 

növekedésével 
17 Ezen szakágazatok többségében nemzetközi vállalatok a meghatározóak, ezek a termelésüket általában felosztják az egyes telephelyek között ezért 
jelentős a külkereskedelmük (az egyes termékeket csak egy telephelyen gyártják és onnan exportálják).   
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37. táblázat: A közvetlen export18 értékesítés aránya az élelmiszeripar és egyes 
szakágazatai összértékesítéséből (%) 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 2017-2016 2017-2013 

Élelmiszeripar összesen  

Húsfeldolgozás, -tartósítás  

38,6 38,4 40,6 40,4 39,8 -0,6 1,2 

40,9 41,9 47,6 47,7 42,4 -5,3 1,5 

Baromfihús feldolgozása, 

tartósítása 
40,7 40,7 41,8 44,9 39,0 -5,9 -1,7 

Hús-, baromfihús-

készítmény gyártása 
27,8 28,6 31,2 32,7 33,1 0,3 5,3 

Gyümölcs-, zöldséglé 

gyártása 
67,3 68,0 65,2 58,1 61,5 3,4 -5,8 

Egyéb gyümölcs-, 

zöldségfeldolgozás, -

tartósítás 

64,1 66,6 67,3 67,3 66,9 -0,4 2,8 

Olaj gyártása 70,2 66,1 58,1 52,7 61,0 8,3 -9,2 

Tejtermék gyártása 14,5 13,7 16,0 18,1 21,5 3,4 7,0 

Jégkrém gyártása 25,1 26,6 47,7 43,7 44,7 1,0 19,6 

Malomipari termék 

gyártása 
18,4 18,0 27,5 25,6 26,6 0,9 8,2 

Kenyér; friss pékáru 

gyártása 
7,3 6,2 7,9 5,9 4,4 -1,4 -2,8 

Tartósított lisztes áru 

gyártása 
33,9 35,8 36,6 33,4 34,9 1,4 1,0 

Tésztafélék gyártása 12,3 8,9 14,5 13,8 17,9 4,1 5,6 

Édesség gyártása 45,5 47,7 56,4 59,2 51,6 -7,6 6,1 

Tea, kávé feldolgozása 73,5 75,6 77,7 17,4 24,8 7,4 -48,7 

Fűszer, ételízesítő gyártása 25,9 25,3 27,6 26,5 26,2 -0,3 0,4 

Készétel gyártása 50,8 47,9 52,4 60,1 56,2 -3,9 5,4 

Homogenizált, diétás étel 

gyártása 
81,2 81,9 71,1 73,4 74,4 1,0 -6,8 

M.n.s. egyéb élelmiszer 

gyártása 
64,2 74,2 70,0 71,6 76,6 5,0 12,4 

Haszonállat-eledel 

gyártása 
20,2 19,0 26,5 22,9 22,5 -0,4 2,3 

Hobbiállat-eledel gyártása 77,0 78,7 81,0 80,0 77,9 -2,1 0,9 

Desztillált szeszes ital 

gyártása 
8,3 11,0 12,6 13,0 14,6 1,6 6,3 

Szőlőbor termelése 21,7 21,5 21,8 21,9 19,2 -2,7 -2,5 

Sörgyártás 5,7 5,3 4,9 6,5 4,7 -1,8 -1,0 

Üdítőital, ásványvíz 

gyártása 
23,3 22,5 22,9 20,2 20,9 0,7 -2,4 

Dohánytermék gyártása 64,1 67,2 66,3 69,1 60,4 -8,7 -3,8 

Forrás: KSH alapján 

  

                                                      
18 A KSH iparstatisztikájában közölt adatok a vállalatok közvetlen exportjára vonatkoznak, a közvetítőkön (nagykereskedőkön) keresztül végbement 
kereskedelmet nem tartalmazzák. Emiatt az adott szakágazat által termelt termékek teljes kivitele nagyobb az itt megjelenőnél. 
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 Beruházások 5.1.2.

Az élelmiszeripari beruházások
19

 az előző évi kiugró mértékű növekedést követően 2017-ben tovább 

bővültek és változatlan áron is az elmúlt évek legmagasabb értékét érték el.  

Az ágazat beruházásai 2017-ben folyó áron 211,1 milliárd forintot tettek ki, volumenük 4,7 százalékkal 

bővült. Az élelmiszeripari vállalkozások beruházásainak volumene 2013 és 2017 között összességében 

kétharmadával növekedett. Az élelmiszeripar részesedése a nemzetgazdasági beruházásokból 3,1 százalék 

volt, egy év alatt 0,5 százalékponttal csökkent, de 2013 és 2017 között ugyanennyivel emelkedett. 

38. táblázat: Az élelmiszeripari beruházások teljesítményértéke és volumenváltozás 

  2013 2014 2015 2016+ 2017+ 

Folyó áron, milliárd forint 

Nemzetgazdaság összesen, ebből: 4 572,3 5 532,1 6 066,8 5 363,7 6 803,4 

- élelmiszeripari, ebből: 119,0 160,8 132,7 193,5 211,1 

- Gép 70,8 104,8 83,2 107,8 130,6 

- Jármű 6,8 7,6 8,8 7,4 6,7 

- Épület 39,8 47,0 39,3 76,0 72,4 

Volumenváltozás 

Nemzetgazdaság összesen, ebből: 5,9 19,3 7,9 -12,9 23,3 

- élelmiszeripari, ebből: 0,0 34,6 -18,2 43,9 4,7 

- Gép -6,3 49,6 -20,8 28,9 19,0 

- Jármű 14,2 5,8 15,9 -15,7 -28,0 

- Épület 10,1 15,2 -18,3 87,9 -9,1 

Forrás: KSH 

Az élelmiszeripari beruházások 2017. évi élénkülése a gépvásárlások dinamikus bővülésének köszönhető, az 

épület és járműberuházások mérséklődtek. A gépberuházások volumene 2017-ben 19,0 százalékkal 

növekedett, míg az épület beruházások volumene 9,1, a járműberuházásoké 28,0 százalékkal csökkent. A 

gépberuházások és az épület beruházások volumene az elmúlt években nagymértékben növekedett. Az épület 

beruházásokkal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a 2017-es érték az előző évi kiugró növekedéshez 

viszonyítva csökkent, többéves távlatban viszont igen kedvező értéknek minősül.  

A fentiek hatására a gépberuházások aránya az élelmiszeripar beruházásaiból közel kétharmad, az épület 

beruházásoké csaknem egyharmad volt. A járművek a fejlesztések 3 százalékát tették ki 2017-ben.  

28. ábra: Az élelmiszeripari beruházások anyagi, műszaki összetétel szerinti megoszlása 
2017-ben 

 
                                                      
19 A KSH adatai a nemzetgazdasági és nem az üzemgazdasági beruházásokra vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy csak a nemzetgazdaság számára új 

beruházásokat tartalmazzák, így az import forrásból megvalósuló beruházások esetében a használt és új eszközök is megjelennek, míg a belföldi 

forrás esetében csak az újak. Ezek alapján, ha egy élelmiszeripari vállalkozás import forrásból szerez be használt gépsort, akkor az jelentkezik az 
adatokban, ha hazai vállalkozástól veszi meg, akkor nem. 

Gép; 61,9% 

Jármű; 3,2% 

Épület; 34,3% 
Egyéb; 0,7% 
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Forrás: KSH 

Az élelmiszeripari szakágazatok
20

 többségében csökkent a beruházások értéke. A 32 szakágazat közül 27 

esetében rendelkezünk adatokkal
21

, ebből 16-ban nőtt, míg 11-ben csökkent a beruházások értéke. A 

húsfeldolgozás, tartósítás, a tésztafélék gyártása, a tea, kávé feldolgozása és a dohánytermékek gyártása 

szakágazatok fejlesztéseinek folyóáras értéke több mint kétszeresére emelkedett. Emellett több mint felével 

bővült még a hobbiállat-eledel gyártása, a tejtermékek gyártása, a baromfihús feldolgozása, tartósítása, az 

egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, tartósítás szakágazatok beruházásai. Ezzel szemben a leginkább a 

homogenizált, diétás étel gyártása, a szőlőbor termelése és az egyéb élelmiszer gyártása szakágazatok 

beruházásai csökkentek.  

39. táblázat: Az élelmiszeripari beruházások értéke szakágazatok szerint (millió Ft) 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017+ 

Húsfeldolgozás, -tartósítás                  5 068 9 580 6 270 4 363 10 358 

Baromfihús feldolgozása, tartósítása         4 617 11 366 6 608 16 156 25 052 

Hús-, baromfihús-készítmény 

gyártása         
2 497 6 997 5 817 5 293 5 795 

Burgonyafeldolgozás, -tartósítás             8 .. 170 101 73 

Gyümölcs-, zöldséglé gyártása                1 412 1 969 1 119 3 452 3 085 

Egyéb gyümölcs-, 

zöldségfeldolgozás, -tartó  
5 718 11 052 10 202 7 482 11 546 

Olaj gyártása                                8 059 5 533 3 559 7 866 5 408 

Tejtermék gyártása                           8 313 4 962 8 069 6 430 10 626 

Jégkrém gyártása                             72 280 207 446 470 

Malomipari termék gyártása                   2 192 4 565 3 867 3 886 3 222 

Kenyér; friss pékáru gyártása                5 362 9 288 8 243 9 231 6 241 

Tartósított lisztes áru gyártása             11 130 10 330 5 326 7 803 5 304 

Tésztafélék gyártása                         1 088 2 281 2 135 4 924 10 218 

Édesség gyártása                             5 605 4 547 2 837 4 746 4 805 

Tea, kávé feldolgozása                       5 289 3 106 3 352 135 286 

Fűszer, ételízesítő gyártása                 936 3 976 1 940 2 957 4 209 

Készétel gyártása                            1 547 1 137 1 226 6 283 7 384 

Homogenizált, diétás étel gyártása           41 319 252 556 122 

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása             4 246 6 086 4 516 5 371 3 566 

Haszonállat-eledel gyártása                  3 654 5 639 4 860 4 617 5 370 

Hobbiállat-eledel gyártása                   1 836 5 383 3 255 11 262 19 533 

Desztillált szeszes ital gyártása            1 796 2 625 1 942 1 896 1 388 

Szőlőbor termelése                           7 397 8 759 9 971 8 321 5 032 

Gyümölcsbor termelése                        67 .. 243 165 115 

Sörgyártás                                   4 173 4 500 5 156 4 724 4 835 

Üdítőital, ásványvíz gyártása                8 010 10 527 13 625 12 539 16 286 

Dohánytermék gyártása                        6 123 10 872 1 872 2 702 5 450 

Élelmiszeripar összesen** 113 667 152 686 124 738 149 123 180 665 

* A 4 fő feletti vállalkozások, valamint valamennyi költségvetési, és költségvetési rend szerint gazdálkodó szerv és a megfigyelésbe 

bevont nonprofit szervezetek adatai. ** Az összesen adatok a titkosított adatokkal együtt értendők.  

+) Előzetes évközi adatok. 

Forrás: KSH 

Az élelmiszeripari beruházások koncentráltak, a 3 legtöbbet fejlesztő szakágazat részesedése egyharmad, az 

5 legnagyobb szakágazat adja a beruházások közel felét, míg az első 10 szakágazatban valósult meg a 

beruházások több mint kétharmada. 

 

                                                      
20 A legalább 5 fős szervezetek adatait, csak folyó áras adatokat publikál a KSH. 
21 7 szakágazatban nem éri el a hármat az adatszolgáltatók száma, ezért a KSH adatvédelmi okokból nem tesz közzé adatot, de az élelmiszeripar 
összes beruházásához hozzáadja ezen szakágazatok értékét is. 
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29. ábra: Az élelmiszeripari beruházások megoszlása szakágazatok szerint  
(2017) 

 
Forrás: KSH, legalább 5 fős szervezetek adatai 

Az élelmiszeripari beruházások emelkedésére kedvezően hatottak a vissza nem térítendő támogatások, 

valamint a piaci hitelek alacsony kamata és a kedvező piaci kilátások is ösztönözték az élelmiszeripari 

beruházásokat. Jelentős hatása volt néhány nagyberuházásnak, ugyanakkor a beruházások élénkülése 

általánosan megfigyelhető folyamat. A beruházások növekedésének hatására javult az ágazat hatékonysága 

és versenyképessége, ami a termelés további bővülésének is alapja. 

 Foglalkoztatás és keresetek 5.1.3.

Az élelmiszeriparban
22

 zajló munkaerőpiaci folyamatokról alapvetően két különböző, a KSH által publikált 

statisztika ad tájékoztatást. A foglalkoztatottak száma a lakossági munkaerő-felmérésen alapul, amely a 

magánháztartásokra kiterjedő reprezentatív mintavételes adatgyűjtés, és a 15-74 éves személyek gazdasági 

aktivitásáról gyűjt információkat. Azokkal a munkavállalókkal számol el, akik fő jövedelemszerző 

tevékenysége az adott ágazathoz kapcsolódik. Előnye, hogy teljeskörűen lefedi az ágazatot és tartalmazza a 

nem hivatalos foglalkoztatást is. Hátránya, hogy a KSH csak az élelmiszeripar egészére publikálja az 

adatokat, a szakágazatok adatai nem állnak rendelkezésre. 

Az élelmiszeriparban foglalkoztatottak száma 2017-ben tovább emelkedett és ennek köszönhetően 

nagymértékben meghaladta a 2013. évit. Az élelmiszeripari vállalkozások 2017-ben 145,9 ezer főt 

foglalkoztattak, 2,1 ezer fővel, 1,5 százalékkal többet, mint 2016-ban. Az ágazat foglalkoztatása 2013,- 

2014,- és 2016-ban is növekedett, 2017-ben pedig már 15,7 ezer fővel, vagyis 12,1 százalékkal haladta meg a 

2013. évit. Az élelmiszeripar részesedése a nemzetgazdaság foglalkoztatásából 2017-ben 3,3 százalék volt, 

amely megegyezik a 2016. és a 2013. évi aránnyal. 

A másik statisztika az alkalmazásban állók száma, amely az intézményi munkaügyi statisztika szerint 

készül, és a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetési és társadalombiztosítási 

szervezetek, valamint a kijelölt nonprofit szervezetek adatait tartalmazza. Az adatfelvétel az 5 és 49 fő 

közötti szervezetek esetében mintavételes, a legalább 50 fős szervezeteknél (ezen szervezetek részesedése az 

alkalmazottak számából 70,8 százalék volt 2017-ben) pedig teljes körű. Előnye, hogy a teljes körű eljárásba 

eső cégek nagy súlya miatt pontos képet ad a foglalkoztatásról, emellett az adatok elérhetőek szakágazati 

                                                      
22 Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 
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bontásban is. Hátránya, hogy csak a legális foglalkoztatást mutatja ki, illetve az öt főnél kevesebbet 

foglalkoztatók adatai kimaradnak.  

Az intézményi munkaügyi statisztika adatai szerint az élelmiszeriparban 2017-ben enyhén emelkedett az 

alkalmazásban állók száma, ennek köszönhetően meghaladta a 2013-as szintet is. Az ágazat kibocsátásának 

döntő többségét adó legalább 5 fős vállalkozások alkalmazottainak száma 2017-ben 95,3 ezer fő volt, 0,8 

százalékkal, 711 fővel kevesebb, mint 2016-ban, így látható, hogy a lakossági munkaerő-felmérésben jelzett 

foglalkoztatás-növekedés nagy része az ennél kisebb mikro-vállalkozásoknál következett be. Az 

alkalmazásban állók száma ezt megelőzően hullámzóan alakult: 2013-ban stagnált, 2014-ben és 2015-ben 

bővült, viszont 2016-ban csökkent. Összességében 2013 és 2017 között 1,4 százalékkal, 1320 fővel 

emelkedett az élelmiszeriparban alkalmazásban állók száma. 

Szakágazatok szerint vizsgálva az alkalmazásban állók számának 2016 és 2017 közötti alakulását, változatos 

kép bontakozik ki. A 33 élelmiszeripar szakágazat közül adatvédelmi okokból 26 esetében publikál adatot a 

KSH. Ezek közül 15-ben bővült, míg 11-ben mérséklődött az alkalmazásban állók száma. A legnagyobb 

mértékű növekedés a kenyér, friss pékáru gyártása, a készétel gyártása és az egyéb gyümölcs-, 

zöldségfeldolgozás, tartósítás szakágazatokban látható. A három szakágazatban együtt közel 1,5 ezer fővel 

több ember dolgozott, mint egy évvel ezelőtt. Ezzel szemben jelentősen csökkent a hús, baromfihús 

készítmény gyártása, a húsfeldolgozás-, tartósítás és a haszonállat-eledel gyártása szakágazatokban 

alkalmazottak száma. A három szakágazatban összesen mintegy ezer fővel alkalmaztak kevesebb embert, 

mint 2016-ban.  

Az élelmiszeriparban alkalmazásban állók szakágazatok közötti megoszlása koncentráltabb, mint a 

termelésé. A kenyér, friss pékáru gyártása szakágazat a legnagyobb foglalkoztató, az alkalmazásban állók 

több mint ötödét (22,1%) adta 2017-ben. A három húsipari szakágazat együttes aránya közel egynegyed volt 

(24,7%). Emellett kiemelkedő még az egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás és a tejtermékek gyártása. A 

három legnagyobb szakágazat az alkalmazásban állók 40 százalékának, a hat legnagyobb szakágazat együtt 

az alkalmazásban állók több mint hattizedének (61,0%) adott munkát. 
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40. táblázat: Az élelmiszeriparban alkalmazásban állók száma (fő) és megoszlása (%) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2017-2016 2017-2013 
Megoszlás 2017-

ben (%) 

Élelmiszeripar összes 94 018 96 902 98 225 94 627 95 338 711 1320 100,0 

Húsfeldolgozás-, -

tartósítás 
9 906 8 313 8 135 7 647 7 371 -276 -2 535 7,7 

Baromfihús feldolgozása, 

tartósítása 
8 030 8 240 9 063 9 621 9 695 74 1 665 10,2 

Hús-, baromfihús-

készítmény gyártása 
6 494 6 728 6 614 7 068 6 523 -545 29 6,8 

Burgonyafeldolgozás, -

tartósítás 
73   58 65 61 -4 -12 0,1 

Gyümölcs-, zöldséglé 

gyártása 
504 484 470 692 759 67 255 0,8 

Egyéb gyümölcs-, 

zöldségfeldolgozás, -

tartósítás 

6 633 6 808 7 089 6 820 7 030 210 397 7,4 

Olaj gyártása 817 761 891 924 934 10 117 1,0 

Tejtermék gyártása 6 222 6 226 6 279 6 360 6 481 121 259 6,8 

Jégkrém gyártása 185 240 219 291 231 -60 46 0,2 

Malomipari termék 

gyártása 
1 698 1 823 1 990 1 795 1 828 33 130 1,9 

Kenyér; friss pékáru 

gyártása 
20 255 22 238 20 973 20 253 21 025 772 770 22,1 

Tartósított lisztes áru 

gyártása 
3 832 4 202 4 250 4 398 4 416 18 584 4,6 

Tésztafélék gyártása 1 411 1 805 1 888 1 489 1 603 114 192 1,7 

Édesség gyártása 2 747 2 698 2 743 2 917 2 656 -261 -91 2,8 

Tea, kávé feldolgozása 2 466 2 549 2 440 434 409 -25 -2 057 0,4 

Fűszer, ételízesítő gyártása 1 377 1 503 1 486 1 289 1 329 40 -48 1,4 

Készétel gyártása 862 887 692 705 1155 450 293 1,2 

Homogenizált, diétás étel 

gyártása 
250 232 369 389 372 -17 122 0,4 

M.n.s. egyéb élelmiszer 

gyártása 
4 344 4 839 5 238 2 863 2 999 136 -1345 3,1 

Haszonállat-eledel 

gyártása 
2 715 3 000 3 112 2 999 2 732 -267 17 2,9 

Hobbiállat-eledel gyártása 1 502 1 684 1 718 3 619 3 707 88 2 205 3,9 

Desztillált szeszes ital 

gyártása 
1 086 1 080 1 307 1 315 1 182 -133 96 1,2 

Szőlőbor termelése 3 025 3 057 3 386 3 398 3 539 141 514 3,7 

Sörgyártás 1 839 1 805 1 815 1 782 1 744 -38 -95 1,8 

Üdítőital, ásványvíz 

gyártása 
3 716 3 600 3 872 3 380 3 343 -37 -373 3,5 

Dohánytermék gyártása 1 255 1 285 1 326 1 306 1 430 124 175 1,5 

Egyéb 774 815 802 808 784 -24 10 0,8 

Forrás: KSH 

Az élelmiszeriparban alkalmazásban állók többségét (70,8%-át) a legalább 50 fős vállalkozások adták 2017-

ben, ezen belül kiemelkedő az 50 és 249 fő közötti vállalkozások (létszám alapján középvállalkozások) és a 

250 fő feletti vállalkozások (létszám alapján nagyvállalkozások) szerepe. A méret szerint a kisvállalkozások 

közé tartozó vállalatok aránya több mint egynegyed, míg a közép és nagyvállalkozások részesedése több 

mint egyharmad volt 2017-ben. 
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30. ábra: Az élelmiszeriparban alkalmazásban állók számának megoszlása 

 
Forrás: KSH 

Az 50 fő alatti vállalkozások szerepvállalása az alkalmazásban állóknál a szőlőbor termelése és a kenyér, 

friss pékáru gyártása szakágazatokban a legmagasabb (több mint 50%). Az 50 és 249 fő közöttieké a 

homogenizált diétás étel gyártása, a készétel gyártása és a desztillált szeszes ital gyártása szakágazatokban a 

legjelentősebb, míg a 250 fő feletti vállalkozások a dohánytermékek gyártása, a hobbiállat-eledel gyártása, a 

sörgyártás, a baromfihús termékek gyártása és a tejtermékek gyártása szakágazatokban adják az 

alkalmazásban állók legnagyobb részét.  

A mezőgazdasághoz hasonlóan az élelmiszeriparban is probléma a munkaerő hiánya, a foglalkoztatás néhány 

szakágazatban megfigyelhető csökkenése elsősorban erre vezethető vissza. Ennek oka egyrészt az, hogy a 

képzett szakemberek egy része külföldön vállal munkát, valamint jelentős a nemzetgazdaság jobban fizető 

ágazatainak az elszívó hatása is. A munkaerő-hiány megnehezíti a munkaerő-igényes ágazatok fejlődését. A 

képzett munkaerő megtartása érdekében történő béremelési versenyben a hazai cégek csak korlátozott 

mértékben tudnak részt venni, mivel meg kell őrizniük a nemzetközi versenyképességüket. 

Megoldás lehet a növekvő gépesítés és a digitális megoldások elterjedése, aminek köszönhetően fajlagosan 

kisebb élőmunka ráfordítással termelhetnének a cégek, az egy főre jutó hozzáadott érték viszont bővülhetne. 

Ez lehetővé tenné a bérek dinamikus emelkedését, vagyis könnyebb lenne megtartani, illetve az ágazatba 

vonzani a motivált munkaerőt. Elősegítené ezt továbbá a gyakorlatorientált szakképzés és a felsőoktatás 

fejlesztése is, ami szintén a munkaráfordítás hatékonyságát és a bérek emelkedését hozná magával. 

Az élelmiszeriparban dinamikusan, kétszámjegyű mértékben emelkedtek a keresetek 2017-ben, a növekedés 

mértéke enyhén maradt el a nemzetgazdaság egészére jellemzőtől. Az élelmiszeriparban működő legalább 5 

fős vállalkozásoknál alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a 2016-os 5,9 százalék után 2017-ben 12,0 

százalékkal növekedett és 259,1 ezer forint volt. A nettó keresetek az élelmiszeriparban szintén 12,0 

százalékkal bővültek és 172,3 ezer forintot tettek ki. Négy év alatt a bruttó keresetek 31,8, míg a nettó 

keresetek 33,8 százalékkal bővültek. A nettó reálkeresetek az élelmiszeriparban 2017-ben 9,4, 2013 és 2017 

között 30,6 százalékkal növekedtek. 

Az élelmiszeriparban – hasonlóan a mezőgazdasághoz – kisebbek a keresetek, mint a nemzetgazdaság 

egészében, de 2013 és 2017 között enyhe felzárkózás volt megfigyelhető. Az élelmiszeriparban a nettó 

keresetek 2017-ben a nemzetgazdaságra jellemző érték 87,2 százalékát tették ki, 2,1 százalékponttal többet, 

mint 2013-ban. 
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31. ábra: A keresetek alakulása a nemzetgazdaságban és az élelmiszeriparban 
(ezer forint/fő/hó) 

 
Forrás: KSH 

Az élelmiszeriparban általános volt a keresetek emelkedése 2017-ben. A szakágazatok többségében nőttek a 

keresetek, mindössze a készétel gyártása szakágazatban regisztráltak csökkenést. Ezzel szemben 16 

szakágazat esetében kétszámjegyű volt a bérnövekedés. A legnagyobb mértékben a burgonya feldolgozás, 

tartósítás, a tésztafélék gyártása és húsfeldolgozás, tartósítás szakágazatokban bővültek a keresetek.  
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32. ábra: Havi bruttó kereset szakágazatonkénti alakulása (2017, Ft/fő/hó) 

 
Forrás: KSH alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A keresetek nagyságában az egyes élelmiszeripari szakágazatok között nagymértékű különbségek vannak. 

Míg a nettó kereset az olaj gyártása esetében 317 ezer forintot, a sörgyártás esetében 291 ezer forintot és az 

üdítőital, ásványvíz gyártása esetében 272 ezer forintot tett ki, addig a kenyér, friss pékáru gyártása 

szakágazatban 121 ezer forintot, a húsfeldolgozás tartósítás szakágazatban 141 ezer forintot, a baromfihús 

feldolgozása, tartósítása szakágazatban 145 ezer forintot vittek haza az alkalmazásban állók. A legjobban és 

legrosszabbul fizető szakágazat nettó keresetei között 2,6-szoros a különbség. A keresetek közötti 

különbségek elsősorban a fizikai és szellemi foglalkozásúak arányával magyarázhatóak. A legmagasabb 

keresetekkel rendelkező szakágazatok magas gépesítettség mellett, alacsony fajlagos élőmunka igénnyel 

termelnek, ennek következtében az egy alkalmazottra jutó hozzáadott érték magas. 
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41. táblázat: A bruttó és nettó keresetek nagysága, előző évhez viszonyított alakulása, 2017 
(forint/fő/hó,%) 

 Megnevezés 
Bruttó átlagkereset 

(Ft) 

Változás 

(%) 

Nettó átlagkereset 

(Ft) 

Változás 

(%) 

Nemzetgazdaság összesen, ebből: 297 017 12,9 197 516 12,9 

Élelmiszeripar összesen, ebből: 259 094 12,0 172 298 12,0 

Húsfeldolgozás, -tartósítás 211 978 18,3 140 966 18,3 

Baromfihús feldolgozása, tartósítása 218 425 11,5 145 253 11,5 

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 248 531 10,6 165 273 10,6 

Burgonyafeldolgozás, -tartósítás 219 371 45,0 145 882 45,0 

Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 332 121 2,0 220 860 2,0 

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -

tartósítás 
242 165 13,1 161 040 13,1 

Olaj gyártása 476 759 7,0 317 045 7,0 

Tejtermék gyártása 277 318 12,8 184 417 12,8 

Jégkrém gyártása 253 871 12,3 168 828 12,3 

Malomipari termék gyártása 264 735 16,4 176 050 16,4 

Kenyér; friss pékáru gyártása 181 261 14,8 120 538 14,8 

Tartósított lisztes áru gyártása 261 293 10,9 173 760 10,9 

Tésztafélék gyártása 267 062 21,9 177 598 21,9 

Édesség gyártása 236 055 6,9 156 978 6,9 

Tea, kávé feldolgozása 218 619 18,3 145 382 18,3 

Fűszer, ételízesítő gyártása 292 903 12,7 194 780 12,7 

Készétel gyártása 246 389 -1,9 163 848 -1,9 

Homogenizált, diétás étel gyártása 309 990 7,3 206 144 7,3 

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása 288 496 0,6 191 850 0,6 

Haszonállat-eledel gyártása 321 630 17,4 213 886 17,4 

Hobbiállat-eledel gyártása 382 896 17,4 254 626 17,4 

Desztillált szeszes ital gyártása 318 101 12,5 211 542 12,5 

Szőlőbor termelése 238 069 2,1 158 318 2,1 

Sörgyártás 437 705 7,4 291 074 7,4 

Üdítőital, ásványvíz gyártása 408 575 9,4 271 704 9,4 

Dohánytermék gyártása 308 329 3,4 205 038 3,4 

Forrás: KSH 

 Munkatermelékenység  5.1.4.

 Az élelmiszeripar hosszú távú fejlődésének fontos feltétele a termelékenység folyamatos növelése. Ez teszi 

lehetővé a nemzetközi versenyképesség növekedését, és a bérek emelését is. A termelési tényezők közül a 

munka felhasználásának hatékonyságát fejezi ki a létszámarányos termelési érték
23

. Az eredmények alapján 

az élelmiszeriparban alkalmazásban állók hatékonysága érdemben nőtt az elmúlt években. Az egy 

alkalmazásban állóra jutó változatlan áron számolt termelési érték növekedése 2017-ben is folytatódott, 0,3 

százalékkal nőtt, amely a termelési érték változatlan áron számított 1,1 százalékos, és az alkalmazásban állók 

számának 0,8 százalékos növekedésének az eredménye. A munkatermelékenység javulása 2013 és 2017 

között 9,6 százalékos, mivel a termelési érték 11,2 százalékkal nőtt változatlan áron, miközben az 

alkalmazásban állók száma 1,4 százalékkal volt magasabb, mint 2013-ban.  

Többéves távlatban, 2013 és 2017 között 16 szakágazatban emelkedett, míg 9-ban csökkent a 

munkatermelékenység. Az egyéb élelmiszer gyártása szakágazat munkatermelékenysége közel a kétszeresére 

emelkedett, de több mint ötödével javult a mutató a húsfeldolgozás, tartósítás, az üdítőital, ásványvíz 

                                                      
23A létszámarányos termelési érték azt mutatja, hogy egy alkalmazásban álló hány forint termelési értéket állít elő egy évben. A mutató számításánál a 

termelési értéket változatlan (2013-as) árakon vesszük figyelembe, hogy kiszűrjük az árváltozás hatását, majd ezt elosztjuk az alkalmazásban állók 
számával. 
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gyártása, a haszonállat-eledel gyártása és a fűszer, ételízesítő gyártása szakágazatokban is. Ezzel szemben a 

legnagyobb csökkenés a tea, kávé feldolgozása, a jégkrém gyártása és a dohánytermékek gyártása 

szakágazatokban volt megfigyelhető. 

A munkatermelékenység javulása adódhat technológiai fejlesztésből, automatizációból, a termékskála 

fejlesztéséből, az alkalmazottak képzéséből, hatékonyabb munkaszervezésből, illetve abból is, hogy a 

kevésbé hatékony szervezetek befejezik a termelést, vagy új, hatékonyabb szereplő jelenik meg a piacon. A 

munkatermelékenység javulása teszi lehetővé a keresetek bővülését is, ezért fontos szerepe van a 

munkaerőhiány csökkentésében. Ugyanígy, a munkatermelékenység csökkenése következhet egy hatékony 

nagyvállalat magyar piacról való kivonulásából, vagy TEÁOR váltásából is. 

42. táblázat: Az egy alkalmazásban állóra jutó változatlan áron számolt termelési érték 
változása ( 2013=100) 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2016 

Élelmiszeripar összesen 100,0 101,3 104,2 109,3 109,6 100,3 

Húsfeldolgozás, -tartósítás 100,0 102,8 108,1 116,0 130,8 112,8 

Baromfihús feldolgozása, 
tartósítása 

100,0 103,5 102,8 102,6 90,6 88,3 

Hús-, baromfihús-készítmény 

gyártása 
100,0 100,0 107,1 107,0 107,3 100,2 

Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 100,0 88,5 67,6 106,6 120,0 112,6 

Egyéb gyümölcs-, 

zöldségfeldolgozás, -tartósítás 
100,0 110,2 98,7 107,3 105,4 98,2 

Olaj gyártása 100,0 106,5 94,2 83,1 95,7 115,3 

Tejtermék gyártása 100,0 105,1 104,6 112,2 115,4 102,8 

Jégkrém gyártása 100,0 80,2 92,3 66,4 64,3 96,7 

Malomipari termék gyártása 100,0 95,5 96,8 95,2 101,7 106,8 

Kenyér; friss pékáru gyártása 100,0 94,5 101,2 103,5 97,1 93,8 

Tartósított lisztes áru gyártása 100,0 97,7 96,1 99,7 99,0 99,3 

Tésztafélék gyártása 100,0 101,9 97,1 120,3 117,6 97,8 

Édesség gyártása 100,0 104,2 111,9 121,0 117,2 96,9 

Tea, kávé feldolgozása 100,0 102,6 112,2 41,0 38,4 93,6 

Fűszer, ételízesítő gyártása 100,0 107,9 120,2 123,6 122,4 99,0 

Készétel gyártása 100,0 96,6 122,7 120,9 115,3 95,3 

Homogenizált, diétás étel 

gyártása 
100,0 117,0 101,8 95,6 103,7 108,4 

M.n.s. egyéb élelmiszer 
gyártása 

100,0 115,4 122,6 213,8 197,2 92,2 

Haszonállat-eledel gyártása 100,0 106,8 108,3 110,9 122,7 110,7 

Hobbiállat-eledel gyártása 100,0 101,3 110,7 95,5 88,9 93,1 

Desztillált szeszes ital gyártása 100,0 140,1 117,1 105,5 106,8 101,2 

Szőlőbor termelése 100,0 104,1 102,9 93,3 92,8 99,5 

Sörgyártás 100,0 101,0 100,8 111,0 117,5 105,9 

Üdítőital, ásványvíz gyártása 100,0 107,0 108,4 118,2 127,4 107,8 

Dohánytermék gyártása 100,0 107,0 94,7 92,9 85,9 92,5 

Forrás: KSH alapján AM 

5.2. Az élelmiszeripar jövedelmezősége és hatékonysága 

Az élelmiszeripar 2017-ben eredményes évet zárt, a vizsgálat alapjául szolgáló 5 év távlatában 

eredményessége és hatékonysága is növekedett, bár a növekedés mértéke 2017-re mérséklődött. Az ide sorolt 

vállalkozások darabszáma és foglalkoztatotti száma is jelentősen csökkent, azonban ez elsősorban a mikro- 

és kisvállalkozások kategóriájára volt jellemző, ez az ágazat tisztulását segítette elő. Ipari szinten továbbra is 

a közepes és nagyvállalatok dominanciája a meghatározó.  

A foglalkoztatási problémák az élelmiszeripart is elérték, ennek hatására dinamikus bérfejlesztés történt az 

ágazatban és a csökkenő munkaerő mellett nőtt a hatékonyság, amelyek a technológiai megoldások, a 
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különböző termék- és eljárásinnovációk alkalmazása révén segítik az ipart. Az innováció témakör az ágazat 

számára létkérdés, melyben a nagyobb aktivitás a szereplők és az ösztönzők oldaláról is elengedhetetlen.  

A 2014-2020-as időszakban az élelmiszeripar fejlesztéseihez a Kormány hazai és uniós forrásokból 300 

milliárd forint forrást nevesített, ezek elosztása megkezdődött, kifizetése még húzódik. Vélhetően az új 

beruházások nemcsak termelékenység növelést és kapacitásbővítést, de termékfejlesztést is eredményeznek, 

ami illeszkedik a változó, egyre tudatosabb fogyasztói igényekhez. 

 Az élelmiszeripar eredményessége24 5.2.1.

A nemzetgazdaságban 2017-ben nyilvántartott több mint 366 ezer vállalkozás
25

 kibocsátása meghaladta a 

49.857 milliárd forintot, bruttó hozzáadott értéke pedig a 18.610 milliárd forintot. A kibocsátás fele a 

feldolgozóiparhoz kapcsolódik, melyen belül az élelmiszeripar a maga 3.232 milliárdos kibocsátásával 

egymaga 13 százalékot biztosított, a második legnagyobb értéket a 12 feldolgozóipari ágazat között. Emellett 

foglalkoztatásban (közel 88 ezer fő) és árbevételben (3.637 milliárd) is a második legjelentősebb ágazat. Az 

előző év ezen időszakához viszonyítva csökkent a foglalkoztatás, az árbevétel mégis 5 százalékos 

növekedést mutat.  

A közvetlen termelő tevékenységhez kapcsolódó üzemi tevékenység eredménye az előző év hasonló 

időszakához képest 20 milliárd forinttal bővült, de a jelenleg ismert 2017-es érték már most közelíti az előző 

év teljes értékét. Ennek oka, hogy a bázis időszakhoz képest az üzemi veszteség 10 százalékkal csökkent, 

míg az üzemi nyereség 11 százalékkal bővült ágazati szinten. A vizsgált 5 éves időszakban több mint 50 

százalékos volt a nyereség bővülése. 

43. táblázat: Az élelmiszeripar eredménykategóriáinak26 alakulása (millió Ft) 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

Üzemi tevékenység eredménye 100 172 124 724 144 781 156 022 155 655 

Pénzügyi műveletek eredménye -33 680 -30 984 -10 532 2 385 -14 756 

Adózás előtti eredmény 77 092 96 780 135 601 158 406 140 898 

Adózott eredmény 67 146 84 115 120 408 141 584 130 587 

Forrás: 2013-2016 NAV adatbázis, 2017 NAV Gyorsjelentés alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

Az ágazatra jellemző pénzügyi műveletek eredménye a tavalyi nyereség után ismét veszteséget mutat, de 

mértéke nem éri el a 2013-as, 2014-es év veszteségeit. A pénzügyi műveletek ráfordításai nem változtak 

jelentősen 2016-ról 2017-re, azonban a pénzügyi műveletek bevételei a felére estek vissza. A vizsgált 

időszakban az adózás előtti eredmény több mint 80 százalékkal növekedett, az adózott eredmény pedig közel 

megduplázódott. 

 Szerkezet, hatékonyság, jövedelmezőség, likviditás 5.2.2.

Az élelmiszeripar vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzéséhez szerkezeti, hatékonysági, 

jövedelmezőségi és likviditási mutatókat használtunk
27

. Az alapadatok folyóárasak. Némely mutató esetében 

van iránymutató érték, de leginkább a tendenciák vizsgálata fontos – különösen a jövedelmezőségi mutatók 

esetében. A mutatók értékének elemzése során figyelemmel kell lenni arra a tényre, hogy a közel 5 ezer 

élelmiszeripari vállalat között ugyan alig 70 „nagyvállalat” szerepel, de ezek egyenként is képesek hatást 

gyakorolni az ágazati aggregált mutatók alakulására. 

Az élelmiszeriparban a befektetett eszközök aránya évről évre növekedést mutat, 2017-re azonban egy 

enyhe, 1 százalékpontos csökkenés tapasztalható, ami a teljes eszközállomány bővüléséből adódik. A 

befektetett eszközök értéke folyamatosan emelkedik, az 5 év távlatában az emelkedés megközelítette a 20 

százalékot. Ezzel párhuzamosan a vállalkozások vagyona is nő vagy stagnál – vizsgált időszakoktól függően 

                                                      
24

Az alfejezet alapjául szolgáló NAV adatok a kettős könyvvitelt vezető társas vállalkozások adatait tartalmazzák, aggregálva a teljes ágazatra és különböző 

szempontok szerinti bontásban is. A „NAV adatbázis” megjelölésű adatok a normál és az eltérő üzleti éves vállalkozások adatait is tartalmazzák, míg a 2016-os 

Gyorsjelentésből származó adatok csak a normál mérleget készítőekét, így ez még nem tekinthető véglegesnek. 
25 Kettős könyvvitelt vezető társas vállalkozások adatai, forrás: NAV 
26

Az Országgyűlés a 2015. évi CI. törvénnyel módosította a 2000. évi C. törvényt. A változások között szerepel többek között a rendkívüli eredmény kategória 

és a mérleg szerinti eredmény kategória megszűnése, így az eddig alkalmazott táblázat átalakult.  
27Szerkezeti, hatékonysági és jövedelmezőségi, valamint a likviditási mutatók számítási módszereit lásd a táblázatos kötet 

Mellékletek c. részében. 
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–, de a teljes időszakra vetített növekedés mértéke alacsonyabb, mintegy 15 százalékos. Ennek oka a 

növekvő tárgyi eszköz állomány és az öt év alatt 70 százalékkal bővülő befektetett pénzügyi eszköz 

állomány. Forgóeszközökön belül legnagyobb mértékben a pénzeszközök állománya növekedett (35%), de a 

követelések is 10 százalékkal bővültek. 

44. táblázat: Az élelmiszeripar mutatóinak alakulása (20132017) 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

Befektetett eszközök aránya (%) 46,4 47,2 46,9 48,6 47,6 

Tőkeerősség (%) 38,4 38,5 39,3 43,0 46,0 

Eladósodottság foka (kötelezettségek aránya) (%) 57,7 57,2 56,4 52,6 49,6 

Vevők/szállítók aránya (%) 105,9 109,7 113,7 117,0 108,8 

Létszámarányos árbevétel (millió forint/fő) 36,4 35,8 38,4 39,9 41,5 

Létszámarányos üzemi eredmény (millió forint/fő) 1,0 1,3 1,5 1,6 1,8 

Árbevétel arányos üzemi eredmény (forint/100 forint) 2,87 3,53 3,90 4,10 4,28 

Árbevétel arányos adózott eredmény ROS (forint/100 forint) 1,92 2,38 3,24 3,82 3,59 

Eszközarányos nyereség ROA (forint/100 forint) 2,90 3,43 4,56 4,90 4,89 

Saját tőke arányos nyereség ROE (forint/100 forint) 7,54 8,90 11,51 11,30 10,63 

Likviditási ráta (együttható) 1,21 1,21 1,34 1,51 1,48 

Forrás: 2013-2016 NAV adatbázis, 2017 NAV Gyorsjelentés alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A tőkeerősség mutató alakulása azt mutatja, hogy működésüket egyre inkább képesek a szereplők saját 

forrásból finanszírozni, mivel a mutató minden vizsgált évben meghaladja a kritikus működéshez kapcsolódó 

35 százalékos küszöbértéket és folyamatosan növekszik is, 5 év alatt közel 8 százalékponttal: 2015-ben 

meghaladva a 40, 2017-ben megközelítve az 50 százalékot. Ezzel párhuzamosan a kötelezettségek aránya 

természetesen csökkent. A mutató csökkenésének oka a mérlegfőösszeg változása mellett a 

kötelezettségállomány csökkenése. A vevők/szállítók aránya ingadozó, de még a legalacsonyabb értéket 

mutató évben is meghaladja a 100 százalékot, vagyis kifizetetlen szállítói tartozások nem veszélyeztetik a 

működést.  

A létszámarányos árbevétel – 2014 értékétől eltekintve – folyamatosan emelkedik, az öt év alatt 15 

százalékkal nőtt. Az ágazat árbevételének növekedését elsősorban az export bővülésének köszönheti. A 

mutató értéke dinamikusabban növekszik, mint az árbevétel, ennek oka a csökkenő létszám is. A csökkenő 

foglalkoztatás oka a szakemberhiány, illetve egyben a képzetlen munkaerő hiánya is. A technológiai 

fejlesztések azonban növelik a munkatermelékenységet, egyes szakágazatokban a mérethatékonyságra való 

törekvés is erősödött. A hatékonyság tényét jelzi az is, hogy a létszámarányos üzemi eredmény az 5 év alatt 

közel megduplázódott.  

Az árbevétel-arányos üzemi eredmény folyamatos növekedése szintén pozitív – eredményesebb 

alaptevékenységre utal –, de a 100 forint árbevételből 4,3 forint üzemi eredmény még mindig alacsony – 

nemzetgazdasági szinten ennek értéke a 2017-es adatok alapján 6,1 a feldolgozóiparban pedig 6,7 Ft/100 Ft. 

Az árbevétel arányos adózott eredmény közel a duplájára nőtt 5 év alatt, bár értéke 2016-ról 2017-re 

csökkent. Az eszközarányos nyereség (ROA) növekedése az eszközök jövedelmezőségének növekedését 

mutatja, értéke közel duplájára nőtt a dinamikusan növekvő adózott eredmény miatt, közelítve a 

feldolgozóipar 6,8 Ft/100 Ft-os értékéhez, meghaladva a nemzetgazdaságra jellemző 3,8-es értéket. A saját 

tőke arányos nyereség (ROE) is több mint 40 százalékkal nőtt a vizsgált 5 évben, 2015 óta a 100 forint saját 

tőkére eső nyereség már meghaladja a 10 forintot, de még így is közel 15 százalékkal elmarad a 

feldolgozóipart jellemző átlagos értéktől. A likviditás minden évben meghaladja a kívánt minimum értéket és 

növekedést is mutat, de egyelőre az ideális mutatóérték felső határát nem éri el.  

(Az eltérő üzleti éves beszámolót készítő vállalkozások – melyek száma az élelmiszeriparban nem jelentős, 

viszont mivel „nagyvállalatokról” van szó, hatásuk domináns – adataival kiegészült eredmények hatására 

még változhatnak a mutatók értékei). 
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 Az élelmiszeripari vállalkozások méret szerinti elemzése 5.2.3.

A vállalkozások méret szerinti kategorizálásának feltételeit törvény írja elő
28

. A Magyarországon működő 

társas vállalkozások száma meghaladja a 366 ezret, a legtöbb vállalkozás a kereskedelem kategóriához 

kapcsolódik. A feldolgozóiparhoz 30.429 vállalkozás tartozik, ezen belül közel 5 ezer az élelmiszeriparhoz. 

Számuk alapján a mikro- és kisvállalkozások dominálnak, együtt a vállalkozások több mint 90 százalékát 

adják, ugyanakkor az ágazat működése szempontjából a közép- és nagyvállalkozások a meghatározók. 

Ennek a két csoportnak a részesedése az üzemszámból alig 8 százalék, ennek ellenére ezek a cégek 

biztosítják a teljes belföldi árbevétel több mint 80, az exportárbevétel több mint 90 százalékát – ennek 

köszönhetően az élelmiszeripari nyereség négyötödét is. Munkát biztosítanak az ágazati dolgozók 70 

százalékának, és náluk koncentrálódik az ágazati vagyon közel 80 százaléka. 

33. ábra: Élelmiszeripari vállalkozások főbb paraméterei vállalkozási méret 
alapján29 

 
Forrás: Élelmiszeripari Információs Rendszer (www.elir.aki.gov.hu), 2016 és NAV Gyorsjelentés alapján készült az AM 

Élelmiszeripari Főosztályán 

Részletesen elemezve az egyes méreteket, a vizsgált időszakban az élelmiszeripari vállalkozások közel 75 

százalékát jelentő mikrovállalkozások darabszáma és foglalkoztatotti köre is a folyamatos bővülés után 

2017-re csökkenést mutatott, ennek köszönhető az ágazati vállalatszám csökkenés is. Ezek a vállalkozások 

sajátosságaik alapján nem képesek egyéni teljesítményeikkel érdemben befolyásolni az ágazati értékeket, az 

egy vállalkozásra jutó átlagos létszám például esetükben alig haladja meg a 2 főt. A vállalkozáscsoportnak az 

aggregált üzemi eredménye éveken keresztül veszteséget mutatott, azonban 2017-re a kevesebb vállalkozás 

egyben eredményesebben gazdálkodó vállalkozásokat is takart, együttesen üzemi nyereséget realizáltak.  

A mikrovállalkozások foglalkoztatják az ágazat dolgozóinak 9,2 százalékát, előállítva ezzel a belföldi 

árbevétel 4,6, az exportárbevétel 0,7 százalékát. Ez a vállalati méret elsősorban a helyi foglalkoztatásban, a 

helyi piacok ellátásában játszik szerepet, ennek megfelelően a jegyzett tőke tulajdonosi körét vizsgálva is a 

belföldi részesedés dominál, leginkább magánszemélyek, illetve gazdasági társaságok a tulajdonosok, a 

külföldi tulajdoni hányad alig haladja meg a 10 százalékot. A vizsgált időszakban a jövedelmezőségi 

mutatók értéke javult (például a létszámarányos árbevétel, vagy az árbevétel- és eszközarányos nyereség), de 

                                                      
282004. évi XXXIV. törvény  
29 

A 2016. évre még nem állnak rendelkezésre eltérő üzleti éves adatok, és a kimaradó vállalkozások jellemzően a közepes és nagy/egyéb méretbe 

tartoznak, értékeik a teljes ágazat értékeit befolyásolják, ezért az ábra 2016-os idősorában várhatóan tovább fog nőni majd a közepes- és egyéb 
vállalatok részesedése.  
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a többi vállalati méret aggregált értékét nézve még mindig jelentős a lemaradás. A likviditás és az 

eladósodottság is javult, de ez az állítás az élelmiszeripar minden méretű vállalatcsoportjára igaz.  

Az élelmiszeripari vállalkozások közel 18 százalékát jelentő kisvállalkozások a munkavállalók közel ötödét 

foglalkoztatják, a belföldi árbevétel 15, az exportárbevétel 6 százalékát realizálták. A vállalatcsoporthoz 

kapcsolódó árbevétel növekedett a vizsgált időtartamban 5 százalékkal, szembetűnő a több mint 6 

százalékpontos exportárbevétel arány emelkedés. Mind az öt évben az adózás előtti eredmény és az adózott 

eredmény is nyereséget mutat és növekvő tendenciát, a növekedés mértéke 20-30 százalékos. 

 A vállalati darabszám és a foglalkoztatott létszám közel 20 százalékkal mérséklődött ebben a 

méretkategóriában, ugyanakkor a „maradó” vállalatok eredményesebben és hatékonyabban működtek, ezt 

támasztja alá például a létszámarányos árbevétel, vagy az árbevétel arányos nyereség emelkedése is.  

Az eredményességi mutató értékei közelítik, adott esetben meg is haladják a nagyobb kategóriák hasonló 

értékeit. Ennek a vállalatcsoportnak a legalacsonyabb az eladósodottsága, ráadásul 5 év alatt 5 

százalékpontot esett is, ami a növekvő mérlegfőösszegnek és a közel stagnáló kötelezettségállománynak 

köszönhető. A likviditás értéke a kisvállalkozások esetében a legmagasabb, de még a folyamatos növekedés 

ellenére sem éri el a felső korlátot. A jegyzett tőke összetételében állami tulajdon nem jelenik meg, 

önkormányzati is minimális mértékben, a külföldi-belföldi társas-belföldi magán kategóriák dominálnak, 

közel azonos megoszlásban. 

45. táblázat: Az élelmiszeripar meghatározó paramétereinek és mutatóinak vállalati méret 
szerinti alakulása (2013-2017) 

Megnevezés 
Mikro Kis Közép Egyéb 

2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 

Árbevétel (mFt) 128 438 120 115 430 797 451 352 1 020 161 966 366 1 915 730 2 099 868 

Export árbevétel aránya (%) 12,2 7,6 13,9 20,2 34,0 28,3 39,2 40,4 

Adózás előtti eredmény (mFt) -269 728 15 412 18 052 32 392 38 925 29 727 83 194 

Adózott eredmény (mFt) -887 65 13 930 16 429 29 034 36 184 25 241 77 909 

Létszám (fő) 8 067 7 297 21 131 17 400 31 033 28 766 36 862 34 290 

Darabszám (db) 3 920 3 526 1 004 835 291 281 74 - 

Jegyzett tőke (mFt) 29 178 32 964 42 109 38 387 61 990 69 619 152 687 132 259 

Mérlegfőösszeg (mFt) 209 343 180 557 333 536 410 372 732 121 737 766 1 041 484 1 344 077 

Létszámarányos árbevétel 

(mFt/fő) 
16,2 16,5 20 26 34 34 52 61 

Árbevétel arányos adózott 

eredmény (Ft/ 100 Ft) 
-0,69 0,05 3,23 3,64 2,85 3,74 1,32 3,71 

Eszközarányos nyereség   

(Ft/ 100 Ft) 
-0,42 0,04 4,18 4,00 3,97 4,90 2,42 5,79 

Saját tőke arányos nyereség 

(Ft/ 100 Ft) 
-1,16 0,09 9,71 8,19 11,15 10,03 6,16 13,13 

Eladósodottság (%) 59,9 54,4 52,6 47,0 60,7 48,2 56,8 50,6 

Likviditási ráta (együttható) 1,13 1,23 1,30 1,61 1,25 1,47 1,17 1,50 

Forrás: 2013-2016 NAV adatbázis, 2017 NAV Gyorsjelentés alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A közepes méretbe tartozó vállalkozásokkal kapcsolatban a jelenleg rendelkezésre álló számok alapján 

elmondható, hogy a vállalatok árbevétele és az export aránya is csökkent – ez utóbbi jelentősen, 6 

százalékponttal. Az ágazaton belül a belföldi árbevétel 29, az exportárbevétel több mint 20 százalékát 

biztosították, ezáltal az élelmiszeripari üzemi nyereség 27 százaléka és a foglalkoztatás harmada kapcsolódik 

hozzájuk – pedig a vállalatok számának aránya a 6 százalékot sem éri el. Az adózás előtti eredmény 20 

százalékos, az adózott pedig 25 százalékos bővülést ért el 5 év alatt. Ennél a vállalati méretnél a külföldi 

jegyzett tőke dominál, a középvállalati jegyezett tőke állomány több mint felét adja, a második hangsúlyos 

csoport, a belföldi vállalati tulajdon a harmadát jelenti a vállalatcsoport jegyzett tőkéjének. A számított 

mutatók értéke majdnem minden esetben kedvező és növekvő, az árbevétel arányos adózott eredmény 30 

százalékos bővülésével például a legkedvezőbb értéket mutatja az összes méretkategóriát figyelembe véve is.  
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Az egyéb vállalkozások közé a köznyelvben „nagyvállalat”-ként szereplő vállalkozások, illetve azon 

vállalatok tartoznak, amelyekben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni 

részesedése meghaladja a 25 százalékot
30

. Az ebbe a csoportba tartozó vállalatok biztosítják az 

élelmiszeripar belföldi árbevételének több mint felét, az exportárbevétel 70 százalékát és foglalkoztatják a 

munkavállalók 40 százalékát. Az exportértékesítésben betöltött szerepük domináns és növekvő, az 

exportarány 2017-re már meghaladta a 40 százalékot, az egész élelmiszeripar exportképességét és 

jövedelmezőségét javítva. A vállalatcsoport eredményei a jelenlegi 2017-es adatok alapján is mintegy a 

háromszorosára növekedtek 2013-hoz viszonyítva. A foglalkoztatotti kör csökkent, ugyanakkor a vállalati 

vagyon nőtt (a beruházások mértéke is emelkedett, melyben szerepet játszott a nemzeti forrású támogatások 

beindulása
31

), ami növelte a munkatermelékenységet és eredményesebb tevékenységet biztosított. A jegyzett 

tőkében a külföldi tulajdon dominál, a teljes állomány kétharmada a jelenleg rendelkezésre álló adatsor 

alapján. A legkedvezőbb hatékonysági és jövedelmezőségi mutatóértékek ehhez a vállalati körhöz 

kapcsolódnak (több esetben meghaladva a teljes élelmiszeriparra jellemző értékeket), például létszámarányos 

bevételük a kevésbé gépesített mikrovállalati kör értékének közel négyszerese. Az árbevétel-arányos adózás 

előtti eredmény és a tőke arányos adózás előtti eredmény kimagasló és jelentős növekedést is mutatott a 

vizsgált időszakban, a saját tőkearányos adózás előtti eredmény értéke kimagaslóan kedvező. A csoport 

eladósodottsága és likviditása is kedvező irányban változott. 

Támogatás szempontjából az EU-s forrásokhoz kapcsolódó szabályok miatt ezen vállalati kör tagjai csak 

nemzeti forrásból igényelhetnek pénzt, abban viszont jelenleg nincs dedikált élelmiszeripari forrás, eltérően 

egyéb méretkategóriák szereplőinek lehetőségeitől.  

Összességében továbbra is elmondható, hogy az élelmiszeriparban egyszerre van jelen a mikro- és 

kisvállalkozások, illetve a közepes- és nagyvállalatok köre. Mindegyik vállalati méretnek megvan a maga 

szerepe és helye az ágazatban: 

 a közepes és a nagyvállalatok termelési szerkezete, méretgazdaságossága és hatékonysága leginkább a 

homogén minőségű és nagy mennyiségű termékek előállítását teszi lehetővé. Ezzel esély van a 

Magyarországon működő kiskereskedelmi láncokon keresztül a hazai piacot visszaszerezni és 

megtartani. Ezzel párhuzamosan pedig árualapot is termelnek a külpiacra lépéshez és annak 

bővüléséhez; 

 a kis- és mikrovállalkozások által előállított termékek inkább az egyedibb kategóriát képviselik és a 

lokális ellátásban van jelentősebb szerepük. 

 Az élelmiszeripari vállalkozások tulajdonosi forma szerinti elemzése 5.2.4.

A kettős könyvvitelt vezető társas vállalkozások jegyzett tőkéje többféle forrásból származhat. Az 

élelmiszeripari vállalkozásoknál általánosságban külföldi tulajdon, a belföldi magánszemély által adott és a 

belföldi társas vállalkozás által jegyzett tőke a jellemző egy-egy vállalat esetében, illetve ezek együttese. 

Ezen felül előfordul még például állami, önkormányzati, hitelintézeti, szövetkezeti és egyéb tulajdon is. A 

legnagyobb összegű/arányú tulajdonosi forma a 100 százalékban belföldi vagy 100 százalékban külföldi 

tulajdon. 

34. ábra: Élelmiszeripari vállalkozások jegyzett tőkéjének alakulása tulajdonosi forma 
szerint 

                                                      
30 Évente nagyságrendileg 30 darab olyan vállalat van az élelmiszeriparban, amelyek kkv-nak minősülne 

létszám/árbevétel/mérlegfőösszeg alapján, de a tulajdonosi összetételük miatt „Egyéb” kategóriába kerülnek, eredményük azonban 

nem módosítja jelentősen a nagyvállalatok értékeit, így ennek a kategóriának az értékei közel azonosak a „tisztán” nagyvállalatok 

eredményeivel. 
31 Lásd részletesen „Az élelmiszeripar támogatottsága” fejezetrészben – NBT (Nagyvállalati Beruházási Támogatás) kategóriában.  
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Forrás: NAV Gyorsjelentés alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A kizárólag belföldi magánszemély vagy társaság tulajdonában lévő vállalkozások az élelmiszeripari 

vállalkozások 92 százalékát jelentik, számuk pedig 2016-ig folyamatosan nőtt, 2017-re viszont 10 

százalékkal visszaesett (ezen kategóriához kapcsolódnak jellemzően a mikrovállalkozások és ezek száma 

csökkent jelentősen). Ez a foglalkoztatás esetében sokkal kisebb, alig 4 százalékos visszaesést 

eredményezett. Ez a közel 4.400 vállalkozás a jelenleg rendelkezésre álló 2017-es adatok alapján a 

foglalkoztatás 70 százalékáért felel, az árbevétel, az üzemi eredmény és az adózás előtti eredmény fele 

kapcsolódik hozzájuk. Ezek alapján az adófizetési kötelezettség 45 százaléka érinti ezt a vállalatcsoportot.  

Az ide kapcsolódó árbevétel a csökkenő darabszám ellenére is növekvő tendenciát mutat, a növekedés 

mértéke 5 év alatt meghaladta a 17 százalékot. Az exportárbevétel aránya 23-26 százalék között ingadozik, 

mintegy 10 százalékponttal elmaradva az ágazati átlagtól. Az üzemi eredmény harmadával bővült, az adózás 

előtti eredmény pedig közel 60 százalékkal a vizsgált időszakban. A nyereségre vetített mutatók értékei 

elmaradnak az élelmiszeripari átlagtól, de jellemzően növekvő tendenciát mutatnak. Az eladósodottság 

mértéke csökkent 7 százalékponttal. 

46. táblázat: Az élelmiszeripar meghatározó paramétereinek és mutatóinak tulajdoni forma 
szerinti alakulása 100%-ban belföldi tulajdonú vállalkozások esetében32 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

Árbevétel (millió forint) 1 582 810 1 659 865 1 713 344 1 797 488 1 856 092 

Exportárbevétel aránya (%) 24,91 25,34 26,25 23,30 23,51 

Üzemi eredmény (millió forint) 54 838 62 410 64 599 64 168 73 014 

Adózás előtti eredmény (millió forint) 43 683 55 782 62 150 58 705 68 967 

Létszám (fő) 62 047 63 005 63 132 63 914 61 534 

Darabszám (db) 4 689 4 749 4 772 4 898 4 352 

Jegyzett tőke (millió forint) 88 408 89 931 101 419 119 847 117 495 

Átlagos bérköltség (millió forint/fő) 1,74 1,87 2,01 2,22 2,51 

Adófizetési kötelezettség (millió forint) 3 757 5 221 6 262 5 770 6 143 

Eladósodottság (%) 56,72 54,92 53,27 53,10 49,96 

Létszámarányos árbevétel (mFt/fő) 25,51 26,34 27,14 28,1 30,16 

Árbevétel arányos adózott eredmény (Ft/ 100 Ft) 2,52 3,05 3,26 2,92 3,46 

Eszközarányos nyereség (Ft/ 100 Ft) 3,75 4,32 4,51 3,61 4,40 

Saját tőke arányos nyereség (Ft/ 100 Ft) 9,49 10,51 10,57 8,63 9,55 

Forrás: 2013-2016 NAV adatbázis, 2017 NAV Gyorsjelentés alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A tisztán külföldi tulajdonban lévő vállalkozások száma az élelmiszeripari vállalkozások alig 6,5 százalékát 

jelentik, mégis ezek a vállalatok állítják elő együttesen az árbevétel, az üzemi eredmény és az adózás előtti 

eredmény 40 százalékát. Az adózás előtti eredményhez és az ágazati adófizetési kötelezettséghez a 311 

vállalat hasonló mértékben járul hozzá, mint a több ezer tisztán belföldi tulajdonú együttesen. 

47. táblázat: Az élelmiszeripar meghatározó paramétereinek és mutatóinak tulajdoni forma 
szerinti alakulása 100%-ban külföldi tulajdonú vállalkozások esetében 

                                                      
32 Átlagos bérköltség=bérköltség/létszám; Eladósodottság=Összes kötelezettség/mérlegfőösszeg*100 
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Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

Árbevétel (millió forint) 1 256 314 1 167 752  1 391 146 1 489 605 1 435 907 

Exportárbevétel aránya (%) 46,76 52,73 46,46 45,85 44,86 

Üzemi eredmény (millió forint) 22 697 38 240 45 991 58 065 58 383 

Adózás előtti eredmény (millió forint) 6 568 22 392 44 120 68 689 48 703 

Létszám (fő) 19 944 19 694 20 674 19 431 18 979 

Darabszám (db) 395 387 374 343 311 

Jegyzett tőke (millió forint) 117 016 110 552 125 377 119 054 118 226 

Átlagos bérköltség (millió forint/fő) 3,61 3,53 3,84 3,98 4,33 

Adófizetési kötelezettség (millió forint) 4 511 5 032 6 376 7 528 4 858 

Eladósodottság (%) 61,70 63,45 63,31 54,46 50,27 

Létszámarányos árbevétel (millió forint/fő) 62,99 59,29 67,29 71,62 75,66 

Árbevétel arányos adózott eredmény (Ft/ 100 Ft) 0,16 1,49 2,71 4,36 3,07 

Eszközarányos nyereség (Ft/ 100 Ft) 0,24 2,10 3,93 5,60 4,62 

Saját tőke arányos nyereség (Ft/ 100 Ft) 0,70 6,66 12,42 14,66 10,43 

Forrás: 2013-2016 NAV adatbázis, 2017 NAV Gyorsjelentés alapján készült az M Élelmiszeripari Főosztályán 

Az ide sorolt cégek száma jelentősen csökkent a vizsgált időszakban, több mint 20 százalékkal esett vissza. 

Működésük eredményesebbnek bizonyult, a vizsgált időszakban üzemi eredményük 2,5-szeresére, adózás 

előtti eredményük több mint hétszeresére nőtt. Egy foglalkoztatottra közel 76 millió forint árbevétel jut, ez az 

élelmiszeripari értéknek közel a duplája, a 100 százalékban belföldi tulajdonú vállalkozásokénak 2,5szerese. 

A jegyzett tőke összege ingadozott a vizsgált időszakban: mivel ebben a körben magas a „nagyvállalatok” 

jelenléte, egy-egy vállalat TEÁOR váltása, vagy saját tőkén belül a tőkeelemek átrendezése révén az egész 

csoport értékét befolyásolja. Az egy foglalkoztatottra fordított bérköltség 20 százalékkal emelkedett 5 év 

alatt. A többi számított mutató jellemzően kedvezően alakul, de még így is csak 3 forint nyereség jut 100 

forint árbevételre, vagy 10 forint nyereség 100 forint saját tőkére – a 2017-es év nem teljes adatai még 

csökkenést mutatnak. 

 Export árbevétel alakulása tulajdonosi forma és vállalati méret szerint 5.2.5.

Az élelmiszeriparban működő vállalkozások – előállított termékek összetételétől és mennyiségétől függően – 

akár a belpiacira, akár exportra is értékesíthetnek, elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű 

termékszerkezet esetében pedig mindkét lehetőségben érintettek lehetnek. Az export dinamikus bővülése az, 

ami az ágazat javuló eredményeit indukálja. A csatlakozás óta eltelt időszakot nézve az ágazat árbevétele – 

deflált adatokat nézve – nem tudott növekedést felmutatni, viszont a stagnálás is az exportnak köszönhető, 

mely az inflációs hatások kiszűrése után is folyamatosan növekvő bevételt jelent az élelmiszeriparnak. 

Az élelmiszeriparban nyilvántartott közel 5 ezer darab vállalkozásból csak alig ezer, amelyik végez 

exporttevékenységet, számuk folyamatos növekedést mutat. Az alacsony darabszám ellenére az exportáló 

vállatok által realizált árbevétel jelentős és folyamatosan nő.  Az élelmiszeripar exportárbevételéhez 

tulajdonosi szerkezetet vizsgálva legnagyobb arányban a 100 százalékban külföldi tulajdonú vállalatok 

járulnak hozzá, annak ellenére, hogy a pár száz darab ilyen tulajdonú vállalkozás közül nem mind végez 

exporttevékenységet. Részesedésük meghaladja az 50 százalékot. A teljesen belföldi tulajdonban lévő 

vállalkozások hozzájárulása 33,6 százalékról 37,2 százalékra, közel 4 százalékponttal növekedett a vizsgált 

időszakban. 

48. táblázat: Az élelmiszeripar exportárbevételének tulajdoni forma és méret szerinti 
alakulása (millió forint) 

Export árbevétel alakulása meghatározó tulajdonosi formák szerint 

 2013 2014 2015 2016 2017 

100% belföldi 394 206 420 606 449 733 401 285 436 331 

100% külföldi 587 493 615 720 646 330 637 999 644 113 

50-99% külföldi 62 987 42 348 37 317 12 576 11 989 

Egyéb 129 221 125 085 148 980 137 215 128 848 

Exportárbevétel alakulása vállalkozási méret szerint 
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 2013 2014 2015 2016 2017 

Mikrovállalkozás 15 682 14 627 10 091 12 144 9 150 

Kisvállalkozás 60 018 73 294 74 767 77 639 90 927 

Középvállalat 346 396 330 715 358 283 315 841 273 252 

Nagyvállalat 751 812 785 124 839 219 783 452 847 952 

Az export aránya az összes bevételhez 

Összes export 1 173 907 1 203 759 1 282 360 1 189 075 1 221 281 

Összes bevétel 3 495 539 3 528 498 3 683 156 3 513 027 3 637 702 

Export aránya (%) 33,6 34,1 34,8 33,85 33,57 

Forrás: 2012-2015 NAV adatbázis, 2016 NAV Gyorsjelentés alapján készült az FM Élelmiszeripari Főosztályán 

Az élelmiszeripar exportjának közel 70 százalékát a nagyvállalatok értékesítése adta, a középvállalatok 

hozzájárulása 30 százalék alatt maradt – súlyuk pedig csökkent az öt év alatt 6 százalékponttal. A mikro- és 

kisvállalkozások együtt nem érték el az ágazati export 10 százalékát. 

49. táblázat: Az élelmiszeriparhoz kapcsolódó export árbevétel aránya az adott 
méretkategória teljes árbevételből 

Év Mikrovállalkozások Kisvállalkozások Középvállalatok „Nagyvállalatok” 

2013 12,21 13,92 33,96 39,24 

2014 11,79 17,48 30,52 41,43 

2015 8,44 17,38 31,65 41,93 

2016 9,89 17,95 29,85 41,24 

2017 7,60 20,24 28,31 40,39 

Forrás: 2012-2015 NAV adatbázis, 2016 NAV Gyorsjelentés alapján készült az FM Élelmiszeripari Főosztályán 

Az exportárbevétel aránya vállalati méretenként eltérő. A mikrovállalkozások által realizált árbevétel nagyon 

alacsony, a 2017-re jelentősen lecsökkent számú kör esetében a teljes bevételből alig 8 százalék származott 

exportból. A kisvállalkozások 2017-re először érték el a 20 százalékot, a vizsgált időszakban a bővülés ennél 

a méretkategóriánál a legjelentősebb. A középvállalatoknál minden évben 30 százalék körüli az 

exportárbevétel aránya, bár visszaesés tapasztalható, a nagyvállalkozások esetében pedig az érték közel 

állandó. 

 Az élelmiszeripari vállalkozások gazdálkodási forma szerint 5.2.6.

Az adatok jellegéből adódóan (kettős könyvvitelt vezető társas vállalkozásokat tartalmaz az adatbázis) a kft.-

k, a bt.-k és az rt.-k száma dominál – bár az élelmiszeriparra nem jellemző az egyéni vállalkozók és 

kistermelők jelenléte, csak ha általánosságban élelmiszertermelésről beszélünk. 

50. táblázat: A kettős könyvvitelt vezető élelmiszeripari vállalkozások számának, 
árbevételének és létszámának alakulása (db, millió forint, fő) 

Megnevezés Összesen  Kft. Rt. Bt. szövetkezet*  egyéb** 

2013 

Darab 5 290 4 238 134 695 153 70 

Árbevétel 3 495 539 2 407 980 1 041 577 28 162 6 450 11 370 

Létszám 95 968 70 682 19 584 2 701 332 2 669 

2014 

Darab 5 348 4 288 135 672 179 74 

Árbevétel 3 528 498 2 521 862 961 516 27 137 5 633 12 350 

Létszám 98 581 73 563 19 172 2 649 412 2 785 

2015 

Darab 5 351 4 303 139 643 198 68 

Árbevétel 3 716 780 2 697 007 977 043 27 873 6 161 8 696 

Létszám 96 712 73 744 19 343 2 508 596 521 

2016 

Darab 5 250 4 258 135 586 206 65 

Árbevétel 3 512 027 2 626 085 844 359 28 443 5 298 7 842 

Létszám 90 517 69 118 18 018 2 340 495 546 
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2017 

Darab 4 758 3 860 136 500 204 58 

Árbevétel 3 637 702 2 700 912 891 874 29 395 6 180 9 341 

Létszám 87 753 66 423 18 256 2 075 560 439 

*szövetkezet: mezőgazdasági és egyéb szövetkezet együtt. 

**egyéb: közös vállalat, közkereseti társaság, külföldi székhelyű vállalkozás, közhasznú társaság, MRP 

Forrás: 2013-2016 NAV adatbázis, 2017 NAV Gyorsjelentés alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A vállalkozások száma ágazati szinten jelentősen csökkent, 2016-hoz képest több mint 10 százalékkal. Ez a 

kft. és bt. kategóriákba tartozó vállalkozások számának csökkenéséből adódik, a visszaesés mértéke mindkét 

kategóriában meghaladta a 10 százalékot.  

A legmeghatározóbb a kft-k jelenléte az ágazatban, a vállalkozások több mint 80 százaléka tartozik ebbe a 

kategóriába, a betéti társaságok a második legnépesebb kategória, ennek részesedése 10 százalékos, súlyuk 3 

százalékponttal esett a vizsgált időszakban. Az rt.-k aránya állandó, növekedés még a szövetkezetek esetében 

volt tapasztalható – a szociális szövetkezetek térnyerésének eredményeként. Az árbevétel tekintetében 

azonban az rt.-k szerepe meghatározóbb, míg darab alapján részesedésük alig 2,9 százalék volt 2017-ben, 

addig a foglalkoztatás ötöde, az árbevétel negyede kapcsolódik ehhez a néhány vállalathoz, mivel ez a 

vállalkozási forma elsősorban a közepes- és nagyvállalatokhoz kapcsolódik. A szövetkezetek darab szerinti 

részesedése az rt.-k duplája, de míg 2017-ben az rt.-k a bevétel 24,5 százalékát adták, a dupla annyi 

szövetkezet 0,3 százalékkal járult hozzá az ágazat által abszolvált teljes árbevételhez. 

35. ábra: Élelmiszeripari vállalkozások főbb paraméterei gazdálkodási forma 
szerint (2017) 

 
Forrás: 2017 NAV Gyorsjelentés alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

 Az élelmiszeripar kiemelt szakágazatainak helyzete 5.2.7.

A következő fejezetrész alapanyag feldolgozás, exportképesség, foglalkoztatás vagy előállított termékkör 

hangsúlyossága alapján kiválasztott szakágazatok pénzügyi, vagyoni helyzetét mutatja be
33

. Mivel 

szakágazati bontásban NAV adatok 2016-ig érhetőek el, az alfejezet a 2012-2016 közötti időszak adatait 

dolgozza fel. A szakágazatonkénti elemzésben használt CR5 mutató a szakágazat első 5 vállalkozásának 

együttes piaci részesedését, a CR10 mutató pedig a szakágazat 10 legnagyobb vállalkozásának együttes piaci 

részesedését mutatja. A kkv besorolásnál a tulajdoni hányaddal kapcsolatos kritériumokat jelen esetben nem 

vettük figyelembe. 

Húsfeldolgozás-, tartósítás szakágazat 

A szakágazatban 2016-ban az élelmiszeripari vállalkozások 7,1 százaléka végezte termelő tevékenységét, a 

foglalkoztatásból 9,9 százalék volt a részesedése. Ez utóbbi öt év alatt 3,6 százalékpontos csökkenést 

jelentett, melynek hátterében csődök, újjáalakulások, egyes cégek létszámleépítésének együttes hatása állt. 

                                                      
33

 A Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása alágazat mindhárom szakágazata, a Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 

alágazat a Burgonyafeldolgozás, -tartósítás szakágazat nélkül, a Tejfeldolgozás alágazatból a Tejtermékek gyártása a Jégkrémgyártás nélkül, 

gabona vonalról a sütőipari termékeket előállító Kenyér, friss pékárú gyártása szakágazat került elemzésre. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Darab

Árbevétel

Létszám

Kft. Rt. Bt. szövetkezet*  egyéb**
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Ezek a cégmozgások az árbevétel élelmiszeriparon belüli arányát is csökkentették (1,5 százalékponttal), 

illetve az exportra is hatással voltak: 2012-ben a szakágazat az élelmiszeripar exportértékesítéséhez 13,7 

százalékkal járult hozzá, 2016-ban már csak 11,9 százalékkal – ez azonban a 2015-ös év értékéhez képest 

növekedést jelent teljes és exportárbevétel tekintetében is. Az ábrán látható csökkenés oka az, hogy a teljes 

élelmiszeripar értékesítésének és exportértékesítésének növekedése dinamikusabb volt.  

A beruházási részesedés – mivel adott évben aktivált beruházási értékről van szó – erősen ingadozott a 

vizsgált időszakban. Jellemzően évente mintegy 150-160 darab cég vett használatba beruházást (a 

vállalkozások 40%), de a közepes és nagyvállalatok beruházásai értéküknél fogva az egész szakágazat 

értékét befolyásolják. 

 

36. ábra: Húsfeldolgozás, -tartósítás szakágazat részesedése az élelmiszeripar 
főbb mutatóiból (%) 

 
Forrás: Élelmiszeripari Információs Rendszer alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

Az alágazaton belül ez a legnépesebb szakágazat, mely jelentős mértékben járul hozzá az élelmiszeripar 

teljesítményéhez. A szakágazatba sorolt vállalatok száma a vizsgált időszakban 2015-ig jelentősen csökkent 

az elmúlt időszakban és ezzel párhuzamosan a foglalkoztatottak száma is ezt a tendenciát követte, azonban 

2016-ra megfordult a tendencia. Az exportárbevétel aránya ebben a szakágazatban kimagasló, meghaladja az 

élelmiszeriparra jellemző (33-34%-os) értéket, 2016-ban pedig elérte a 43 százalékot. 

51. táblázat: A húsfeldolgozás-, tartósítás szakágazat meghatározó mutatóinak alakulása 

Megnevezés 2012 2013 2014 2015 2016 

Vállalkozások száma (db) 401 396 390 372 379 

Létszám (fő) 12 914 13 106 12 573 9 936 9 561 

Árbevétel (millió forint) 382 124 361 669 355 273 341 042 370 541 

Ebből exportárbevétel (millió forint) 147 085 151 201 148 737 149 369 155 579 

Üzemi tevékenység eredménye (millió forint) 2 388 5 125 7 164 11 501 13 706 

Adózás előtti eredmény (millió forint) -2 491 944 6 264 10 778 12 675 

Létszámarányos adózás előtti eredmény (millió forint/fő) -193 72 498 1 085 1 326 

Saját tőke arányos nyereség ROE (forint/100 forint) -6,9 0,8 8,8 13,5 12,4 

Likviditási ráta (együttható) 1,0 1,0 1,1 1,4 1,6 

CR 5 42,6 39,9 38,3 41,3 43,0 

CR 10 53,1 50,8 50,2 51,4 52,3 

Forrás: ÉLÍR alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 
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A szakágazaton belüli változások nyereséges tevékenységet eredményeztek, a kevesebb cég a kevesebb 

árbevétel ellenére hatékonyabb működést realizált. Az üzemi nyereség 2012 óta ötszörösére növekedett, az 

adózás előtti eredmény pedig még kedvezőbben változott. A létszámarányos adózás előtti eredmény a 

kezdeti negatív értékről évről évre nőni tudott, az öt év alatt 1,5 millió Ft-ot foglalkoztatottanként. A saját 

tőke arányos nyereségmutató értéke jelentősen emelkedett, ami a szakágazat növekvő nyereségének 

köszönhető. A szakágazat likviditása 2014 óta kedvező. A koncentráció mértéke nem kimagasló, az 5 

legnagyobb árbevételű cég együttes árbevétele az ide sorolt vállalkozások aggregált árbevételének 43, 10 cég 

pedig az 52 százalékát fedi le.  

Vállalati méretet vizsgálva a közepes és nagyvállalatok darabszám szerinti aránya – közel 14 százalék – 

duplája az élelmiszeriparénak, így szerepük is meghatározó. Ennek a két méretnek a vállalatai 

foglalkoztatták a szakágazatban dolgozók 71,6 százalékát, realizálták az árbevétel 77, az exportárbevétel 90 

százalékát 2016-ban. Az eredmények (üzemi és adózott) 74-77 százaléka is ezek működéséből adódik. A 

másik szélsőséget nézve a 60 százaléknyi mikrovállalkozás a foglalkoztatásban (5%) és az értékesítésben 

(4%) játszik leginkább szerepet, míg az exportban 1,5 százalék a részesedésük. A külföldi tőke aránya nem 

meghatározó a szakágazat jegyzett tőkéjében, éves szinten 25-40 olyan vállalat van, ahol van külföldi 

tulajdon. 

37. ábra: Húsfeldolgozás szakágazat vállalkozásainak főbb paraméterei méret 
alapján 2016-ban (%) 

 
Forrás: Élelmiszeripari Információs Rendszer alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása szakágazat
34

 

A készítménygyártás az élelmiszeriparon belül vállalati darabszám alapján nem tartozik a meghatározó 

szakágazatok közé (1,3-1,4%-os a részesedése). A foglalkoztatás tekintetében jelentősebb a szakágazat 

szerepe, és növekszik is: 5 év alatt a bővülés közel egy százalékpontos volt. Az árbevételből és az exportból 

való részesedése viszonylag állandó, az exportárbevétel aránya azonban – 2-3 cég egyre javuló külpiaci 

jelenlétének köszönhetően – emelkedett. Ennek köszönhetően a korábbi, élelmiszeriparra jellemző 33 

százalék körüli exportarányhoz képest a szakágazat értéke már közelíti a 40 százalékot. Minden évben a 

készítménygyártó vállalkozások mintegy fele aktivál beruházást, az élelmiszeripari részesedést 

természetesen a beruházás nagysága befolyásolja – erre pedig a szakágazat méret szerinti összetétele van 

hatással. 

                                                      
34

 10.13 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása szakágazat:  

 a szárított, a sózott, illetve a füstölt hús gyártása;  

 a húskészítmény gyártása;  

 kolbász, virsli, szalámi, hurka, szafaládé, löncshús, húspástétom, főtt sonka stb. 
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38. ábra: Hús-, baromfihús-készítmény gyártása szakágazat részesedése az 
élelmiszeripar főbb mutatóiból (%) 

 
Forrás: Élelmiszeripari Információs Rendszer alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A készítménygyártásban a szereplők száma viszonylag alacsony, 70-76 között változik a vizsgált 

időszakban. A foglalkoztatás azonban jelentős, és folyamatosan emelkedett 2012 és 2016 között, a 

növekedés mértéke elérte a 20 százalékot. A szakágazat árbevétele folyamatos növekedést mutat, vagyis a 

magasabb hozzáadott értékű termékek gyártása és értékesítése az alaptermékek gyártáséhoz képest 

jövedelmezőbb tevékenységet jelent. Az árbevétel növekedése meghaladja a 20 százalékot a vizsgált öt 

évben, ezen belül az exportárbevételé a 35 százalékot, így az exportértékesítés aránya a teljes bevételen belül 

4 százalékpontos növekedést ért el. Az ide sorolt vállalkozások közel harmada végzett külpiaci értékesítést a 

vizsgált időszak elején, az utolsó két évben azonban ez az arány negyedére csökkent.  

A szakágazat eredményessége a domináns közepes és nagyvállalati jelenlét miatt jelentősen ingadozott a 

vizsgált időszakban, egy-egy nagyobb vállalat kedvezőtlen értéke a teljes szakágazatra jellemző mutatót 

alakította. Azonban 2013 óta az üzemi és adózás előtti eredmény is kedvezően alakul. Ha a teljes időtartamot 

nézzük, az üzemi nyereség a 2012-es évi 2,3 milliárd forintos veszteségről 4,1 milliárd forint nyereségre 

emelkedett, míg az adózás előtti eredmény több mint 2,5 milliárd forint veszteségről közel 4,5 milliárd forint 

nyereséggé alakult. A létszámarányos mutatók értékei is nőni tudtak a teljes vizsgált időszakot nézve, még 

azzal együtt is, hogy a létszám is emelkedett. A szakágazat likviditása ideális tartományban mozog minden 

évben. 
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52. táblázat: A hús-, baromfihús-készítmény gyártása szakágazat meghatározó mutatóinak 
alakulása 

Megnevezés 2012 2013 2014 2015 2016 

Vállalkozások száma (db) 70 70 73 73 76 

Létszám (fő) 4 529 4 589 5 111 5 275 5 365 

Árbevétel (millió forint) 107 714 114 107 120 074 124 192 132 916 

Ebből exportárbevétel (millió forint) 38 322 37 848 40 099 44 718 52 339 

Üzemi tevékenység eredménye (millió forint) -2 348 2 585 1 801 5 414 4 143 

Adózás előtti eredmény (millió forint) -2 544 1 285 1 620 4 970 4 406 

Létszámarányos adózás előtti eredmény (E forint/fő) -562 280 317 942 821 

Saját tőke arányos nyereség ROE (forint/100 forint) -8,8 3,0 4,2 13,2 10,3 

Likviditási ráta (együttható) 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5 

CR 5 83,1 85,1 85,5 83,8 82,6 

CR 10 92,4 93,5 94,1 94,3 93,7 

Forrás: ÉLÍR alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A húskészítmény gyártása szakágazat a koncentráltak közé tartozik. A CR5 mutató értéke is kimagasló, de a 

10 legnagyobb árbevételű cég együttes bevétele a szakágazat értékének több mint 90 százalékát biztosítja, 

köszönhetően a jelentős számú közepes és nagyvállalati jelenlétnek. Az élelmiszeriparhoz kapcsolódó érték 

duplája a közepes és nagyvállalatok aránya a darabszámban. Ezek együttes részesedése minden vizsgált 

paraméter esetében meghaladja a 90 százalékot. Az export tekintetében – annak ellenére, hogy a mikro- és a 

kisvállalkozások között is van exportáló – a szakágazati érték 96,1 százalékát biztosítják, de részesedésük a 

belföldi értékesítés tekintetében is magas. 

39. ábra: Húskészítménygyártás szakágazat vállalkozásainak főbb paraméterei 
méret alapján 2016-ban (%) 

 
Forrás: Élelmiszeripari Információs Rendszer alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 
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Baromfihús feldolgozása, tartósítása szakágazat
35

 

A húsfeldolgozás alágazatban a baromfihús-feldolgozás és -tartósítás szakágazat – a készítménygyártással 

együtt – eredményesnek minősül. A teljes élelmiszeriparban ennek a szakágazatnak a részesedése a termelési 

értékből közelíti a 10 százalékot, biztosítja az ágazat árbevételének 9, az exportárbevételének közel 10 

százalékát. Ennek aránya 2016-ban növekedést is mutat, a foglalkoztatásból való részesedés növekedése 

pedig annak köszönhető, hogy míg a szakágazatban bővült a létszám, az élelmiszeripar egészére a csökkenés 

volt jellemző. A beruházás arányának jelentős ingadozása a közepes- és nagyvállalatok meghatározó 

szerepének, és ezek beruházásainak tudható be. 

40. ábra: Baromfihús-feldolgozás, -tartósítás részesedése az élelmiszeripar főbb 
mutatóiból (%) 

 
Forrás: ÉLÍR alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A szakágazatban 135 vállalkozás működött 2016-ban, közel 10 ezer embert foglalkoztatva. A 

foglalkoztatottság bővülése 2012 és 2016 között jelentős volt, meghaladta a 11 százalékot. A vizsgált 

időszakban az árbevétel közel 20, ezen belül pedig az exportárbevétel közel 30 százalékkal bővült, így az 

exportarány is növekedett (37,5%-ra, 3 százalékponttal 5 év alatt). Az üzemi és az adózás előtti eredmény is 

2012-ben volt mélyponton
36

, utána a növekedés jelentős és töretlen 2016-ig. Ebben az évben a visszaesés 

ellenére is nyereségről beszélhetünk, de 2015-höz képest jelentős változások következtek be. Míg 2015-ben 

az első három legnagyobb üzemi eredményű cég összesen 5,1 milliárd forint nyereséget ért el, addig 2016-

ban a legmagasabb érték épp, hogy meghaladta a 900 millió forintot. Emellett jelentős egyéni kilengés is 

tapasztalható, például 2015 ötödik legeredményesebb vállalata (626 millió forint nyereség) 2016-ra már 877 

millió forint veszteséget ért el.  

A külföldi tőke aránya nem jelentős a szakágazatban, a vizsgált időszak elején 30 százalék körüli, de ez is 

jelentősen, 19 százalékra esett vissza 2015-re, a legnagyobb külföldi tulajdonú vállalat jegyezett tőkéjének 

leszállítása miatt. A baromfifeldolgozásban a belföldi tulajdon a meghatározó, a külföldi tulajdonnal 

rendelkező cégek száma nem évtől függően maximum 10 db, a kizárólagos külföldi tulajdon 2-5 cégre 

jellemző. 

                                                      
35

 10.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása szakágazat 

 a baromfi vágóhídi vágása, tisztítása és csomagolása 

 a friss (nyers), hűtött vagy fagyasztott baromfihús gyártása, részekre darabolása 

 az étkezési baromfizsír kiolvasztása 

 a baromfitoll és -pehely termelése 
36 Jelentős a közepes- és nagyvállalatok száma, így egy-egy cég értéke az egész szakágazatét befolyásolja, 2012-ben is volt olyan 

nagyvállalat, amelyik egymaga több mint 2 milliárd forint üzemi és adózott veszteséget termelt. 
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53. táblázat: A baromfihús feldolgozása, tartósítása szakágazat meghatározó mutatóinak 
alakulása 

Megnevezés 2012 2013 2014 2015 2016 

Vállalkozások száma (db) 123 126 132 131 135 

Létszám (fő) 8 926 8 315 8 778 9 218 9 920 

Árbevétel (millió forint) 285 889 306 802 324 452 325 488 339 012 

Ebből exportárbevétel (millió forint) 99 095 106 363 113 998 119 374 127 172 

Üzemi tevékenység eredménye (millió forint) 124 4 016 10 660 12 060 3 798 

Adózás előtti eredmény (millió forint) -928 3 964 9 611 12 060 3 953 

Létszámarányos adózás előtti eredmény (ezer forint/fő) -104 477 1 095 1 308 398 

Saját tőke arányos nyereség ROE (forint/100 forint) -2,6 7,6 15,6 17,6 5,0 

Likviditási ráta (együttható) 1,0 1,1 1,3 1,2 1,2 

CR 5 47,1 44,9 45,4 45,9 47,3 

CR 10 69,1 66,7 64,4 65,0 65,3 

Forrás: ÉLÍR alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A koncentráció magas, az első 5 vállalkozás (az itt nyilvántartott cégek alig 4%-a) adja az árbevétel közel 

felét, a CR10 mutató értéke pedig meghaladja a 65 százalékot. Ennek oka a jelentős számú közepes és 

nagyvállalat jelenléte. Míg az élelmiszeriparban a közepes- és nagyok együttes száma nem éri el a 10 

százalékot, ennél a szakágazatnál meghaladja a 25 százalékot is.  

A nagyobb vállalatok szerepe a méret szerinti megoszlást vizsgálva is meghatározó. A szakágazat több mint 

negyedét jelentő közepes és nagyvállalatok foglalkoztatják a munkavállalók több mint 90 százalékát, adják 

az árbevétel és az exportárbevétel 90 százalékát, valamint az eredmények meghatározó részét, 2016-ban több 

mint 70 százalékát. Ezen vállalati csoport jelenléte a beruházásokban is kiemelkedő. 

41. ábra: Baromfifeldolgozás szakágazat vállalkozásainak főbb paraméterei 
méret alapján* 2016-ban (%) 

 
Forrás: Élelmiszeripari Információs Rendszer alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 
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Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
37

 

A gyümölcs-, zöldséglé gyártása a hazai termelésű alapanyagok feldolgozása szempontjából fontos 

szakágazat, de viszonylag alacsony számú szereplője révén nem tartozik az élelmiszeripar domináns 

szakágazatai közé. Részesedése az élelmiszeriparból létszámban és darabszámban is 1-1,5 százalék között 

ingadozik, árbevételből enyhe visszaesés tapasztalható, ami többek között egy meghatározó cég másik 

szakágazatban történő átsorolása, és a többi meghatározó cég eredményének ingadozása okozott. Az export 

értékének csökkenése is néhány cég tevékenységének folyománya, a 2012-es 3,4 százalékról 1,3 százalékra 

csökkent a szakágazat részesedése az élelmiszeripar kiviteléből. Beruházások tekintetében évente 25-30 

vállalat szokott beruházást aktiválni, a darabszámban nincs érdemi változás, csak a beruházások 

volumenében. 

42. ábra: Gyümölcs-, zöldséglé gyártása szakágazat részesedése az 
élelmiszeripar főbb mutatóiból (%) 

 
Forrás: Élelmiszeripari Információs Rendszer alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A gyümölcs-, zöldséglé gyártásban a vállalatok száma növekedést mutat, és ehhez az utolsó vizsgált évre 

már létszámbővülés is kapcsolódott. Az árbevétel 2012 és 2015 között csökkent, de a tendencia 2016-ban 

megváltozott. Az export aránya a vizsgált időszak elején meghaladta az 50 százalékot, míg 2015-re az 

élelmiszeriparra jellemző érték alá csökkent, de 2016-ban ebben is növekedés volt kimutatható. Az exportból 

származó bevétel forrása nagyon koncentrált, néhány nagyvállalat együttes értéke dominál. A szakágazat 

eredményessége is csökkent, bár az adózás előtti eredmény esetében kisebb mértékben, mint az üzemi 

tevékenység esetében. 
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 10.32 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása szakágazat 

 a gyümölcs- és zöldséglé gyártása; 

 a friss gyümölcsből és zöldségből nyert koncentrátum gyártása. 
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54. táblázat: A gyümölcs-, zöldséglé gyártása szakágazat meghatározó mutatóinak 
alakulása 

Megnevezés 2012 2013 2014 2015 2016 

Vállalkozások száma (db) 62 62 66 69 80 

Létszám (fő) 1 033 976 941 904 991 

Árbevétel (millió forint) 66 243 58 578 58 124 50 845 52 499 

Ebből exportárbevétel (millió forint) 36 099 34 522 19 414 15 090 17 031 

Üzemi tevékenység eredménye (millió forint) 3 921 4 194 2 623 1 594 1 134 

Adózás előtti eredmény (millió forint) 2 954 3 853 2 662 2 090 1 027 

Létszámarányos adózás előtti eredmény (ezer forint/fő) 2 860 3 948 2 829 2 312 1 037 

Saját tőke arányos nyereség ROE (forint/100 forint) 11,3 14,0 9,2 7,1 2,8 

Likviditási ráta (együttható) 1,5 1,5 2,0 1,6 1,6 

CR 5 85,8 89,4 88,9 90,2 87,4 

CR 10 94,7 96,9 96,1 95,8 94,8 

Forrás: Élelmiszeripari Információs Rendszer alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A szakágazatban a külföldi tőke aránya kimagasló. Ez kevés számú céghez kapcsolódik, és ezek szinte 

mindegyike 100 százalékban külföldi tulajdonban van és jellemzően a nagy méretkategóriába tartoznak. A 

létszámarányos adózás előtti eredmény jelentősen visszaesett, a 2016-os létszámbővülés ráerősített erre a 

folyamatra. A gyümölcs-, zöldséglé gyártás likviditása a 2014. év túl magas értéke után ismét a normál 

keretek közé került. 

43. ábra: Gyümölcs- és zöldséglé-gyártás szakágazat vállalkozásainak főbb 
paraméterei méret alapján 2016-ban38 (%) 

 
Forrás: Élelmiszeripari Információs Rendszer alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A szakágazat koncentrációja nagyon magas a szakágazatban annak ellenére, hogy a közepes- és 

nagyvállalatok száma nem kimagasló. A közepes és nagyvállalatok aránya 6,3 százalék volt 2016-ban. 

Együttesen foglalkoztatják az itt dolgozók 64 százalékát, az árbevétel 80, az exportárbevétel 83 százalékát 

biztosítják. Eredményesség szempontjából a 2016. évben a kisvállalkozások értéke befolyásolta kedvezőtlen 

irányba az ágazati értéket, 6 db üzemi veszteséget elérő vállalkozás is tartozik ebbe a kategóriába, a 

legnagyobb üzemi veszteség pedig megközelítette a fél milliárd forintot. 

                                                      
38 Adatvédelmi okok miatt a közepes és nagyvállalatok értékét aggregálva mutatjuk be.  
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Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
39

 

Az egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás és -tartósítás szakágazat élelmiszeripari részesedése darabszám 

tekintetében közelít a 9 százalékhoz (az egyik legnépesebb szakágazat az élelmiszeriparon belül), 

foglalkoztatásban pedig 7 százalék – ezzel ez a vállalatcsoport a negyedik legnagyobb foglalkozató. A teljes 

árbevétel szempontjából a részesedés 6-7 százalék között mozog, azonban a legnagyobb exportárbevételű 

szakágazat a teljes ágazatban. A szakágazatba sorolt vállalkozások évi közel 40 százaléka szokott beruházást 

aktiválni. Mivel a szakágazat nagy része közepes- és nagyvállalat, akár egy vállalat tevékenysége is képes 

jelentősen változtatni az élelmiszeripari részesedési mutatóin. A 2015-ös kiugró érték is egy nagyvállalat 

közel 3 milliárdos fejlesztésének köszönhető. 

44. ábra: Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás szakágazat 
részesedése az élelmiszeripar főbb mutatóiból (%) 

 
Forrás: Élelmiszeripari Információs Rendszer alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A vállalkozások száma 22 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban, a foglalkoztatás nem változott 

éremben. Ennek oka az, hogy elsősorban a kisebb vállalati méretben volt darabszám változás. A szakágazat 

árbevétele a vizsgált időszakban növekedett, az öt év alatt 10 százalékkal. Az exporttevékenység 

meghatározó a szakágazat eredményességében, aránya is kimagasló, és 2014 óta már meghaladta a 60 

százalékot. Ennek oka a jelentős számú közepes és nagyvállalat, amelyeknek jelentős része végez 

exporttevékenységet. A szakágazatban 2016-ban már több mint 25 olyan vállalat volt, amelynek 

exportárbevétele meghaladta az 1 milliárd forintot.  

A szakágazat eredményessége ingadozó, de magas. A likviditás a kedvező tartományba esik, a koncentráció 

1-2 százalékpontos ingadozást mutat. A külföldi tőke aránya a szakágazatban jelentős. 

  

                                                      
39 10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás szakágazat 

 a főként gyümölcsöt vagy zöldséget tartalmazó ételek gyártása, a fagyasztott és konzerv készételek kivételével 

 gyümölcs, dió és zöldség tartósítása fagyasztással, szárítással, olajban, illetve ecetben tartósítva, konzerválással stb. 

 a gyümölcs- és zöldségkészítmény gyártása 

 dzsem, lekvár és étkezési zselé gyártása 

 a dió pörkölése 

 a diós ételek és tészták gyártása 

 a zöldségből vagy gyümölcsből készült, romlandó, előkészített ételek, úgymint  

 saláták: vegyes saláta, csomagolt saláta 

 hámozott, összevágott zöldségek 

 tofu (szójababsajt). 
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55. táblázat: Az egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás szakágazat  főbb 
mutatóinak alakulása (%) 

Megnevezés 2012 2013 2014 2015 2016 

Vállalkozások száma (db) 375 422 418 435 459 

Létszám (fő) 6 722 6 568 7 075 7 045 6 705 

Árbevétel (millió forint) 217 584 220 878 241 355 243 854 239 182 

Ebből exportárbevétel (millió forint) 129 713 131 631 152 595 155 213 146 012 

Üzemi tevékenység eredménye (millió forint) 11 581 7 438 13 798 12 584 11 006 

Adózás előtti eredmény (millió forint) 11 003 4 210 11 068 10 829 9 190 

Létszámarányos adózás előtti eredmény (ezer forint/fő) 1 637 641 1 564 1 537 1 371 

Saját tőke arányos nyereség ROE (forint/100 forint) 14,5 4,8 10,4 9,5 8,3 

Likviditási ráta (együttható) 1,2 1,5 1,5 1,5 1,6 

CR 5 45,3 45,7 43,5 42,2 42,4 

CR 10 60,7 62,2 60,9 58,1 57,9 

Forrás: Élelmiszeripari Információs Rendszer alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A közepesnek mondható koncentráció oka a jelentős számú vállalat jelenléte a szakágazatban – a kenyér, 

friss pékáru gyártás és a szőlőbortermelés után itt került a legtöbb cég a nyilvántartásba. A meghatározó 

termelésű közepes és nagyvállalatok aránya számuk alapján az élelmiszeriparhoz hasonló értéket mutatnak. 

Ezek együttesen foglalkoztatja a munkavállalók 73 százalékát, biztosítják az árbevétel 84, az 

exportárbevételnek pedig 94 százalékát. 

45. ábra: Gyümölcs- és zöldséglé-gyártás szakágazat vállalkozásainak főbb 
paraméterei méret alapján 2016-ban (%) 

 
Forrás: Élelmiszeripari Információs Rendszer alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A kisvállalkozások szerepe nem domináns, de növekszik. A mikrovállalkozásoknak köre csak darabszámban 

erős, bár teljesítményük javul, a 2015-ös aggregáltan üzemi és adózott veszteség után értékük nyereséget 

mutat. 
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Tejtermékgyártás
40

 

A szakágazatban az élelmiszeripari vállalkozások alig 2 százaléka tevékenykedik. Ugyanakkor a 

foglalkoztatásban (6,2%) és az árbevételben (6,8%) meghatározó az ágazatban betöltött szerepük az ide 

sorolt vállalkozásoknak. Az aktivált beruházások terén is található kimagasló érték – a részesedés azonban 

évtől függően ingadozó (az eltérés mértéke megközelíti a 2,5 százalékpontot). Ennek legfőbb oka a 

szakágazat vállalatainak méret szerinti megoszlása, mely jelentősen eltér az élelmiszeriparra jellemző 

összetételtől. 

46. ábra: Tejtermékgyártás szakágazat részesedése az élelmiszeripar főbb (%) 

 
Forrás: Élelmiszeripari Információs Rendszer alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A tejtermékgyártásban 100 cég működik, közel 6 ezer foglalkoztatottal, 260 milliárd forint árbevételt 

realizálva 2016-ban. Ez utóbbi érték 2014 óta csökken (mivel a szakágazat egyik meghatározó nagyvállalata 

2015-ben megszüntette gyártó tevékenységét, egyéb cégmozgások is történtek, valamint a tej termelői árának 

csökkenése a feldolgozói értékesítési árakra is hatással volt). Az exportárbevétel aránya 16,2 százalék volt 

2016-ban, ez jelentősen elmarad az iparágra jellemző értéktől a tej/tejtermék témakörhöz kapcsolódó sajátos 

export/import szerkezet miatt. A szakágazatban kevesebb vállalat szerepel a vizsgált időszak végén kevesebb 

árbevétellel, ugyanakkor eredményesebb tevékenységgel. Az üzemi eredmény 2012-höz képest szakágazati 

szinten több mint 7 milliárd forinttal nőtt, ugyanígy az adózás előtti eredmény. A létszámarányos adózás 

előtti eredmény és a saját tőke kimagasló növekedést mutatott. 

  

                                                      
40

 10.51 Tejtermék gyártása szakágazat 

 a friss, folyékony, pasztőrözött, sterilizált, homogénezett és/vagy hőkezelt tej előállítása; 

 a tejes italok gyártása; 

 a tejszín gyártása friss, folyékony, pasztőrözött, sterilizált, homogénezett tejből; 

 a szárított és sűrített tej, tejpor gyártása, édesítve vagy édesítés nélkül; 

 a nagy zsírtartalmú tej és tejszín gyártása; 

 a vaj gyártása; 

 a joghurt gyártása; 

 a sajt és a túró gyártása; 

 a tejsavó gyártása; 

 a kazein és tejcukor (laktóz) gyártása. 
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56. táblázat: A tejtermékgyártás szakágazat meghatározó mutatóinak alakulása 

Megnevezés 2012 2013 2014 2015 2016 

Vállalkozások száma (db) 102 101 98 95 100 

Létszám (fő) 6 260 6 422 6 354 6 351 5 973 

Árbevétel (millió forint) 267 987 276 406 307 318 281 004 260 508 

Ebből exportárbevétel (millió forint) 44 593 52 293 57 502 55 870 42 153 

Üzemi tevékenység eredménye (millió forint) 1 067 4 197 3 542 10 175 8 493 

Adózás előtti eredmény (millió forint) 227 1 911 1 990 9 147 7 768 

Létszámarányos adózás előtti eredmény (ezer forint/fő) 36 298 313 1 440 1 300 

Saját tőke arányos nyereség ROE (forint/100 forint) -0,1 3,0 2,9 12,6 8,6 

Likviditási ráta (együttható) 1,1 1,1 1,2 1,4 1,5 

CR 5 56,1 55,6 54,7 58,1 66,1 

CR 10 79,1 79,2 78,3 78,9 83,8 

Forrás: ÉLÍR alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A tejtermékgyártásban 7 nagy és 16 közepes méretű vállalat szerepel, vagyis az ide sorolt cégek 23 százaléka 

alkalmas arra, hogy tevékenysége révén a teljes szakágazat értékét befolyásolja (szemben az élelmiszeriparra 

jellemző mintegy 7 százalékkal). A két szegmens együttesen adja az árbevétel 97 százalékát, az 

exportárbevétel 98,5 százalékát, valamint ezen felül a foglalkoztatás 94,7 százaléka is ide kapcsolódik. 

47. ábra: Tejtermékgyártás szakágazat vállalkozásainak főbb paraméterei méret 
alapján 2016-ban (%) 

 
Forrás: Élelmiszeripari Információs Rendszer alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A szakágazatban a külföldi tőke is jelen van, bár a folyamatos átrendeződések miatt jelentős a változás. A 

2016-os adatok alapján arányaiban a szakágazat jegyzett tőkéjének 36 százaléka külföldi, mennyiségileg 

vizsgálva 2016-ban 11 cég jegyzett tőkéjében szerepelt külföldi tőke, ebből 8 esetében teljes, 100 százalékos 

a tulajdon.  

Mind világ, mind Európa szinten meghatározó tejtermékgyártó vállalatok rendelkeznek gyártókapacitással 

Magyarországon is (pl.: Lactalis, FrieslandCampina, Pannontej-Bongrain). 
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Kenyér, friss pékáru gyártása
41

 

A sütőipari alágazaton
42

 belül a kenyér, friss pékáru gyártás a leghangsúlyosabb és legösszetettebb, ezért 

ennek elemzését készítettük el.  

Az élelmiszeriparon belül mind vállalkozások számában, mind foglalkoztatásban a legjelentősebb a kenyér, 

friss pékáru gyártás. A vállalkozások 22,9 százaléka tartozik ide, ami a mikrovállalkozások magas számának 

köszönhető – a teljes élelmiszeriparban (33 szakágazat) jelen lévő közel 4 ezer mikrovállalkozásnak a 20 

százaléka ebbe tartozik. A magas darabszám magas foglalkoztatást is eredményez, az átlagos statisztikai 

állományi létszámból (a több mint 90 ezer fő az élelmiszeriparban) 18,8 százalék kapcsolódik ide. Az 

árbevétel (4%) és a beruházások (6%) tekintetében alacsonyabb a részesedés. Az exportarány a 

szakágazatban minimális, az 1 százalékot sem éri el. 

48. ábra: A kenyér, friss pékáru gyártása szakágazat részesedése az 
élelmiszeripar főbb mutatóiból (%) 

 
Forrás: Élelmiszeripari Információs Rendszer alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A kenyér, friss pékáru gyártása szakágazatba közel 1.233 db vállalkozás tartozik. A foglalkoztatásban 19 

ezer fő alá mérséklődött a mutató értéke – melynek oka például a vállalkozások számának csökkenése és 

egy-egy nagyobb vállalat egyéni értékének alakulása. A szereplők együttes árbevétele meghaladta a 150 

milliárd forintot. Az exportárbevétel mértéke és aránya minimális, az itt előállított termékek jelentős része 

sem eltarthatóság, sem szállíthatóság, sem az országok közötti eltérő ízlésvilág miatt nem minősül tipikus 

exportalapnak. Ami mégis itt kerül kimutatásra, az jellemzően vagy cukrászati jellegű termék, vagy 

csomagolt áru. A szakágazat eredményessége nyereséget mutat üzemi és adózás előtti szinten is minden 

vizsgált évben, az üzemi eredmény és az adózás előtti nyereség megháromszorozódott. 

  

                                                      
41

 10.71 Kenyér; friss pékáru gyártása szakágazat 

 a pékáru gyártása: 

 a kenyér és a péksütemény  

 a tészta, a sütemény, a pitetészta, a torta, a palacsinta, a gofri, az ostya stb. 
42 10.71 és 10.72 és 10.73 szakágazatok együttesen.  

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2012 2013 2014 2015 2016

Vállalkozások száma Átlagos stat. állományi létszám Értékesítés árbevétele

Exportárbevétel Beruházások aktivált értéke



 

112 
 

57. táblázat: A kenyér, friss pékáru gyártása szakágazat meghatározó mutatóinak alakulása 

Megnevezés 2012 2013 2014 2015 2016 

Vállalkozások száma (db) 1 276 1 282 1 290 1 274 1 233 

Létszám (fő) 19 395 18 780 19 518 19 295 18 009 

Árbevétel (millió forint) 155 627 151 666 158 459 158 775 153 570 

Ebből exportárbevétel (millió forint) 7 634 9 023 8 587 6 733 3 004 

Üzemi tevékenység eredménye (millió forint) 2 185 3 423 4 005 3 895 6 040 

Adózás előtti eredmény (millió forint) 1 527 3 142 3 847 3 956 5 540 

Létszámarányos adózás előtti eredmény (ezer forint/fő) 79 167 197 205 308 

Saját tőke arányos nyereség ROE (forint/100 forint) 3,5 7,9 8,9 8,2 11,0 

Likviditási ráta (együttható) 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 

CR 5 15,3 16,4 15,3 15,5 16,7 

CR 10 21,7 23,4 22,4 22,7 24,2 

Forrás: ÉLÍR alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán  

Pozitív a szakágazat működése szempontjából, hogy 2016-ra ugyan az árbevétel csökkent, de a nyereség 

jelentősen nőtt. A koncentrációs mutató értékei felhívják a figyelmet a szakágazatra jellemző elaprózódott 

üzemméretre – míg itt az 5 legnagyobb árbevételű cég együttesen a szakágazati bevétel 16,7 százalékát 

biztosítja, addig például a sörgyártásban a CR5 mutató értéke meghaladja a 99 százalékot.  

A vállalatok 5,7 százaléka tartozik a közepes vagy nagyvállalatok közé, ezek együttes létszáma 45, a teljes 

bevétel 51 százalékáért felel, bár a minimális export 84 százaléka is ehhez a két csoport együtteséhez 

tartozik. 

49. ábra: A kenyér, friss pékáru gyártása szakágazat vállalkozásainak főbb 
paraméterei méret alapján 2016-ban (%) 

 
Forrás: Élelmiszeripari Információs Rendszer alapján készült az AM Élelmiszeripari Főosztályán 

A vállalkozások alig 10-13 százalékában van jelen külföldi tőke, ezek viszont jellemzően 100 százalékban 

külföldi tulajdonban vannak. Arányaiban a teljes szakágazat jegyzett tőkéjének negyede külföldi, 

meghatározó a belföldi, ezen belül is a magántulajdon jelenléte, ami a mikrovállalkozások dominanciájából 

is egyértelműen következik. 
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II. Ágazati erőforrások, természet és 
környezetvédelem 

1. A termőföld 

1.1. Földhasználat, birtokszerkezet, földvédelem 

A mezőgazdasági terület 2017-ben enyhén növekedett, nagysága 5352,3 ezer hektár volt, 3,3 ezer hektárral 

több, mint az előző évben. A művelési ágak közül a gyepterület növekedett legjelentősebben, a szántó- és 

gyümölcsös területek kismértékben növekedtek, a szőlő területe kis mértékben, a konyhakertek területe 

jelentősen csökkent.  

Több éves összehasonlításban a szántó és a gyepterület kismértékű, de folyamatos növekedése figyelhető 

meg, míg a szőlő és a konyhakertek területe érdemben csökkent, a gyümölcsösök területe csak kismértékben 

változott. A 2013 és 2017 közötti időszakban a mezőgazdasági terület összesen 12,3 ezer hektárral, ezen 

belül a gyümölcsös területe 1,2 ezer hektárral, a szántóterület 8,6 ezer hektárral, a gyepterület 44,7 ezer 

hektárral nőtt, míg a szőlő és a konyhakert területe 8,6 ezer valamint 33,6 ezer hektárral csökkent.  

58. táblázat: A mezőgazdasági földhasználat művelési ágak szerinti nagysága (ezer hektár) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Szántó 4 325,7 4 331,3 4 331,7 4 332,4 4 334,3 

Konyhakert 80,9 80,3 80,5 65,0  47,3 

Gyümölcsös 92,2 92,6 92,2 92,6 93,4 

Szőlő 82,0 81,2 80,6 75,7 73,4 

Gyep 759,1 760,9 761,5 783,2 803,8 

Összes: 5 340,0 5 346,3 5 346,4 5 349,0 5 352,3 

Forrás: KSH alapján 

Az egyéni gazdaságok által használt mezőgazdasági terület nagyságának emelkedése 2017-ben is 

folytatódott.  Az egyéni gazdaságok mezőgazdasági területe 2017-ben az előző évhez viszonyítva 182,0 ezer 

hektárral, 2013 óta pedig 556,2 ezer hektárral nőtt. Mindez elsősorban a szántó és a gyepterület bővülésének 

köszönhető. Ezzel szemben a gazdasági szervezetek által művelt mezőgazdasági terület továbbra is 

csökkenést mutat. A gazdasági szervezetek mezőgazdasági területe 2017-ben az előző évitől 38,4 ezer 

hektárral, a 2013. évitől 214,3 ezer hektárral maradt el. A csökkenés alapvetően a szántó és a gyep terület 

alakulásának tudható be. 

59. táblázat: A használt földterület nagysága 2017-ben művelési ágak és gazdálkodási 
formák szerint (ezer hektár) 

Megnevezés 
Gazdasági 

szervezetek 
Egyéni gazdaságok 

Gazdaságra nem 

azonosítható terület 
Összesen 

Mezőgazdasági terület, ebből 1907,5 3156,4 288,4 5352,3 

-          szántó 1645,3 2527,0 162,0 4334,3 

-          konyhakert 0,5 24,4 22,5 47,3 

-          gyümölcsös 19,4 62,8 11,2 93,4 

-          szőlő 14,2 47,7 11,6 73,4 

-          gyep 228,2 494,6 81,1 803,8 

Forrás: KSH alapján 
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Ennek eredményeképpen 2017-ben a mezőgazdasági terület több mint felét (59%) egyéni gazdaságok, 35,6 

százalékát gazdasági szervezetek művelték, míg 5,3 százalék a gazdaságra nem azonosítható terület
43

. Az 

egyéni gazdaságok részesedése az összes területből a szőlő és a gyümölcsös esetében mintegy kétharmad 

(65%), de a szántó és gyepterületek több mint (58,8%) felét is ők használják. A gazdasági szervezetek 

részesedése a szántó és a gyep esetében a legmagasabb (36,5%). 

1.2. Földpiac, haszonbérlet 

 Földpiac - Földárak és bérleti díjak 1.2.1.

A különböző művelési ágba tartozó termőföldek árában továbbra is jelentős különbség figyelhető meg. A 

legdrágább a szőlő és a gyümölcsös, míg a legolcsóbb a gyepterület. Ez elsősorban a szőlő és a gyümölcsfák 

magas telepítési költségével, a termőre fordulási idő hosszával és a területen elérhető viszonylag magas 

termelési értékkel magyarázható. 

60. táblázat: A földárak főbb művelési áganként (forint/hektár) 

 Megnevezés Szántó Gyep Szőlő Gyümölcsös 

2013 804 200 364 400 1 304 900 937 300 

2014 939 200 440 100 1 399 800 1 103 700 

2015 1 040 400 487 300 1 563 300 1 336 400 

2016 1 302 400 527 400 1 838 000 1 444 000 

2017* 1 350 600 578 600 2 137 700 1 611 800 

Forrás: KSH, *előzetes NAV adatok alapján 

A termőföld árának az elmúlt években tapasztalt folyamatos növekedése 2017-ben is folytatódott. A 

leginkább a szőlő (+16,3%) és a gyümölcsös (+11,6%) drágult, de folytatódott a gyep (+9,7%) és a szántó 

(+3,7%) áremelkedése is. Több éves távlatban, 2013-óta nagymértékben, mintegy kétharmaddal 

emelkedtek a földárak minden művelési ágban. 

A legjelentősebb művelési ág a szántó, mely a mezőgazdasági terület mintegy négyötödét teszi ki. A szántó 

ára országosan 1 millió 351 ezer forintra nőtt 2017-ben és négy év alatt 67,9 százalékkal drágult. 

Ugyanakkor az áremelkedés üteme jelentősen vesztett lendületéből 2017-ben, mivel a 2014-es 16,8, a 2015-

ös 10,8 és a 2016-os 25,2 százalékos növekedés után 2017-ben 3,7 százalékkal kellett többet fizetni egy 

hektár szántóért, mint egy évvel ezelőtt. 

Az árak változásában erőteljes megyei különbségek figyelhetőek meg, de a legtöbb megyében folytatódott az 

áremelkedés 2017-ben. Összesen 13 megyében nőtt, míg 6 megyében csökkent a szántóföld ára. Békés 

megyében ötödével emelkedtek az árak, de Hajdú-Bihar és Fejér megyében is kétszámjegyű mértékben 

drágult a szántóföld. Ezzel szemben Zala és Győr-Moson-Sopron megyében jelentős csökkenés volt 

megfigyelhető. Érdemes megjegyezni, hogy az árak alakulását az adott évben forgalomba kerülő földek 

minősége, elhelyezkedése és mérete is befolyásolja. Ez is magyarázza az árnövekedés különbségét. 

A földárakra 2017-ben az alábbi főbb tényezők hatottak:  

 Az alacsony hitelkamatok és kedvezményes hitelek megkönnyítették a földvásárlás finanszírozását. 

 Az agrár-vidékfejlesztési támogatások továbbra is termelés és jövedelembiztonságot nyújtottak, ami a 

termőföld drágulásának irányába hatott. 

 A mezőgazdasági jövedelem elmúlt években tapasztalt érdemi növekedése élénkítette a keresletet a 

termőföld iránt, amely ösztönzőleg hatott az árakra. 

 Ugyanakkor a Földet a Gazdáknak! program keretében sok gazda vásárolt földet 2016-ban, ezért 2017-

ben kevesebben jelentek meg a földpiacon. 

A szántóföld árában a területi különbségek is jelentősek. A legdrágább szántóföldek Hajdú-Bihar, Tolna és 

Békés megyében találhatóak, ahol egy hektár szántó ára meghaladta az 1,7 millió forintot 2017-ben. A 

legolcsóbban Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Zala megyében lehetett szántóföldet venni, ahol kevesebb, 

                                                      
43Gazdaságra nem azonosítható terület: nemzeti parkokhoz, MÁV-hoz, Vízügyhöz, Honvédséghez, egyházakhoz tartozó és egyéb területek 
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mint 1 millió forintot kellett fizetni egy hektár szántóföldért. A legdrágább és a legolcsóbb megyék árai 

között közel két és félszeres a különbség. 

50. ábra: A szántóföld ára és árváltozása megyénként, 2017 (forint/hektár) 

 
Forrás: KSH, előzetes NAV adatok alapján 

Az egyes megyék árai közötti különbségek fő oka a szántóföldek eltérő minősége. A legjobb minőségű 

földdel rendelkező megyék árai egyben a legmagasabbak is. Ugyanakkor a megyék közötti minőség és az ár 

szerinti sorrend nem azonos. A földminőség mellett a föld értékét számos, további tényező is befolyásolja. 

Ilyen elsősorban a földrajzi elhelyezkedés, a forgalomba kerülő földek mérete, valamint a gazdálkodási 

környezet infrastruktúrával való ellátottsága, vagy a feldolgozók, illetve nagykereskedők közelsége. 

Hazánkban a bérelt területek nagysága jelentős, a 2016. évi Gazdaságszerkezeti Összeírás alapján a 

mezőgazdasági terület több mint felét tette ki. A legmagasabb arány a szántó és a gyepterületek esetében 

figyelhető meg, míg a szőlő és a gyümölcsös esetében a gazdálkodás jellemzően saját földterületen történik. 

51. ábra: A bérelt terület aránya művelési ágak szerint 2016-ban (százalék) 

 
Forrás: KSH 2016. évi Gazdaságszerkezeti Összeírás 

A legmagasabb hektárra vetített bérleti díj a szőlő és gyümölcsös művelési ágban, míg a legkisebbek a gyep 

esetében figyelhető meg. Ennek oka, hogy a szőlő- és a gyümölcstermesztés egy hektáron nagyságrendekkel 

magasabb jövedelmet biztosít, mint a szántóföldi növénytermesztés, vagy a gyepgazdálkodás, ugyanakkor 
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jelentős összegbe kerül az ültetvény létesítése és magasak a művelési költségei is. A bérleti díjak növekedési 

üteme 2017-ben minden művelési ágban mérséklődött. A legnagyobb mértékben a gyümölcsös (+8,6%) és a 

szőlő (+8,0%) bérleti díja emelkedett, de érdemben nőtt a szántó (+5,9%) és a gyep (+3,2%) használatának 

költsége is. A bérleti díjak több éves távlatban 2013 és 2017 között minden művelési ágban nagymértékben 

emelkedtek. A növekedés mértéke a gyümölcsös és a szőlő esetében mintegy 40 százalék, szántó és a gyep 

esetében pedig mintegy egynegyed.  

61. táblázat: A földbérleti díjak főbb művelési áganként (ezer forint,százalék) 

               2013              2014             2015             2016                 2017*         2017/2016         2017/2013 

Szántó 40 600 42 700 45 700 49 400 52 300 5,9% 28,8% 

Gyep 20 800 21 500  22 700 25 000 25 800 3,2% 24,0% 

Szőlő 61 800 71 900 71 200 78 800 85 100 8,0% 37,7% 

Gyümölcsös 46 500 47 700 52 400 60 500 65 700 8,6% 41,3% 

Erdő 15 800 18 000  25 700 27 600 29 600 7,2% 87,3% 

Forrás: KSH,* előzetes adat 

A szántóföldek bérleti díjának emelkedése az árak emelkedéséhez hasonlóan lassult 2017-ben. Országosan 

egy hektár szántóföld bérleti díja 52.300 forint volt 2017-ben, mely az előző évhez viszonyítva 5,9 

százalékos, 2013-höz viszonyítva pedig közel 28,8 százalékos növekedést jelent.  

A bérleti díjak emelkedése általános volt, egyedül Heves megyében volt megfigyelhető mérséklődés. A 

legnagyobb emelkedés 2017-ben is Nógrád (+13,7%) megyében történt, de 8 százalék feletti volt a bérleti 

díjak növekedése még Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is.  

Az egyes megyék sorrendje a bérleti díjak alapján csak kis mértékben változott, a legtöbbet egy hektár 

szántóföld használatáért 2017-ben Hajdú-Bihar, Tolna és Szabolcs-Szatmár-Bereg, míg a legkevesebbet 

Nógrád, Veszprém és Heves megyében kellett fizetni. A legdrágább és a legolcsóbb megye között közel két 

és félszeres volt a különbség. 

52. ábra: A szántóföld bérleti díja és díjváltozása megyénként, 2017 (forint/ha) 

 
Forrás: KSH előzetes NAV adatok alapján 

A föld, mint befektetés jövedelmezőségéről az árak emelkedése mellett a bérleti díj/ár arány nyújt 

információt. A földbérleti díjak a termőföldek árának 3,9-4,5 százalékát tették ki országosan 2017-ben. Ez az 

arány jellemzően csökkent az elmúlt években, vagyis az áremelkedés meghaladta a bérleti díjak emelését. A 

szántóterületek esetében ez az érték 3,9 százalék volt, ugyanakkor az egyes megyékben 3,1 és 5,4 százalék 
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között változott. A legmagasabb arány Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy és Zala megyében figyelhető meg. 

Ez azt mutatja, hogy ezekben a megyékben a legkifizetődőbb a szántóterületekbe való befektetés.  

Ezzel szemben a legkisebb bérleti díj/ár arány Pest, Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyében alakult ki 

2017-ben. Ez részben magyarázható a termőterület más gazdasági ágazatok által történő nagyarányú 

hasznosításával, illetve a forgalomba kerülő és a bérbe adott területek közötti értékbeli különbséggel. 

53. ábra: A szántóföld bérleti díjának és árának aránya, 2017 (százalék) 

 
Forrás: KSH előzetes NAV adatok alapján 

 A forgalomba kerülő földek típusa, nagysága és a tranzakciók száma 1.2.2.

A földpiac működését jól szemléltetik a tranzakciók darabszámára és az érintett területek nagyságára 

vonatkozó adatok. Ezek az összesített adatok csak a termőföldre vonatkozóan állnak rendelkezésre, az egyes 

művelési ágak szerint nem lehet elkülöníteni őket, valamint csak a piaci ügyleteket tartalmazzák. 

62. táblázat: A földpiaci forgalomba kerülő termőföldek száma és területe*(db) 

  
Átvezetett kérelmek száma 

(db) 

Az átvezetett kérelmekkel érintett termőföldek 

                        száma(db)                                  területe (ha) 

2013 71 530 95 663 115 921 

2014 63 237 84 008 110 919 

2015 62 881 80 005 113 713 

2016 77 352 97 423 170 122 

2017 65 660 82 158 126 981 

*A fővárosi adatok nélkül. 

Forrás: a Megyei Földhivatalok adatszolgáltatása alapján FM 

Az országos adatok azt mutatják, hogy a földpiaci tranzakciók száma és az érintett terület az előző évi 

jelentős növekedést követően a korábbi évek szintjére esett vissza (11. tábla). Az egyes megyék között nagy 

különbségek figyelhetőek meg, Míg Veszprém, Tolna és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a tranzakciók 

száma előző évi szinten maradt, Hajdú Bihar, Csongrád, Baranya, Pest és Békés megyében több mint 

ötödével esett vissza. Az értékesített területek nagysága Somogy megyében több mint másfélszeresére 

emelkedett, de Heves és Veszprém megyében is mintegy ötödével és tizedével növekedett. Ezzel szemben 

Hajdú-Bihar, Fejér és Csongrád megyében több mint felével kevesebb területet értékesítettek.  
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63. táblázat: A földpiaci forgalomba kerülő termőföldek száma és területe megyei 
bontásban*(db) 

  

Megnevezés  

  

2016 2017 

Átvezetett 

kérelmek 

száma (db) 

Az átvezetett kérelmekkel 

érintett termőföldek  

Átvezetett 

kérelmek 

száma (db) 

Az átvezetett kérelmekkel 

érintett termőföldek  

termőföld száma (db) területe (ha) termőföld száma (db) területe (ha) 

Baranya 2 173 3 380 4 057 1 675 3 659 3 558 

Bács-Kiskun 6 522 8 865 12 057 6 312 7 946 11 405 

Békés 5 164 6 127 14 561 4 097 4 868 11 561 

Borsod-Abaúj-Zemplén 4 460 6 890 3 887 3 860 5 650 3 194 

Csongrád 2 945 3 673 11 835 2 255 2 917 4 916 

Fejér 1 894 2 056 7 885 1 575 1 519 3 183 

Győr-Moson-Sopron 2 544 2 796 4 636 2 073 2 150 3 707 

Hajdú-Bihar 11 549 13 323 31 397 6 209 7 480 7 412 

Heves 3 215 3 986 3 338 2 849 3 379 3 934 

Komárom-Esztergom 1 377 1 901 2 403 1 127 1 495 2 512 

Nógrád 1 012 1 214 4 930 888 1 165 2 776 

Pest 3 570 3 822 7 206 2 760 3 474 7 625 

Somogy 4 031 5 107 8 386 3 828 4 693 13 049 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 11 027 13 245 16 377 11 042 12 353 14 323 

Jász-Nagykun-Szolnok 3 596 4 477 8 730 3 423 4 034 8 072 

Tolna 2 613 3 041 4 998 2 636 2 987 5 456 

Vas 4 171 5 595 13 782 3 646 4 856 10 829 

Veszprém 2 605 3 513 6 195 2 632 3 412 6 878 

Zala 2 884 4 412 3 460 2 773 4 121 2 593 

Összesen 77 352 97 423 170 122 65 660 82 158 126 981 

Forrás: a Megyei Földhivatalok adatszolgáltatás alapján AM 

Az értékesített terület nagysága szerint a földpiac koncentrált, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy, Békés, 

Bács-Kiskun és Vas megyében volt a legélénkebb. Az öt megye együtt az értékesített területek közel felét 

(48,2 százalékát) adta. A legkisebb földpiaci aktivitás ezzel szemben KomáromEsztergom, Zala, Nógrád, 

Fejér és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt megfigyelhető, az öt megye földforgalma együttesen az 

értékesített területek 11,2 százalékát tette ki.  

64. táblázat: A földpiaci forgalomba kerülő termőföldek átlagterülete (ha) 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

Baranya 0,9 1,3 1,1 1,2 1,0 

Bács-Kiskun 1,1 1,4 1,3 1,4 1,4 

Békés 1,7 2,2 1,8 2,4 2,4 

Borsod-Abaúj-Zemplén 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6 

Csongrád 1,1 1,5 2,9 3,2 1,7 

Fejér 1,7 1,1 1,0 3,8 2,1 

Győr-Moson-Sopron 0,7 1,1 1,2 1,7 1,7 

Hajdú-Bihar 0,9 1,3 1,8 2,4 1,0 

Heves 1,0 1,0 0,8 0,8 1,2 

Komárom-Esztergom 0,7 0,7 0,5 1,3 1,7 

Nógrád 2,1 2,5 4,3 4,1 2,4 

Pest 0,8 1,0 0,9 1,9 2,2 
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Somogy 1,0 1,3 1,0 1,6 2,8 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2,9 2,0 1,5 1,2 1,2 

Jász-Nagykun-Szolnok 1,1 1,4 1,2 1,9 2,0 

Tolna 1,1 1,1 1,4 1,6 1,8 

Vas 1,1 1,1 1,0 2,5 2,2 

Veszprém 1,6 1,5 1,5 1,8 2,0 

Zala 0,5 0,8 0,9 0,8 0,6 

Összesen 1,2 1,3 1,4 1,7 1,5 

Forrás: a Megyei Földhivatalok adatszolgáltatás alapján AM 

A fentiekkel párhuzamosan az átlagméret tranzakciónként 2017-ben csökkent, országosan 1,5 hektár volt. 

Azonban e tekintetben is jelentős területi különbségek vannak. Míg Somogy megyében 2,8 hektár, Zala és 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 0,6 hektár volt az értékesített termőterületek átlagmérete.  

A földpiac összes termőterülethez viszonyított aránya csökkent 2017-ben, az ország termőföld területének 

1,7 százalékát értékesítették, 0,6 százalékponttal kevesebbet, mint 2016-ban. A legnagyobb arány Vas (4,0 

%), Szabolcs-Szatmár-Bereg (3,0%) és Somogy megyében (2,7%) volt megfigyelhető, míg a legkisebb arány 

Borsod-Abaúj-Zemplén (0,6%), Fejér (0,9%) és Zala (0,9%) megyét jellemezte. 

Nemzeti Földalapba tartozó földterületek hasznosítása, haszonbérleti pályázatok 

A Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi joggyakorlásába tartozó 

földrészletek hasznosítását illetően 2017-ben Fejér megye kivételével nem volt haszonbérleti pályáztatás. 

Jelenleg nincs olyan Kormány program, mely a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályázat 

útján történő haszonbérbe adását célozná meg. 

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfa tv.) 15. § (2) és (3) 

bekezdésében foglalt birtokpolitikai irányelvek közül a  

 földhasználók helyzetének stabilizálása, fejlődésük elősegítése; 

 családi gazdaságok kialakítása és megerősítése;  

 racionális földtulajdonosi és bérleti rendszer kialakulásának elősegítése; 

 az állattenyésztő telepek működéséhez szükséges föld biztosítása; 

 gazdálkodási jellegének megfelelő, versenyképes birtokméret kialakításának elősegítése, továbbá 

 a minőségi földcserék lebonyolításának megalapozása kapott hangsúlyt. 

65. táblázat:  A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek művelési ág szerinti megoszlása 
(hektár) 

Művelési ág Kizárólagos terület Osztatlan terület  Mindösszesen  

Erdő  1 045 811      13 409      1 059 219     

Fásított terület  2 714      234      2 948     

Gyümölcsös  3 650      222      3 872     

Halastó  10 804      1      10 805     

Kert  633      82      714     

Kivett  117 132      453      117 585     

Legelő  201 120      5 297      206 416     

Nádas  18 219      222      18 441     

Rét  44 813      2 569      47 381     

Szántó  181 757      9 740      191 497     

Szőlő  1 490      319      1 809     

Összesen  1 628 142      32 547      1 660 689     

Forrás: Az NFA vagyon-nyilvántartási adatai alapján (2017.12.31.) 

Az NFA vagyon-nyilvántartási adatai alapján a 2016-os év fordulónapján a vagyonállomány 1.714.272 

hektár, 2017-ben pedig 1.660.689 hektár terület volt, az előző időszakhoz mérten 3 százalékos 

vagyoncsökkenés látható. A vagyonmozgások változást generáltak a művelési ágak szerinti 

vagyonmegoszlásban is. A szántó, rét, legelő művelési ágban nyilvántartott területek aránya 31 százalékkal 
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csökkent, melynek oka a „FAG” program keretében történő értékesítés. Az ugyanebben az időszakban NFA 

vagyonállományába kerülő halastó, gyümölcsös, kert területek aránya ugyanakkor összesen 29 százalékkal 

növekedett. 

2017-ben Fejér megyében 11 darab birtoktesten, 272,84 hektár területre kötöttek haszonbérleti szerződést. A 

pályázók státusza szerint 6 darab szerződés esetén természetes személy, 5 darab esetén jogi személy a 

szerződő fél. 

A legnagyobb meghirdetett birtoktest méret 2017-ben 52,29 hektár volt. 

66. táblázat: Birtoktestre és hektárra vetített haszonbérleti adatok (2017) 

Meghirdetett pályázati eljárás Megkötött haszonbérleti szerződés Eredménytelen 

Birtoktest 

(db) 

Terület 

(ha) 

Birtoktest 

(db) 

Terület 

(ha) 

Birtoktest 

(db) 

11 273 11 273 0 

Forrás: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 

67. táblázat: A megkötött haszonbérleti szerződések száma és szektorális összetétele, az 
érintett területek nagysága (2017, hektár) 

Természetes személy 

(fiatal gazda, családi gazdálkodó, őstermelő, egyéni 

mezőgazdasági vállalkozó) 
Jogi személy 

darabszám megoszlás (%) területnagyság (ha) megoszlás (%) darabszám megoszlás (%) területnagyság (ha) 
megoszlás 

(%) 

6 54,55 91 33,41 5 45,45 181,4026 66,59 

Forrás: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 

68. táblázat: Megkötött haszonbérleti szerződések megoszlása, pályázók státusza (2017) 

Pályázók státusza 
Pályázatok számának százalékos 

megoszlása (%) 

Átlagos területnagyság 

(ha) 

Fiatal mg. gazda   0 - 

Egyéb természetes személy 54,55 15,17 

Jogi személy, szervezet 45,45 36,28 

Összesen 100,00 24,76 

Forrás: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 

69. táblázat: A megkötött haszonbérleti szerződések megoszlása, az elnyert földterület 
nagysága (2017) 

Méretkategória 
szerződés szám 

(db) 

területnagyság 

(ha) 

megoszlás 

(%) 

átlagos nagyság 

(ha/db) 

< 10 ha 3 13,05 27% 4,35 

10-50 ha 7 207,45 64% 29,64 

50-100 ha  1 52,29 9% 52,29 

>100 ha -    

Összesen: 11 272,84 100% 24,8 

Forrás: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
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 A „Földet a Gazdáknak!” program 2017. évre vonatkozó eredményei 1.2.3.

A 2015-ben megkezdett, majd 2016-ban folytatódott Program keretében összesen közel 290.000 hektár 

meghirdetett földterület mintegy 70 százaléka talált gazdára, 195.000 hektárt értékesített az állam 

hektáronként 1,4 millió forintos átlagáron, mely a 2015. évi 850.000 Ft/hektár országos termőföld átlagárnak 

közel a duplája.  

A földvásárláshoz a Kormány által biztosított kedvezményes hitelkonstrukciót, az MFB-NHP Földvásárlási 

Hitelt, a vevők közel 80 százaléka vette igénybe. A földárveréseket a "Földet a gazdáknak!" Programról 

szóló 2016. évi CVI. törvény és a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról 

szóló 2016. évi CVII. törvény lezárta. A „Földet a gazdáknak!” Program a földárverések lezárását követően 

a szerződéskötésekkel folytatódott mind a 2016-os, mind a 2017-es évben is.  

70. táblázat: FAG program eredményes értékesítései 2017-ben 

"FAG" program 
2017 

ha fő 

3 hektár feletti, ebből            6 974                149     

- fiatal gazda             3 258                  65     

3 hektár alatti, ebből               174                115     

- fiatal gazda                  67                  40     

Forrás: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
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2. Vízgazdálkodás 

2.1.  A 2017. év csapadékmennyiségének részletes bemutatása 

A havi csapadékösszegek homogenizált, interpolált adatainak összegzéseként kijelenthető, hogy hazánkban a 

2017-es év az átlagosan csapadékos besorolást kaphatja, azonban az éven belüli eloszlás a szokásostól eltérő 

tendenciát mutat.  

54. ábra: Havi csapadékösszegek 2017-ben és az 1981–2010-es átlagértékek 
(mm) 

 
Forrás: OMSZ 

A 2016-os év száraz decembere után 2017-ben a január extrém hideg és száraz volt, míg februárban 10 

százalékkal több csapadék hullott, mint az 1981-2010-es átlag. Majd egy száraz március következett, amikor 

a meleg időjárás miatt gyors fejlődésnek indultak a növények. Az áprilisi havazás így komoly károkat 

okozott a mezőgazdaságban. A legmagasabb egy napos csapadékösszeg 2017. április 19-én Bánkúton hullott 

(110 mm), ugyanitt április 21-én a hó vastagsága elérte a 88 centimétert. A nyári időszak kiemelkedően 

aszályos időszak volt.  

Ősszel több hónap is az átlagnál csapadékosabbnak bizonyult. Az átlagnál nagyobb mennyiségű csapadék 

jellemezte a szeptembert, ami 76 százalékkal haladta meg a normálértéket, valamint az októbert (+28%) és a 

decembert (+41%) is. 

Az átlagos országos csapadékösszeg 616 mm, amely 3 százalékkal több, mint az 1981–2010-es átlag. Az év 

eleje jellemzően csapadékszegény volt, majd szeptembertől jelentősebb mennyiségű eső esett.  

A Dunántúli-középhegységben, a Mátrában és a Bükkben 850 mm feletti éves csapadék hullott. A 

legmagasabb éves csapadékösszeget (1097 mm) 2017-ben Mátraszentimrén mérték. A csapadékban szegény 

tavaszi és nyári hónapok miatt a Kisalföldön, a Cserehát és az Alföld déli részén 500 mm közelében és az 

alatt alakult az éves csapadékmennyiség. A legalacsonyabb éves csapadékmennyiséget, 352 mm-t a 

Csongrád megyei Kübekházán mérték. 
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55. ábra: Havi csapadékösszegek 2017-ben az 1981–2010-es normál 
százalékában (461 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján) 

 
Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) 

56. ábra: A 2017. évi csapadékösszeg 

 
Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) 
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2.2.  Területi vízgazdálkodás 

A belvízelleni védekezés 2017-ben február elsejével kezdődött, helyileg a Közép-Dunántúlon és az Alföld 

délkeleti részén. A hónap végére az ország többi részén is fokozatosan életbe léptek belvízvédelmi 

rendelkezések. Megkezdődtek a szivattyúzások, ezzel párhuzamosan pedig folyamatosan nőtt a belvízzel 

elöntött területek nagysága is. Az elöntés mértéke 2017. február 11-én érte el a legnagyobb kiterjedését 

(44.570 ha), melyből 24.000 hektár volt vetés-szántó. A kedvező tavaszi időjárás és a védekezés hatására az 

elöntések fokozatosan csökkentek. A nyár az aszály jegyében telt el. Az év hátralévő részében számottevő 

belvíz csak az év végén, a Felső-Tiszai árvízzel egy időben alakult ki, országosan mindössze 10.900 hektár 

volt víz alatt december 18-án. Elmondható, hogy 2017. összességében nem volt belvizes év. 

A vízügyi igazgatóságok összesen 41.046 km medret kezeltek, melyből 21.731 km belvízcsatorna, 14.989 

km kisvízfolyás, 4.326 km öntöző és kettősműködésű csatorna. A síkvidéki vízrendezési művek állapota és 

védképessége tovább javult 2017-ben, mindez leginkább a pénzügyi eszközök időben történő biztosításának 

és a közfoglalkoztatási programnak köszönhető. A közfoglalkoztatás keretében végzett beavatkozásokkal 

megfelelő szinten tudták tartani a medrek állapotát, meg tudták akadályozni a műtárgyak állagromlását, 

valamint a műtárgyak környékének gaztalanítását, a feliszapolódásból adódó átfolyási szelvény szűkületek 

tisztítását is el tudták végezni. Az átvett vízelvezető csatornák fenntartási feladatainak ütemezésénél 

fontossági sorrend került meghatározásra, melynek értelmében elsőbbséget élveztek a belterületeket 

mentesítő és az öntözést szolgáló létesítmények. Az átvett csatornák esetében különösen nagy problémát 

jelentett a parti sávok használata, mert a szomszédos gazdák part éléig kiszántanak, akadályozva ezzel a 

fenntartási munkák időben való elvégzését. A vízügyi igazgatóságok parti sáv igénybevételét lehetővé tevő 

jelenlegi jogszabály ellentétben áll a gazdák földhivatali nyilvántartás szerinti művelési kötelezettségével. 

Az országosan 3.982 db műtárgy értékelése során a vízkormányzó és szabályozó műtárgyak 52 százalékának 

állapota bizonyult megfelelőnek. A legrosszabb helyzet továbbra is az Alsó-Tisza vidékén áll fenn, ahol – 

bár az arány kismértékben javult – az 1.350 db megvizsgált műtárgynak csak 32 százalékát ítélték 

megfelelőnek, ugyanakkor az Alsó-Duna-völgyi, Dél-Dunántúli és Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóságoknál a vízkormányzó műtárgyak több mint 90 százaléka bizonyult megfelelőnek. A 

szivattyútelepek általános állapotára, a működőképesség jellemző. Az átvett szivattyútelepekről 

általánosságban megállapítható, hogy állapotuk elmarad a főművi csatornákon lévő szivattyútelepekétől. 

2.3. Öntözéses gazdálkodás 

Magyarországot a feltételes öntözés zónájába sorolták, ahol a legtöbb növényfaj öntözés nélkül is 

termeszthető, a klímaváltozás okozta szélsőségek növekedésével azonban ez a helyzet jelentősen 

megváltozott. Az öntözött területek 77,6 százaléka az állami tulajdonú öntözőrendszereken keresztül jut 

öntözővízhez. Az országosan felhasznált öntözővíz 86,5 százalékát biztosítják a síkvidéki öntözőrendszerek. 

Magyarországon a hivatalosan öntözött terület 2017-ben nagyságrendileg 109 ezer hektár volt, ami az 5,4 

millió hektárnyi mezőgazdasági terület mintegy 2,0 százaléka, ugyanakkor a vízjogilag engedélyezett 

öntözhető terület 2017-ben 198 ezer hektár volt. A mezőgazdasági vízszolgáltatás állandó, zavartalan 

biztosításáról, a vízgazdálkodási társulatoktól átvett létesítmények üzemeltetésének megszervezéséről, a 

fenntartási munkák elvégzéséről, ellenőrzéséről a vízügyi igazgatóságok folyamatosan gondoskodtak.  

Az Európai Unió által biztosított 2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeként 

meghatározott, a vízszektort érintő előzetes feltételek között szerepelt az öntözővíz szolgáltatás és használat 

költségeinek megtérítésére vonatkozó szabályozás hatályba léptetése. Ennek megfelelően 2016. október 1-től 

hatályba léptek az öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési célú vízhasználatok térítésmentességét 

megszüntető, a vízkészlet járulék és a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjának mennyiségi mérésen alapuló 

vízhasználattal arányos díj megállapítására vonatkozó rendelkezései. Ennek értelmében a vízhasználó 2017-

ben már köteles volt megfizetni az alapdíj 10 százalékát, illetve a változó díj 50 százalékát. A fennmaradó 

részt továbbra is a központi költségvetés biztosította. Az állami támogatás feltétele a mezőgazdasági célú 

vízhasználatra kiadott érvényes vízjogi üzemeltetési engedély, a vízigény-bejelentés és a vízszolgáltatókkal 

megkötött mezőgazdasági vízszolgáltatási szerződés. 
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71. táblázat: Öntözésre felhasznált vízmennyiség, ezer m3 

Megnevezés 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

F
Ő

M
Ű

V

E
S

 

szántó 109 437 24 540 49 965 127 196 216 903 96 198 123 013 66 191 95 750 

rizs 21 523 13 025 31 009 35 020 32 079 29 017 37 578 34 501 33 405 

összesen 130 960 37 565 80 974 162 216 248 982 125 215 160 591 100 692 129 155 

Főmű nélküli 28 329 30 092 17 409 24 200 29 660 33 296 47 819 15 095 27 133 

Mindösszesen 161 052 54 974 105 174 191 876 282 278 173 034 192 790 115 788 156 288 

Forrás: Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) 

A 2017. év elejétől fennálló átlagosnál szárazabb és melegebb időjárás tartósan vízhiányos időszakot 

eredményezett, amelyet a nyári hónapok rendkívüli hőmérsékleti maximumokat mutató időjárása tovább 

fokozott. A 2017. évi öntözési idényben az ország területére havonta érkező csapadék mennyisége 2-22 

százalékkal elmaradt a sokévi (1971-2000) azonos időszak átlagától. A hidrometeorológiai körülmények 

eredményeképpen az öntözésre felhasznált vízmennyiség mintegy 35 százalékkal növekedett az előző évihez 

képest. 

A belügyminiszter - a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére - 2017. július 1. napjával 

közleményben hirdette ki a tartósan vízhiányos időszak kezdetét, mely egészen 2017. október végéig 

fennállt. A döntést a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai, illetve a 

hidrometeorológiai előrejelzések alapozták meg. A tartósan vízhiányos időszakban 1995. évi LVII. törvény -

 a vízgazdálkodásról szóló törvény - alapján a vízhasználók VKJ fizetési mentességet kapnak öntözési, 

halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználatuk után, a tartósan vízhiányos időszak közzétételének kezdete 

előtt 14 napon belül pedig 20 százalékos VKJ kedvezmény volt érvényesíthető. A területen jelentkező 

öntözésfejlesztési elképzeléseknél, az öntözési kapacitások létesítésének tervezésénél számolni kell azzal, 

hogy az ország egyes térségeiben korlátozott mennyiségi készletek állnak rendelkezésre. Az aszály elleni 

egyik jelentősebb intézkedési program az öntözéses gazdálkodás fejlesztése, hangsúlyozva, hogy hazánk 

legértékesebb természeti erőforrása a víz.  

A kormányzat célja a mezőgazdasági vízgazdálkodási feladatok tervszerű végrehajtása érdekében a 

fenntartható vízgazdálkodás és mezőgazdaság területét átfogó, Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotása. A 

Kormány elrendelte a 1744/2017. (X.17.) határozatában, az Öntözésfejlesztési Stratégia elkészítését és az 

ehhez szükséges feladatok végrehajtását. A Stratégiához kapcsolódóan a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

2017 decemberében megkezdte az ún. második körös öntözési vízigény felmérést, melynek keretein belül 

400 falugazdász 1,2 millió hektárra kiterjedően 43 ezer gazdálkodó véleményét kérte ki a témában a felmérés 

2018-as zárásáig. A második körös öntözési igényfelmérés eredményei alapján folyamatban van az 

Öntözésfejlesztési Stratégia véglegesítése, mely a 2030-ig tartó időszakra vonatkozóan a fejlesztési 

alapelveket, célterületeket határozza meg. A tervezett stratégia kimondja, hogy az öntözéshez szükséges víz 

biztosítását elsősorban felszíni vízkészletekből kell megoldani és ahol ez nem lehetséges, ott 

vízvisszatartással, tározók létesítésével kell az öntözővíz igényeket kielégíteni. Az 

öntözésfejlesztéshez  nemcsak az állami művek fejlesztésére van szükség, hanem  a nem állami tulajdonú ún. 

harmadlagos művek működtetésének rendezésére és a termelői együttműködések ösztönzésére is.  

3. Agrárfoglalkoztatás és kereseti viszonyok 
A mezőgazdaság munkaerő-felhasználásának alakulásáról három különböző statisztika nyújt információt. 

Ezek közül kettő, a lakossági munkaerő felmérés és az intézményi munkaügyi statisztika a nemzetgazdaság 

egészére kiterjed, amely lehetővé teszi az egyes nemzetgazdasági ágazatok közötti összehasonlítást. A 

harmadik statisztika, a Mezőgazdasági Számlarendszer (MSZR) mezőgazdasági munkaerő-felhasználás 

mutatója az előző kettővel ellentétben figyelembe veszi az ágazat sajátosságait is, vagyis azt, hogy a 

mezőgazdaságban jelentős a részmunkaidős
44

 és az időszakos munkát
45

 végzők, illetve a nem fizetett 

(családi) munkaerő aránya. Ugyanakkor ez a statisztika csak a mezőgazdaságra készül el. 

                                                      
44

részmunkaidős: nem teljes, azaz napi nyolc órás munkaidőben foglalkoztatott személy 
45

időszakos munkavégző: az a személy, aki szezonális munkát (betakarítás, metszés stb.) végez egy gazdaságban, pld. mezőgazdasági idénymunkás 
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A lakossági munkaerő-felmérés a magánháztartásokra kiterjedő reprezentatív mintavételes adatgyűjtés, ami 

a 1574 éves személyek gazdasági aktivitásáról gyűjt információt. Azokkal  a gazdasági szervezetekben 

munkát vállalókkal és egyéni gazdaságokban munkát végzőkkel  számol el, akik fő jövedelemszerző 

tevékenysége az adott ágazathoz kapcsolódik, ezért a foglalkoztatottak száma nem tartalmazza a kiegészítő 

tevékenységeket.  

A lakossági munkaerő felmérés adatai szerint a nemzetgazdaságban foglalkoztatottak számának 2011-ben 

kezdődött növekedése 2017-ben is folytatódott, és negyedik éve haladta meg a 4 millió főt. A 

foglalkoztatottak száma 4 millió 421,4 ezer fő volt (+69,7 ezer fő, +1,6%). A növekedés szerkezete 

kiegyensúlyozott volt és az ágazatok széles körére kiterjedt. Több éves távlatban, 2013 és 2017 között a 

nemzetgazdaságban foglalkoztatottak száma 13,6 százalékkal, összességében 528,6 ezer fővel növekedett. A 

foglalkoztatás növekedése mögött elsősorban a gazdasági teljesítmény bővülése és az ennek köszönhetően 

növekvő munkaerő iránti kereslet áll.  

Ugyanakkor a bővülés veszített lendületéből 2017-ben, mivel egyre inkább szűkül a munkaerő-tartalék, a 

nemzetgazdaság közelít a teljes foglalkoztatáshoz. A 15 és 64 év közötti népességre számolt foglalkoztatási 

arány a foglalkoztatottak számával párhuzamosan folyamatosan emelkedett. 2017-ben 68,2 százalék volt, 1,6 

százalékponttal magasabb, mint 2016-ban és 10,1 százalékponttal több, mint 2013-ban. A fenti 

folyamatokkal összhangban a munkanélküliségi ráta tovább mérséklődött, 2017-ben 4,2 százalék volt, 1,0 

százalékponttal maradt el az előző évitől, és 6,0 százalékponttal a négy évvel ezelőttitől.  

A mezőgazdaság foglalkoztatása 2017-ben tovább bővült, ennek köszönhetően harmadik éve több mint 200 

ezer embernek volt a fő jövedelemszerző tevékenysége. A mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban, 

halászatban foglalkoztatottak
46

 száma 2017-ben 220,0 ezer főre növekedett, vagyis egy év alatt 3,0 ezer 

fővel, 1,4 százalékkal bővült. Ennek köszönhetően a mezőgazdaság részesedése a nemzetgazdaság 

foglalkoztatásából 2016-hoz viszonyítva nem változott 2017-ben sem, 5,0 százalékot tett ki, 2013-óta pedig 

0,3 százalékponttal növekedett. Az ágazat foglalkoztatása 2013 kivételével (1,1%) minden évben jelentősen 

növekedett, 2013 és 2017 között összességében 19,2 százalékkal, 35,4 ezer fővel nőtt. A mezőgazdasági 

foglalkoztatás növekedése meghatározóan a kibocsátás emelkedésének és a munkaerő-igényes ágazatok 

fejlődésének köszönhető. Jelenleg a munkaerőhiány jelent kihívást a gazdálkodók számára, mivel a többi 

ágazat és a külföldi munkavállalás elszívó hatása érvényesül. 

A mezőgazdasági foglalkoztatáson belül a növénytermesztés és az állattenyésztés szerepe a meghatározó és 

az elmúlt évek növekedésének nagy része is ebben az alágazatban ment végbe. A növénytermesztésben és az 

állattenyésztésben
47

 foglalkoztatottak száma 2017-ben 194,8 ezer fő volt, 1,7 százalékkal, 3,3 ezer fővel 

több, mint 2016-ban. A növekedés mértéke 2013 és 2017 között 20,7 százalék, 33,4 ezer fő volt. 

72. táblázat: A foglalkoztatottak száma (ezer fő) 

Megnevezés 
2013 2014 2015 2016 2017 2017-

2016 

2017/2016 2017-

2013 

2017/2013 

1000 fő 1000 fő % 1000 fő % 

Ágazatok összesen, ebből: 3 892,8 4 100,8 4 210,5 4 351,6 4 421,4 69,8 1,6 528,6 13,6% 

Mezőgazdaság*, ebből: 184,6 189,6 203,2 217,0 220,0 3,0 1,4 35,4 19,2% 

- növénytermesztés, 

állattenyésztés** 
161,4 165,1 176,8 191,5 194,8 3,3 1,7 33,4 20,7% 

Élelmiszeripar*** 130,2 143,0 140,3 143,8 145,9 2,1 1,5 15,7 12,1% 

Agrárgazdaság összesen 314,8 332,6 343,6 360,8 365,9 5,1 1,4 51,1 16,2% 

*Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat. 

** Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások. 

***Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása. 

Forrás: KSH, Lakossági munkaerő-felmérés 
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foglalkoztatott: az a személy, aki a megfigyelt héten legalább heti egy órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, illetve rendelkezett olyan munkahellyel, 

ahonnan átmenetileg (betegség, szabadság – ideértve szülési szabadságot is – miatt) távol volt. A gyermekgondozási díjban (gyed), gyermekgondozási 
segélyben (gyes) részesülők, illetve a nyugdíjasok csak akkor tekintendők foglalkoztatottnak, ha a gyes/gyed, vagy nyugdíj mellett ténylegesen munkát 

végeznek. 
47

 TEÁOR 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások alágazat, de ebből a vadgazdálkodás és a kapcsolódó 

szolgáltatások foglalkoztatása elenyésző 
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73. táblázat:  Részesedés a nemzetgazdasági foglalkoztatásból (%) 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 

Mezőgazdaság*, ebből: 4,74 4,62 4,83 4,99 4,98 0,23 

- növénytermesztés, 

állattenyésztés** 
4,15 4,03 4,20 4,40 4,41 0,26 

Élelmiszeripar*** 3,34 3,49 3,33 3,30 3,30 -0,04 

Agrárgazdaság összesen 8,09 8,11 8,16 8,29 8,28 0,19 

*Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat. 

** Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások. 

***Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása. 

Forrás: KSH, Lakossági munkaerő-felmérés 

A mezőgazdaság, azon belül is a növénytermesztés és az állattenyésztés foglalkoztatásának a döntő 

többségét a versenyszféra adta és a növekedés nagy része is ehhez a szegmenshez köthető. A közmunkások 

száma a mezőgazdaságban 2017-ben 6,4 ezer fő, ezen belül a növény,- és állattenyésztésben 1,7 ezer fő. 

Részesedésük az ágazat teljes foglalkoztatásából 1,7, a növény,- és állattenyésztésből pedig 0,5 százalék volt. 

A közmunkások száma 2017-ben a mezőgazdaságban enyhén nőtt, ennek ellenére a foglalkoztatás 

növekedésének döntő többségét a versenyszféra adta. A közmunka a mezőgazdasági foglalkoztatás 2013 és 

2017 közötti 35,4 ezer fős növekedéséből mindössze 1,8 ezer főt, a növény,- és állattenyésztés 33,4 ezres 

bővülésből pedig 0,9 ezret magyaráz. 

74. táblázat: A foglalkoztatottak (ezen belül a közmunkások) számának alakulása az 
agrárgazdaságban (ezer fő)48 

  2013 2014 2015 2016 2017 2017-2016 2017/2016 2017-2013 2017/2013 

  1000 fő 1000 fő % 1000 fő % 

Agrárgazdaság összesen, 

ebből: 

314,

8 
332,6 343,6 360,8 365,9 5,1 1,4 51,1 16,2 

- ágazati közmunkások 

összesen, ebből: 
5,6 5,9 8,3 6,2 6,8 0,5 8,7 1,2 21,2 

- mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, 

halászat, ebből: 

4,6 5,6 7,9 5,8 6,4 0,6 10,4 1,8 40,1 

- növénytermesztés, 

állattenyésztés 
0,8 1,1 1,6 1,3 1,7 0,4 35,7 0,9 124,4 

- élelmiszer, ital, dohány  

gyártása közmunkásai 
1,0 0,3 0,3 0,4 0,4 -0,1 -13,6 -0,6 -62,7 

Forrás: KSH, Lakossági munkaerő-felmérés 

A mezőgazdaságban nem jelentős a heti néhány órás foglalkoztatás, a foglalkoztatottak többsége legalább 

heti 30 órát dolgozik. A heti 30-59 órát dolgozók a foglalkoztatottak több mint négyötödét, a több mint heti 

60 órát dolgozókkal együtt közel kilenctizedét adták. A mezőgazdasági foglalkoztatás növekedése a heti 30-

59 órát dolgozók körében volt meghatározó. 

75. táblázat: A mezőgazdasági foglalkoztatás megoszlása a ledolgozott munkaórák szerint 
(ezer fő, óra/hét) 

Ledolgozott munkaórák száma 

(óra/hét) 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (ezer fő) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1-9 1,7 1,3 1,3 1,8 1,1 

10-29 14,5 18,7 20,9 18,9 18,2 

30-59 151,5 154,2 164,7 179,7 181,7 

60- 11,3 10,8 10,4 11,3 11,9 

Forrás: KSH, Lakossági munkaerő-felmérés 

                                                      
48

A KSH munkaerő-felmérésében a közfoglalkoztatottak munkáltatójuk ágazataként sok esetben a közigazgatást jelölik meg, mivel őket önkormányzatok 

foglalkoztatják. Ezért ezek a közfoglalkoztatási adatok nem egyeznek a Belügyminisztérium adataival. 



 

128 
 

Az intézményi munkaügyi statisztika a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetési 

és társadalombiztosítási szervezetek, valamint a kijelölt nonprofit szervezetek adatait tartalmazza. Az 

adatfelvétel a mező-, vad-, erdőgazdálkodás és halászat ágba sorolt gazdasági szervezetekben 

foglalkoztatottakra terjed ki, és az 5 és 49 fő közötti szervezetek esetében mintavételes, a legalább 50 fős 

szervezeteknél pedig teljes körű. Az adatgyűjtés az egyéni gazdaságokban végzett munkatevékenységet 

figyelmen kívül hagyja. A legalább 5 fős szervezetek a mezőgazdaság kibocsátásának közel felét, az 

élelmiszeriparénak a döntő többségét adták az elmúlt években. 

Az intézményi munkaügyi statisztika adatai szerint, a foglalkoztatottak számának alakulásához hasonlóan, a 

legalább 5 fős szervezeteknél nőtt az alkalmazásban állók száma. A növekedés mértéke ugyanakkor 

csökkent, ami a munkaerő tartalék csökkenésének tudható be. A nemzetgazdaságban 3 millió 26,9 ezer fő 

volt az alkalmazásban állók száma 2017-ben, 1,6 százalékkal, 49,0 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. Az 

alkalmazásban állók száma 2013 és 2017 között 12,1 százalékkal, 326,7 ezer fővel növekedett. 

A mezőgazdaságban az előző évi szinten maradt az alkalmazásban állók száma 2017-ben, 78,1 ezer fő volt, 

0,4 százalékkal, 345 fővel több, mint 2016-ban. Ennek alapján a mezőgazdasági foglalkoztatás bővülése az 

egyéni gazdaságoknál és az 5 fő alatti szervezeteknél ment végbe. Mind a fizikai, mind a szellemi 

foglalkozásúak száma növekedett: előbbi 277 fővel, utóbbi 67 fővel gyarapodott. Az alkalmazásban állók 

száma 2013 és 2017 között 3,7 százalékkal, 2,8 ezer fővel emelkedett. A növekedéshez a fizikai 

foglalkozásúak 1 501 fővel, a szellemi foglalkozásúak 1 251 fővel járultak hozzá. 

Az élelmiszeripar kibocsátásának döntő többségét adó legalább 5 fős vállalkozások alkalmazottainak száma 

2017-ben 95,3 ezer fő volt, 0,7 százalékkal, 700 fővel több, mint 2016-ban. Az alkalmazásban állók száma 

ezt megelőzően hullámzóan alakult: 2013-ban stagnált, 2014-ben és 2015-ben bővült, viszont 2016-ban 

csökkent. Összességében 2013 és 2017 között 1,4 százalékkal, 1,3 ezer fővel emelkedett az 

élelmiszeriparban alkalmazásban állók száma. 

76. táblázat: Alkalmazásban állók száma (ezer fő) és változása (%) 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 
2017-

2016 
2017/2016 

2017-

2013 
2017/2013 

Nemzetgazdaság összesen, ebből: 2 700,2 2 823,0 2 894,9 2 977,9 3 026,9 49,0 1,6% 326,7 12,1% 

- mezőgazdaság*, ebből: 75,3 78,2 78,9 77,7 78,1 0,4 0,5% 2,8 3,7% 

- növénytermesztés, 

állattenyésztés** 
61,4 63,2 64 63,3 65,2 1,9 3,0% 3,8 6,2% 

Élelmiszeripar*** 94,0 96,9 98,2 94,6 95,3 0,7 0,7% 1,3 1,4% 

Agrárgazdaság összesen 169,4 175,1 177,1 172,4 173,4 1,0 0,6% 342,8 2,4% 

*Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat. 

** Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások. 

***Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása. 

Forrás: KSH, Intézményi munkaügyi statisztika  

A mezőgazdaságban jelentős az idény
49

-, illetve a főtevékenység mellett kiegészítő jelleggel végzett munka. 

A mezőgazdasági munkák szezonális jellege miatt különösen márciustól szeptember végéig tartó időszakban 

nő meg az alkalmi munkavállalói könyvvel dolgozók száma. Emellett számításba kell venni az egyéni 

gazdaságokban a háztartások tagjai által végzett, nem fizetett munkavégzést is. Ezért az összes munkaerő-

ráfordítás értékét a Mezőgazdasági Számlarendszer az éves munkaerőegységgel (ÉME)
50

 fejezi ki, 

amelynek segítségével a néhány órás, illetve időszakos munkavégzés teljes munkaidős munkavégzésre (évi 

1800 óra) számítható át. 

  

                                                      
49

mezőgazdasági idénymunka: az év adott időszakához vagy időpontjához kötődő olyan munkavégzés, amely az előállított növény vagy állat biológiai 

sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban. 
50

Éves Munkaerő Egység (ÉME): egységnyi munkaerő, amely egy teljes munkaidős mezőgazdasági munkaerő éves munkavégzése - 1 ÉME = 1800 munkaóra, 

azaz 225 nyolc órás munkanap 

http://www.mimi.hu/gazdasag/munka.html
http://www.mimi.hu/gazdasag/munka.html
http://www.mimi.hu/gazdasag/munka.html
http://www.mimi.hu/gazdasag/munka.html
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77. táblázat: Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás (1000 éves munkaerőegység) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2017-2016 2017/2016 2017-2013 2017/2013 

  ezer ÉME % % ezer ÉME % 

Nem 

fizetett 
323,6 336,2 311,0 302,0 290,8 -11,2 -3,7% -32,8 -10,1% 

Fizetett 120,8 126,8 130,9 132,3 135,3 3,0 2,3% 14,5 12,0% 

Összesen 444,4 462,9 441,9 434,3 426,1 -8,2 -1,9% -18,3 -4,1% 

Forrás: KSH, Mezőgazdasági Számlarendszer, 2017 előzetes adat 

A mezőgazdasági munkaerő-felhasználás az elmúlt években változatosan alakult, 2013-ban és 2014-ben 

emelkedett, azóta viszont ismét mérséklődik. A mezőgazdaság 2017-ben 426,1 ezer éves munkaerő egységet 

használt fel, 1,9 százalékkal, 8,2 ezer éves munkaerő egységgel kevesebbet, mint 2016-ban. Ez azt jelenti, 

hogy a mezőgazdasági tevékenység végzése 2017-ben annyi időt kötött le a nem fizetett és az időszakos 

munkavégzést is figyelembe véve, mintha 426,1 ezren egész évben teljes munkaidőben dolgoztak volna. A 

munkaerő-felhasználás 2013 és 2017 között 4,1 százalékkal, 18,3 ezer éves munkaerő egységgel csökkent. 

Ugyanakkor eltérő tendencia figyelhető meg a fizetett és a nem fizetett munkaerő-felhasználás esetében. Míg 

a nem fizetett munkaerő-felhasználás 2017-ben és több éves távlatban is csökkent, a fizetett munkaerő-

felhasználás 2012 óta folyamatosan növekszik. A nem fizetett munkaerő-felhasználás 2017-ben, 3,7 

százalékkal, 2013-óta 10,1 százalékkal csökkent. A fizetett munkaerő-felhasználás 2017-ben 2,3 százalékkal, 

2013 és 2017 között viszont 14,5 ezer fővel, 12,0 százalékkal növekedett. 

Mindez elsősorban a mezőgazdasági termelésben megfigyelhető szerkezetváltásnak köszönhető, a 

kisméretű, elsősorban önellátásra termelő gazdaságok visszaszorulása mellett nő az életképes méretű, 

árutermelő gazdaságok száma és földterülete. Ezen gazdaságok növekvő mértékben támaszkodnak fizetett 

alkalmazottakra.  

A fentiek eredményeként a mezőgazdasági munkaerő-ráfordítás belső szerkezetében folyamatos változás 

figyelhető meg. Bár az összes munkaerő-ráfordítás több mint kétharmada (az egyéni gazdaságokra jellemző) 

nem fizetett munkaerő-felhasználás
51

, a fizetett munkaerő felhasználás aránya 2017-ben 31,8 százalékra 

nőtt, amely egy év alatt 1,3, öt év alatt 4,57 százalékpontos növekedés.  

A keresetekről az intézményi munkaügyi statisztikából rendelkezünk információval. A mezőgazdaságban a 

keresetek növekedési üteme– a nemzetgazdaság többi ágazatához hasonlóan- 2017-ben felgyorsult. A múlt 

évben a bruttó és nettó keresetek 12,8 százalékkal emelkedtek, amely jelentős gyorsulás a 2015. évi 4,9, és a 

2016. évi 8,1 százalékos emelkedéshez viszonyítva. Összességében 2013 és 2017 között a mezőgazdaságban 

a nettó keresetek 36,3 százalékkal, az inflációt figyelembe véve a nettó reálkeresetek közel egyharmaddal, 

33,0 százalékkal növekedtek. Az élelmiszeriparban a nettó keresetek 2017-ben 12,0 százalékkal emelkedtek, 

amely meghaladja a 2015. évi 3,6 és a 2016. évi 7,5 százalékos értéket. Több éves távlatban, 2013 és 2017 

között az élelmiszeriparban a nettó keresetek 33,8 százalékkal, a nettó reálkeresetek pedig 30,6 százalékkal 

emelkedtek. 

Ennek ellenére a mezőgazdaságban a keresetek továbbra is érdemben elmaradnak a nemzetgazdaság 

egészére jellemzőtől, bár 2013 és 2017 között felzárkózás volt tapasztalható. A mezőgazdaságban 2017-ben 

a nettó átlagkereset a nemzetgazdaság egészében fizetett keresetek 77,7 százaléka volt, az elmúlt négy évben 

3,3 százalékponttal nőtt ez az arány. 

78. táblázat: A keresetek alakulása a mezőgazdaságban (forint/fő/hó, és százalék) 

 Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

Bruttó kereset 171 679 180 251 189 136 204 385 230 638 

Bruttó kereset indexe 4,6 5,0 4,9 8,1 12,8 

Nettó kereset 112 450 118 065 123 885 135 917 153 374 

Nettó kereset indexe 5,2 5,0 4,9 9,7 12,8 

                                                      
51

Ez a legtöbb esetben ún. családi munkaerő. A statisztikai fogalomtár a családi munkaerő alatt azokat a gazdaságot alkotó 14 éves és idősebb személyeket érti, 

akik a gazdaságban nem alkalmazottként végeznek munkát. 
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Forrás: KSH, Intézményi munkaügyi statisztika  

Az élelmiszeriparban – hasonlóan a mezőgazdasághoz – kisebbek a keresetek, mint a nemzetgazdaság 

egészében, de 2013 és 2017 között enyhe felzárkózás volt megfigyelhető. Az élelmiszeriparban a nettó 

keresetek a nemzetgazdaságra jellemző érték 87,2 százalékát tették ki 2017-ben, 2,1 százalékponttal többet, 

mint 2013-ban. 

57. ábra:  A nettó keresetek alakulása a nemzetgazdaságban 

 
Forrás: KSH, Intézményi munkaügyi statisztika 

A fenti adatokkal kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy azok csak a legalább 5 fős szervezetekre 

vonatkoznak. A mezőgazdaságban viszont a kibocsátás és a foglalkoztatás többségét az egyéni gazdaságok 

és az 5 fő alatti gazdasági szervezetek adják. Ezért az intézményi munkaügyi statisztika az ágazat egészének 

kereseti viszonyairól nem ad pontos képet. 

4. Termelőeszköz-felhasználás 
A gazdálkodók 2017-ben műtrágyák vásárlására 5 százalékkal, új mezőgazdasági gépek beszerzésére 20 

százalékkal fordítottak nagyobb összeget, mint az előző évben. Az alkatrészek forgalma 5 százalékkal, a 

növényvédőszer-forgalom 2 százalékkal emelkedett a 2016. évihez viszonyítva. 

79. táblázat: Az összes forgalmazó szervezet termelőeszköz-értékesítése* (millió Ft) 

 
Mezőgazdasági gép 

(használt nélkül) 
Alkatrész Műtrágya 

Növényvédő szer 

(alapanyag nélkül) 

2013 104 767 35 169 130 322 90 732 

2014 163 697 38 620 122 499 105 897 

2015 141 737 40 101 136 466 104 912 

2016 126 604 42 159 128 114 106 858 

2017 152 106 44 150 133 845 108 791 

2017/2016 (%) 120,1% 104,7% 104,5% 101,8% 

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

Forrás: AKI 

Bővülés jellemezte a mezőgazdaságigép-piacot 2017-ben. A 2015–2016. közötti időszakban tapasztalt 

csökkenés után a mezőgép-eladások ismét növekedésnek indultak Magyarországon. Az elmúlt évben a vissza 

nem térítendő EU-s támogatások szántóföldi gépekre már nem voltak elérhetőek, így a gépberuházások zöme 
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piaci alapon valósult meg. Ezt a folyamatot segítették a kedvező finanszírozási lehetőségek is a hitelezés és a 

lízing területén egyaránt.  

A világ mezőgépipari termelése hullámzó tendenciát mutatott az elmúlt nyolc évben: 2010-től 2013-ig a 

korábbinál erőteljesebben emelkedett, a 2013-as csúcsévben a mezőgépforgalom elérte a 103 milliárd eurót. 

Az ezt követő három évben visszaesés történt, és a mérsékelt forgalmú időszak után 2017-ben ismét 

növekedésnek indult a világpiac, meghaladva a 100 milliárd eurós szintet. Ebből az Európai Unió átlagosan 

24–25 milliárd euróval részesedik. Kelet-közép Európában a lengyel mezőgéppiac a legerősebb, 

Magyarország 1,5–2,0 százalékos piaci részesedésével a régióban a harmadik legnagyobb piacnak számít. 

Magyarországon a gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók 2017-ben 152 milliárd forint értékben 

vásároltak új mezőgazdasági gépeket, miközben az alkatrészekre közel 44 milliárd forintot fordítottak. Az 

alkatrészek eladása 2013 óta folyamatosan nő, a gépeladás ebben az időszakban a második legjobbnak 

számít. A gépértékesítésben – 2017. éven belül vizsgálva – a legnagyobb arányú bővülés az első 

negyedévben történt, ami az év közepén, illetve a második fél évben lassult ugyan, de fennmaradt.  

A precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó eszközök iránti kereslet növekedése egyre fontosabb szerepet játszik 

a géppiac bővülésében. Ugyanakkor továbbra is érezhető a kettősség, vagyis egyaránt keresettek a 

korszerűbb, modernebb, valamint az alacsonyabb beruházási igényű, egyszerűbb gépek, eszközök, 

berendezések.  

A magyar mezőgazdaságigép-piac koncentráltságát mutatja, hogy a végfelhasználóknak történő 

mezőgazdaságigép-értékesítés 70 százalékát 10 forgalmazó cég adta, a három legnagyobb agrárgép 

importőr-márkakereskedő pedig az összes magyarországi mezőgép eladás 53 százalékát bonyolította 2017-

ben. A kiterjedt országos hálózattal rendelkező hazai forgalmazók az alkatrészek esetében a mezőgazdasági 

gépekhez képest még nagyobb arányban vesznek részt a piaci igények kielégítésében. Mivel mezőgép 

piacunkon sok a forgalmazó, az árverseny is egyre nagyobb, így leginkább azok a cégek kerülnek előtérbe, 

amelyek megfelelő alkatrészellátást és szervizszolgáltatást is tudnak nyújtani. 

58. ábra: A mezőgazdasági gép és alkatrész beruházások alakulása 

 
Forrás: AKI 

A 2017. évi gépberuházások értékének 59 százalékát az erőgépek, 41 százalékát az erőgépek munkagépei és 

az egyéb gépek adták.  A teljes értékesítésen belül a traktorok 35, a kombájnok 14 százalékos arányt 

képviseltek. Az erőgépvásárlásoknál az átlagos motorteljesítmény évről évre nő, ami egész Európára is 

jellemző. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

113,3 

136 

43 

78,5 

94 

104,8 

164 

141,7 

126,6 

152,1 

27,8 26,8 29,4 
34,8 37,5 35,2 

38,6 40,1 42,1 44,1 

m
il

li
ár

d
 f

o
ri

n
t 
  

gép alkatrész



 

132 
 

A hazai traktoreladások 26 százalékkal emelkedtek, 2017-ben 2.864 kerekes traktor talált gazdára 52,8 

milliárd forint értékben. Valamennyi teljesítménykategóriában nőtt a forgalom, különösen az 50–100 és a 

101–140 LE közé tartozókból vásároltak nagyobb mennyiségben, előbbiből 1.059-et (ezek nagy része a 

népszerű MTZ), utóbbiból pedig 670-et üzemeltek be. A 261–320 LE teljesítménykategóriába tartozó 

traktorok értékesítése 25 százalékkal nőtt, a 320 LE feletti traktorokból 12 százalékos keresletnövekedés 

mutatkozott az egy évvel korábbi eladásokhoz viszonyítva. Az önjáró betakarítógépek közül 307 új arató-

cséplőgép került a gazdaságokba, egy évvel korábban ugyanakkor 314-et adtak el. 

A munkagépek közül a talajművelő gépekből is több került a gazdaságokba 2017-ben, mint egy évvel 

korábban, és ezen belül különösen a hengerek, szárzúzók, rézsűkaszák és a tárcsás talajművelők száma 

növekedett. A tápanyag-visszapótlás gépeiből jelentősen nőtt a kereslet. Az eladott szilárdműtrágya-szórók, a 

hígtrágya-kijuttatók, valamint a szervestrágya-szórók értékesített mennyisége jelentősen meghaladta a 

bázisidőszak szintjét. A növényvédő gépeken belül mind a szántóföldi-, mind az ültetvénypermetezők 

eladása nőtt. Az önjáró szántóföldi permetezőgépekből 61 százalékkal többet, 29-et értékesítettek 2017-ben 

az egy évvel korábbi 18 permetezőgéppel szemben. A szálastakarmány-betakarító gépek (kaszák, 

rendkezelők) 2017. évi értékesítési számai nem érték el a 2016. évi eredményeket. A bálázókból azonban 

nőttek az eladások, pedig már 2016-ban is jelentős növekedés volt tapasztalható.  

80. táblázat: Egyes mezőgazdasági gépek értékesítése* (darab) 

Munkagépek 2013 2014 2015 2016 2017 

Kerekes traktorok 1 967 3 737 2 777 2279 2864 

Gabonakombájnok 272 264 371 314 307 

Talajművelő gépek, ebből: 3 810 3 926 4 519 4 199 5 429 

- ekék 471 554 681 697 766 

- tárcsás talajművelők 581 652 662 663 844 

Vető- és ültetőgépek, ebből: 1 007 997 1 030 876 1073 

- hagyományos sorvető gépek 260 293 294 306 266 

- kukoricavető gépek 533 491 447 270 434 

Növényvédő és -ápoló gépek, ebből: 1 565 1 729 1 720 1 173 1283 

- szántóföldi permetezőgépek 511 574 639 582 750 

Betakarítógép-adapterek, ebből: 435 429 395 380 439 

- kukoricacső-törő adapterek 195 180 198 154 1756 

- napraforgó-betakarító adapterek 181 157 159 179 215 

Pótkocsik 433 871 742 566 920 

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

Használtgép értékesítés, viszonteladás és külföldi - EU-s és EU-n kívüli - eladás nélkül. 

Forrás: AKI  

Magyarországon a műtrágya-felhasználás növekvő trendje 2010 óta folyamatos. A műtrágya-felhasználás 

nitrogén, foszfor és kálium (NPK) hatóanyagban számolva az elmúlt öt év során 30 százalékkal emelkedett. 

2017-ben a műtrágya-forgalmazók 1,8 millió tonna műtrágyát értékesítettek közvetlenül mezőgazdasági 

termelők részére. Az értékesített mennyiség 14 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, a műtrágya-

értékesítés nettó árbevétele 134 milliárd forint volt, mely 4,5 százalékkal magasabb a 2016. évi értéknél.  

A műtrágyaárakat tekintve a 2011-es és 2012-es év 24, illetve 11 százalékos árnövekedést hozott, majd 

2013-ban és 2014-ben ismét mérséklődtek (4 százalékkal) az árak az előző évhez viszonyítva. A műtrágya 

ára a 2015. évi emelkedés után 2016-ban 11 százalékkal, majd 2017-ben további 7 százalékkal csökkent.  

A mezőgazdasági termelők által 2017-ben vásárolt műtrágya nitrogén-foszfor-kálium (NPK) hatóanyag-

tartalma 639 ezer tonna volt, 84 ezer tonnával (15,2 százalékkal) magasabb az egy évvel korábbinál. A 

nitrogénhatóanyag-tartalom 13,4, a foszforhatóanyag-tartalom 23,5, a kálium pedig 14,2 százalékkal több 

volt, mint a bázisidőszakban. Az NPK-hatóanyagok aránya 2016-ban 66:17:17 volt, 2017-ben pedig 

65:18:17, azaz a nitrogén felhasználás aránya mérséklődött, a foszforé erősödött. 
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59. ábra: A mezőgazdasági termelők által megvásárolt műtrágya hatóanyagsúly 

 
Forrás: AKI 

Az egy hektár mezőgazdasági területre kijuttatott műtrágya NPK-hatóanyag tartalma az elmúlt öt év alatt 35 

százalékkal növekedett, 2017-ben hektáronként 119 kilogramm volt. Az egyes hatóanyagokat tekintve öt év 

alatt a nitrogén esetében 14, a foszfor és a kálium esetében 7 illetve 8 kilogrammos növekedés történt. 

81. táblázat: Egy hektár mezőgazdasági területre jutó műtrágya (kg) 

Hatóanyagok 2013 2014 2015 2016 2017 

Nitrogén 64 61 67 68 78 

Foszfor 14 15 15 17 21 

Kálium 13 15 15 18 21 

Összesen 92 91 97 104 119 

Forrás: KSH 

Természetes súlyban 2017-ben közvetlenül mezőgazdasági termelőknek 1 millió 782 ezer tonna műtrágyát 

értékesítettek, amiből 1 millió 297 ezer tonna egykomponensű, 485 ezer tonna pedig összetett műtrágya volt. 

Az egykomponensű, illetve az összetett műtrágyák aránya 2016-ban 76:24, 2017-ben 73:27 volt, azaz 2017-

ben nőtt az összetett műtrágyák aránya. Az elmúlt öt év átlagához viszonyítva a teljes műtrágya-értékesítés 

volumene 25 százalékkal nőtt 2017-ben. Az egykomponensű nitrogén- 20, az egykomponensű 

káliumértékesítés 24 százalékkal, az összetett műtrágyák forgalma 40 százalékkal emelkedett 2017-ben a 

2012–2016-os évek átlagához mérten, az egykomponensű foszforműtrágyák volumene viszont 48 

százalékkal csökkent a megelőző öt év átlagához képest. 

Az előző évekhez hasonlóan a legnagyobb kereslet a mészammon-salétrom (MAS) iránt volt 2017-ben: a 

teljes műtrágyaforgalom 44 százalékát a MAS tette ki, hiszen több mint 787 ezer tonnát adtak el belőle. A 

második legnépszerűbb termék az NPK 15-15-15-ös összetétel volt (99 ezer tonna), amely a teljes műtrágya-

értékesítés 5,6 százalékát fedte le. Az ammónium-nitrát 89 ezer tonnás mennyisége 2017-ben csak a 

harmadik helyre volt elég, szemben az előző év második helyével. További jelentős mennyiségben 

értékesített össze-tétel volt még 2017-ben az NPK 8-24-24 (64 ezer tonna) és az NP 12-52 (MAP) (38 ezer 

tonna). Az NPK 8-24- 24 részesedése 3,6, a MAP-é 2,1 százalékot tett ki a teljes műtrágyaeladásból. A 18–

20,5 százalék hatóanyag-tartalmú szuperfoszfát iránti kereslet mindössze 1,7 ezer tonna volt, a kálium-klorid 

eladás pedig 49,3 ezer tonnát tett ki. 
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60. ábra:  A fontosabb inputok árváltozása (előző év =100) 

 
Forrás: KSH 

82. táblázat: A műtrágya külkereskedelem alakulása természetes súlyban (tonna) 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

IMPORT 

Egyszerű nitrogén műtrágyák 816 678 891 240 993 635 1 106 735 1 172 361 

Egyszerű foszfor műtrágyák 22 349 33 332 43 041 15 635 14 290 

Egyszerű kálium műtrágyák 134 010 140 381 109 254 115 127 138 728 

Összetett műtrágyák összesen 417 720 388 321 362 116 427 988 543 633 

NPK műtrágyák összesen 1 390 757 1 453 274 1 508 046 1 665 485 1 869 013 

EXPORT 

Egyszerű nitrogén műtrágyák 343 231 634 796 380 169 405 520 606 347 

Egyszerű foszfor műtrágyák 976 508 2 040 943 871 

Egyszerű kálium műtrágyák 13 969 11 817 9 934 9 069 5 077 

Összetett műtrágyák összesen 52 692 80 505 84 924 95 998 76 238 

NPK műtrágyák összesen 410 868 727 626 477 067 511 532 688 533 

Forrás: KSH 

A külkereskedelmi adatok alapján 2017-ben összesen 1,9 millió tonna műtrágya importjára került sor, 

amelyből 1,2 millió tonna volt az egyszerű nitrogén-, 14 ezer tonna a foszfor-, 139 ezer tonna a kálium- és 

544 ezer tonna az összetett műtrágya. A teljes mennyiség 12 százalékkal nagyobb volt, mint 2016-ban. Az 

egyszerű nitrogénműtrágya importvolumene 6 százalékkal, az egyszerű káliumműtrágya importja 21 

százalékkal, az összetett műtrágyáé pedig 27 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, de egyszerű 

foszforműtrágyából az előző évinél 9 százalékkal kevesebb érkezett az országba 2017-ben.  

Az egyszerű nitrogénműtrágyák forintban számolt importátlagára 2 százalékkal csökkent, a 

káliumműtrágyáké 1 százalékkal, az összetett műtrágyák ára 9 százalékkal volt alacsonyabb 2017-ben, mint 

2016-ban. Ugyanakkor a foszforműtrágyák importátlagára 7 százalékkal emelkedett 2017-ben.  

Az előző évhez hasonlóan 2017-ben is mintegy 40 országból érkezett műtrágya Magyarországra. A 

legnagyobb mennyiséget, 413 ezer tonnát Szlovákia szállította. Az importált nitrogénműtrágya több mint 

felét Szlovákia, Ausztria, Oroszország és Németország szállította. A teljes nitrogénműtrágya-import 57 

százalékát Szlovákia (402 ezer tonna) és Ausztria (260 ezer tonna) biztosította. Mellettük Szerbia, Románia, 

Ukrajna és Németország is számottevő, egyenként 74 és 46 ezer tonna közötti mennyiséggel jelentek meg a 

magyar piacon 2017-ben. Az egyszerű foszforműtrágya harmada Lengyelországból (4,2 ezer tonna), további 
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50 százaléka Németországból (3,8 ezer tonna) és Szerbiából (3,3 ezer tonna) érkezett. A káliumműtrágya 

legfontosabb beszerzési forrásai 2017-ben Oroszország (49 ezer tonna), Németország (47 ezer tonna) és 

Fehéroroszország (30 ezer tonna) voltak. Az összetett műtrágya legnagyobb szállítói Oroszország (94 ezer 

tonna), Ausztria (71 ezer tonna), Lengyelország (68 ezer tonna) és Szerbia (58 ezer tonna) voltak 17, 13, 12, 

illetve 11 százalékos részesedéssel.  

Az exportra kerülő műtrágya mennyisége összesen 689 ezer tonna volt 2017-ben, amelyből 606 ezer tonnát 

(88%) tett ki az egyszerű nitrogén-, 5 ezer tonnát (1%) az egyszerű kálium- és 76 ezer tonnát (11%) az 

összetett műtrágya. 

A növényvédő szerek felhasznált volumene 2017-ben 7 százalékkal emelkedett 2016-hoz képest, értékben 

pedig 2 százalékos volt a növekedés. A gombaölő szerek iránti kereslet nem változott 2017-ben az előző 

évhez képest, a rovarölő szereké azonban 4 százalékkal növekedett. A gyomirtó szerek értékesített 

mennyisége 3 százalékkal visszaesett, míg az egyéb szereké 26 százalékos növekedést mutatott a 2016. évi 

forgalomhoz képest. 

61. ábra: Növényvédőszer-értékesítés alakulása 

 
Forrás: AKI 

83. táblázat: Növényvédőszer-értékesítés (tonna) 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

Értékesített növényvédő szer*, ebből: 23 392 29 092 27 526 27 541 29 558 

- gombaölő szer 4 717 5 744 5 699 5 418 5 446 

- rovarölő szer 4 832 6 385 5 491 4 834 5 024 

- gyomirtó szer 9 115 9 116 9 121 9 607 9 325 

- egyéb szer 4 728 7 847 7 215 7 726 9 762 

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

Forrás: AKI 
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62. ábra: Egyes növényvédő szerek átlagárai Ft/kg, Ft/l 

 
Forrás: AKI 

A külkereskedelmi forgalom adatai alapján 2017-ben a növényvédőszer-import volumene 15,5 százalékkal, 

az exporté 26,5 százalékkal növekedett 2016-hoz képest. A tárgyévben 52,5 ezer tonna növényvédő szert 

hoztak be az országba 122,5 milliárd forint értékben. A behozatal határparitásos értéke 14 százalékkal lett 

magasabb. Az elmúlt években növényvédőszer-piacunk importorientált volt, azonban 2017-ben az export 

volumene és értéke meghaladta az importét. Az export értéke a tárgyévben 173,3 milliárd forint volt, amely 

41 százalékkal haladta meg az import árbevételét. A behozatali oldalon az első három helyen továbbra is 

Franciaország, Németország és Belgium áll, a három legfontosabb partnerország mellett számos európai 

uniós tagország található. A kiviteli oldalon az első három helyen Franciaország, Oroszország és 

Németország áll. Az export szempontjából jelentős célországunk még Lengyelország és Ukrajna. 

84. táblázat: A növényvédő szer külkereskedelmének alakulása 

Év 
Import Export 

ezer tonna milliárd forint ezer tonna milliárd forint 

2013 36,9 85,4 23,1 58,0 

2014 44,7 103,6 27,3 74,5 

2015 47,1 113,2 40,0 104,1 

2016 45,4 107,7 41,7 107,5 

2017 52,5 122,5 52,8 173,3 

Forrás: KSH 

5. Beruházások a mezőgazdaságban 
A nemzetgazdaság beruházásai 2017-ben újra dinamikusan növekedtek. A beruházások teljesítményértéke 

6.803 milliárd forint volt, amely változatlan áron közel negyedével (+23,3%) haladta meg az egy évvel 

ezelőtti szintet. A fejlesztések volumene az elmúlt öt évből négyben növekedett, 2013 és 2017 között 

összességében 38,2 százalékkal bővült. A fejlesztések bővülése a nemzetgazdaságban általános tendencia 

volt, a 19 nemzetgazdasági ágból 17-ben növekedett, két esetben pedig nem változott érdemben a 

beruházások volumene. 

Hasonlóképpen a mezőgazdasági beruházások is jelentősen bővültek. A gazdálkodók 2017-ben összesen 

302,0 milliárd forintot költöttek fejlesztésre, változatlan áron 15,0 százalékkal többet, mint egy évvel ezelőtt. 

A mezőgazdasági beruházások volumene 2013-ban és 2014-ben dinamikusan bővült, majd 2015-ben és 

2016-ban mérséklődött, ennek következtében 2017-ben változatlan áron 9,7 százalékkal haladta meg a 2013. 

évi értéket. A mezőgazdaság részesedése a nemzetgazdaság beruházásaiból 4,4 százalék volt 2017-ben, 0,4 

százalékponttal kevesebb, mint egy, és 1,3 százalékponttal kevesebb, mint négy évvel ezelőtt. 
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63. ábra: A mezőgazdasági beruházások volumenének alakulása (2013=100) 

 
Forrás: KSH 

A mezőgazdasági beruházások 2017. évi növekedése meghatározóan a gép és a jármű beruházásoknak 

tudható be, de élénkültek az épület és a tenyészállat beruházások is. Az ültetvényekre fordított fejlesztések az 

előző évi rendkívül magas bázis miatt 2017-ben csökkentek. A beruházások több mint egyharmadát kitevő 

gépberuházások volumene 19,7 százalékkal, a 17,5 százalékot kitevő járműberuházásoké 40,0 százalékkal, a 

20,9 százalékot jelentő tenyészállat beruházásoké 9,0 százalékkal, a 17,4 százalékot adó épület beruházások 

5,6 százalékkal növekedtek, míg a fejlesztések 6,4 százalékáért felelős ültetvény beruházások volumene 10,9 

százalékkal mérséklődött.  

64. ábra: A mezőgazdasági beruházások megoszlása anyagi, műszaki összetétel 
szerint 2017-ben (százalék) 

 
Forrás: KSH 

Több éves távlatban látható, hogy a beruházások (elsősorban a beruházási támogatások függvényében) 

erősen ingadoznak. Ugyanakkor a gép, a jármű, a tenyészállat és az ültetvény beruházások volumene 

nagymértékben növekedett 2013-óta.  
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85. táblázat: Beruházások alakulása  

Megnevezés  2013 2014 2015 2016 2017+ 

Folyó áron, milliárd forint 

Nemzetgazdaság összesen, ebből: 4 572,3 5 532,1 6 066,8 5 363,7 6 803,4 

Mezőgazdasági, ebből:  259,4 313,6 278,6 258,8 302,0 

- gép 80,7 130,3 101,7 92,2 114,4 

- jármű 25,8 38,9 41,7 37,8 52,7 

- épület 82,5 73,0 62,9 46,8 52,6 

- ültetvény 11,7 9,7 12,8 21,5 19,3 

- tenyészállat 58,2 61,5 59,3 60,5 63,0 

Volumenindex (%) 

Nemzetgazdaság összesen, ebből: 5,9 19,3 7,9 -12,9 23,3 

Mezőgazdasági, ebből: 7,0 17,3 -12,7 -6,8 15,0 

- gép 5,3 55,2 -24,6 -10,1 19,7 

- jármű -14,4 42,3 6,8 -10,1 40,0 

- épület 13,0 -13,4 -16,1 -27,8 5,6 

- ültetvény 1,8 -17,7 30,4 67,7 -10,9 

- tenyészállat 16,8 3,3 -1,4 9,0 9,0 

Forrás: KSH, *2016 előzetes adat 

A beruházások 2017-es emelkedése elsősorban a beruházási támogatásoknak, az alacsony piaci 

hitelkamatoknak és a kedvező piaci lehetőségeknek köszönhető. 

  



 

139 
 

6. Magyarország környezeti állapota  

6.1. Levegőminőség 

Nemzetközi összehasonlításban Magyarország légszennyezettsége közepesnek mondható. A légszennyező 

anyagok kibocsátásának korlátozása jelentős javulást eredményezett, de továbbra is kihívást jelent nyáron az 

ózonszennyezettség, főleg fűtési időszakban a kisméretű részecske (PM10) szennyezettség, valamint néhány 

ponton a (főleg közlekedési eredetű) nitrogén-dioxid (NO2) magas szintje. Ez utóbbi két légszennyező anyag 

vonatkozásában, az egészségügyi határértékek túllépése miatt, kötelezettségszegési eljárás folyik hazánk 

ellen. Részben a területi levegőminőségi tervek, részben az ágazatközi PM10 csökkentési program hatására 

2011 óta éves PM10 határérték túllépés csak kétszer történt: 2015-ben a Széll Kálmán tér felújítási munkálatai 

okoztak átmeneti túllépést, 2017-ben pedig egy kéthetes szennyezettségi epizód okozott túllépést két 

állomáson (Miskolcon és Sajószentpéteren), melyhez, előzetes adatok alapján, nagyban hozzájárult a 

különösen hideg téli időjárás is. 

65. ábra: A PM10 határértékeket túllépő állomások statisztikája 

 
Forrás: OMSZ Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) automata mérőállomásainak adataiból (SO2, NO2, 

NOx, CO, O3, PM10, PM2,5 és benzol szennyezőanyagok) képzett légszennyezettségi index alapján a 

települések túlnyomó része 2016-ban a „jó” kategóriába esett (Ld: Jelentés II. kötete). Az összesített 

index alapján a légterheltségben enyhe változás következett be, míg 2013-ban 7 településen volt csupán 

megfelelő a település levegője, addig 2016-ra már csak 3 település kapott megfelelő minősítést. 2017-ben a 

magas téli PM10 szennyezettség miatt átmeneti romlás volt tapasztalható, megfelelő minősítést kapott 

települések száma 8-ra nőtt. 

Ebben az időszakban az intézkedések döntő része a 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat alapján, a 

kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési program keretében valósultak meg a 

közlekedési, mezőgazdasági, ipari és lakossági szektorban. A program felülvizsgálata és jelentős bővítése 

folyamatban van. Erre vonatkozó kötelezettséget ugyanis a hatályba lépett, az egyes szennyezőanyagok 

kibocsátásának csökkentéséről szóló 2016/2284. irányelv (új NEC) is tartalmaz 2019. április 1-jei 

határidővel. 

Az új NEC kiemelten ambiciózus célokat fogalmaz meg a légszennyező anyagok 2030. évre történő további 

csökkentése tekintetében, melyek elérése rendkívüli kihívás hazánk számára. Az ammóniacsökkentési 

vállalás teljesítéséhez kiemelten fontos az agrárágazat bevonása. Mivel az ammónia részt vesz a kisméretű 
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részecskék (PM) légköri képződésében, így kibocsátásának csökkentése hozzájárul majd a jelenleg 

legnagyobb gondot okozó részecskeszennyezettség csökkentéséhez. 

6.2. Vízminőség 

A vízminőség megállapítása alapját képező monitoring tevékenység a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés 

ciklikus logikájához és adatigényéhez igazodik. A ciklikusság és a rendelkezésre álló erőforrások közös 

eredményeként országos, átfogó vízminőségi állapotértékelés hatévente történik. (Magyarország 2015. 

december 22-én tette közzé a felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási tervét (VGT2), amelyet a Magyar 

Kormány 2016. március 9-én fogadott el. A harmadik Vízgyűjtő-gazdálkodási tervet 2021. december 22-ig 

kell közzé tenni.) 

A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program előrehaladásának nyomon követése a 

környezeti célkitűzéseken keresztül történik. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a környezeti célkitűzés 

elérését kell ütemezni, amelynél azt is figyelembe kell venni, hogy az intézkedések megvalósulása után 

bizonyos időnek kell eltelnie a jó ökológiai állapot/potenciál bekövetkezéséhez. 

A Magyarország 2015. évi, felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási tervében tervezett eredmények, 

célkitűzések ütemezése a következő: 

2021-ig összesen a vízfolyások 16 százaléka, az állóvizek 12 százaléka éri el a jó állapotot/potenciált. 2022-

2027-ig a vízfolyások 26 százaléka, az állóvizek döntő többsége, 66 százaléka éri el a jó ökológiai 

állapotot/potenciált. A vízfolyás víztestek nagyobbik fele, 58 százaléka, az állóvíz víztestek közel 22 

százaléka a jó ökológiai állapotot/potenciált várhatóan csak 2027 után éri el. 

2021-ig a felszín alatti víztestek 83 százaléka éri el a jó mennyiségi és mintegy 71 százaléka jó kémiai 

állapotot. A felszín alatti víztestek 91 százaléka várhatóan 2027-re jó állapotba kerül. 

Felszíni víztestek állapota 

VGT2-ben szereplő, 2008-20012. közötti időszakra vonatkozó adatok alapján a felszíni víztestek, vagyis a 

vízfolyások és az állóvizek (1078 db) ökológiai állapota 9 százalékban mutat kiváló, illetve jó állapotot és 37 

százalékban igényel a jó állapot elérése érdekében valamilyen típusú intézkedést.   

66. ábra: A felszíni víztestek ökológiai állapota 

 
Forrás: Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve 

  

1% 
8% 

40% 

27% 

10% 
3% 11% 

kiváló jó mérsékelt gyenge rossz nem alkalmazható minősítés nincs adat



 

141 
 

A jó állapotú természetes víztestek közé nagyrészt a dombvidéki vízfolyások felső szakaszai tartoznak, a 

Duna és a Tisza összességében mérsékelt ökológiai állapotú. A Balaton, a Fertő-tó és a Velencei-tó állapota 

jó.   Az értékelt felszíni vizeink (511 vízfolyás és 66 állóvíz) 85,4 százaléka jó, 14,6 százaléka rossz kémiai 

állapotban van.  

Felszín alatti víztestek állapota 

A felszín alatti vizek minősítése mennyiségi és kémiai (vízminőségi) szempontból történik. A víztestek „jó”, 

„gyenge”, vagy amennyiben a víztest állapota a jó és a gyenge határán mozog, vagy negatív trend figyelhető 

meg, vagy az állapot nem dönthető el egyértelműen „jó, de gyenge kockázata” minősítést kaphatnak. A 

felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának vizsgálat alapján 185-ből 37 állapota gyenge, 20 pedig „jó, de 

gyenge kockázata” minősítést kapta. Az elvégzett tesztek alapján a 185 felszín alatti víztest közül 38 kémiai 

állapota gyenge, 17 víztest a „jó, de gyenge kockázata” minősítést kapta. Az összesített minősítés alapján a 

185 felszín alatti víztest közül 98 állapota jó, 23 „jó, de gyenge kockázata” minősítésű, 64 állapota gyenge. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a felszínhez közeli sekély porózus víztesteink vannak a legrosszabb 

állapotban, mind mennyiségi, mind minőségi szempontból.  

Ivóvízbázisok 

A felszíni ivóvízbázisok minősítéséhez a felszíni vízminőségi adatbázisban nyilvántartott mérési adatok 

értékelése alapján határérték túllépés két mintavételi helyen (Ipoly, Csatorna-patak) fordult elő.  

A felszín alatti ivóvízbázisok a védőterületi határozatok hiánya vagy általános jellege, a potenciális 

pontszerű szennyező források, a diffúz szennyeződések, vízfolyáson érkező szennyezőanyagok, a 

szennyezett területtel való érintettség, a földtani közeg állapotában történő változás és az éghajlatváltozás 

miatt veszélyeztetettek.  

Szennyező források  

Mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek minőségi állapotára hatással van a természetes 

háttérkoncentráción túl, az emberi tevékenységből származó szennyezőanyag terhelés, amely származhat 

ipari, mezőgazdasági és települési tevékenységből, diffúz és pontszerű szennyező forrásból egyaránt.  

Diffúz terhelések közül említésre méltó a nitrát és foszforterhelés, amely mezőgazdasági tevékenységből, 

természetes vegetációjú területek eróziójából és a nagyvárosok szennyvízhálózataiból származik.  

Pontszerű szennyező források a települési kommunális tisztított szennyvíz kibocsátás, tisztított ipari 

szennyvíz kibocsátás, ipari balesetek, városi csapadékvíz. 

A felszín alatti vizekbe történő pontszerű közvetett vagy közvetlen bevezetések közül jelentős az engedély 

nélküli, rossz műszaki állapotú vagy felhagyott kutakból származó terhelés. Az ellenőrizetlen vízkivételek 

azonban nemcsak minőségi, hanem mennyiségi oldalról is terhelik a vízadókat, talajvízszint- és 

rétegvízszint-csökkenést eredményezve. A hatóság elől eltitkolt vízkivételek megnehezítik a fenntartható 

vízgazdálkodás tervezését és veszélyeztetik hazánk vízkészleteinek mennyiségi és minőségi állapotát. 

6.3. Talajminőség 

A talajok minőségi változásainak, környezeti állapotának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében hazánk 

Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) rendszert működtet. A Jelentés készítéséig Magyarország 

talajaira vonatkozóan 2016. évből rendelkezünk a legfrissebb adatokkal. 

A talajok nehézfém szennyezettsége 

Hazánk talajainak minősége a nehézfémtartalom tekintetében kiválónak mondható, határértéket meghaladó 

nehézfém tartalom csak néhány korábbi nehézipari centrum (többségében nem mezőgazdasági hasznosítású) 

területén található. 

Kadmium (Cd) tartalom 

A kadmium erősen toxikus hatású elem. Magyarországon használt foszforműtrágyák kadmium-tartalma 

nagyon alacsony: 1 mg/kg. Az átlagos Cd tartalom a kőzethatású talajokban és láptalajokban a legnagyobb.  



 

142 
 

A genetikai felső szintben (0 – 30 cm) mért kadmium tartalom tekintetében a TIM adatbázis 1992. évi adatai 

alapján a talajminták 93 százaléka a 0,1 − 0,7 mg/kg közötti, 4 százaléka a 0,7 − 1,0 mg/kg közötti 

tartományba esett. Az 1,0 mg/kg kadmiumnál többet tartalmazó, határérték feletti minták részaránya 3 

százalék volt 1992-ben.  

2004-ben a talaj felső rétegében (0 – 30 cm) Bács-Kiskun megyei TIM pontoknál mértek 0,50 és 0,69 mg/kg 

közötti értékeket. Veszprém megyében 1 ponton, Győr-Moson-Sopron megyében 1 ponton, míg Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében 2 ponton volt 0,99 mg/kg feletti érték.  

2016-ra már az ország pontjainak 95%-a került a 0,50 mg/kg alatti szennyezettségű kategóriába, ami 6 

százalékos növekedést jelent 2004-hez képest. 1 mg/kg vagy annál magasabb érétket 2016-ban 10 db 

mintavételi ponton állapítottak meg. Hazánk talajairól tehát nem mondható el a magas kadmium 

szennyezettség a talaj felső rétegében. 

Ólom (Pb) tartalom 

Az ólom a talajban oldhatatlan csapadékként vagy különböző szerves és kolloid anyaghoz erősen kötve 

található. Más fémekkel összehasonlítva kicsi az oldhatósága, ezért kisebb a növények számára felvehető 

frakció is. Az ólom csak szélsőségesen savanyú talajokban, 4 pH alatt oldódik nagyobb mértékben és válik 

felvehetővé a növények számára. Az ólomnak sem esszenciális, sem egyéb előnyös élettani hatása nincs, 

egyértelműen toxikus elem.  

TIM adatbázis adatai alapján 1992-ben a legnagyobb gyakorisággal a kis ólomtartalmú (30 mg/kg alatti) 

talajok fordultak elő. A kritikus, 100 mg/kg értéket meghaladó talajok részaránya mindössze 1 százalék volt. 

Viszonylag nagyobb az ólomtartalom a váz, a szikes, illetve az öntés és lejtőhordalék talajokban, de itt sem 

ér el a 30 mg/kg értéket sem. Az összes ólom mennyisége az agyagtartalommal növekszik. Az ólommentes 

benzin elterjedésével a talajok terhelése csökken, de a forgalmas közutak mentén mennyisége igen nagy 

lehet. A meszezés, szerves trágyázás, P-műtrágyázás csökkenti az ólom felvehetőségét, és a növények ólom 

tartalmát.  

Hazánk talajai 80 százalékának ólomszennyezése a 25 mg/kg alatti tartományba esett 2004-ben. A 2004. 

évben Veszprém, Zala, Vas, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Csongrád megyében fordultak elő olyan TIM 

pontok, ahol 25-49,99 mg/kg közötti ólomszennyezettséget mértek. Vas megyében 1 pont a 49,99 − 74,99 

mg/kg közötti tartományba esett. 100 mg/kg feletti értéket azonban egyetlen helyen sem mértek 2004-ben.  

2016-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei adatok hiányában elmondható, hogy a TIM pontok 78 százaléka, 

a 25 mg/kg alatti tartományba esett, ami 446-tal több TIM pontot jelent 2004 évhez képest. 100 mg/kg feletti 

tartományba 3 db mintavételi pont esett, ami Budapestre tehető. Elmondható, az ország talajainak felső 

rétegét vizsgálva talajaink ólom tartalma igen alacsony, 25 mg/kg alatt van. 

A talajok tápelem tartalma 

A TIM pontokon 2016-ban vett minták 38%-ának nitrát ellátottsága a felső rétegben (0 − 30 cm) igen 

alacsony (0 − 10 mg/kg), 41 százalékának nitrát ellátottsága alacsony (10 − 25 mg/kg). A talaj alsó rétegében 

(60 − 90 cm) a bemosódott nitrát tartalom a minták 87,7 százalékban az igen alacsony tartományba tartozott, 

melynek magyarázata a bemosódáshoz köthető. A magas és túlzottan magas, 100 mg/kg-nál magasabb 

határértékű mintáknál a talaj mélyebb rétegeibe bemosódva százalékos eloszlásuk csökkenő tendenciát 

mutat, azaz egyre kisebb százalékban fordulnak elő. Túlzottan magas nitrát tartalom a talaj felső rétegében a 

minták csupán 0,77 százalékában fordul elő. A középső rétegben a minták 0,17 százalékának, az alsó 

rétegben a minták 0,27 százalékának nitrát tartalma túlzottan magas. Megállapítható, hogy talajaink nitrát 

tartalma az igen alacsony és az alacsony tartományba tartozik. 

A 2016 évi TIM pontok adatai alapján a talajból a növények számára elérhető foszfor tartalom alapján 

vizsgált minták több mint a fele (54%) igen jó ellátottsági kategóriába tartozik, míg a 2013. évi adatok 

alapján ebbe a kategóriába, csak a vizsgált minták több mint harmad (39%) tartozott. A 2016. évi adatok 

alapján a jó foszfor ellátottságú talajok aránya 20 százalékról 25 százalékra nőtt, a közepes ellátottsági 

tartományba 19 százalék helyett már csak a minták 12 százaléka került a 2013. évi adatokhoz képest. 

Kedvező tendenciát mutat a gyenge ellátottságú pontok 15 százalékról 4 százalékra és az igen gyenge 

ellátottságú pontok 7 százalékról 4 százalékra történő csökkenése is.  
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A talaj kálium ellátottsága szempontjából a 2016. évi adatok alapján a minták 24 százaléka igen jó, 19 

százaléka jó, 28 százaléka közepes, 18 százaléka gyenge és 11 százaléka igen gyenge tápanyag-ellátottsági 

kategóriába tartozik. A 2013. évi adatokhoz képest, amikor a minták 21 százaléka igen jó, 20 százaléka jó, 

27 százaléka közepes, 19 százaléka gyenge és 13 százaléka igen gyenge tápanyag-ellátottsági kategóriába 

tartozott, a talaj káliumtartalmának igen csekély javulása figyelhető meg.  

Hazánk talajainak átlagosan 0,02 − 0,03 százalék az oldható összes sótartalma. A szikes talajok kivételével 

(ahol a magas sótartalom a talaj természetes fejlődésének következménye) a többi talajtípussal a mérési 

pontok 95 százalékán a sótartalom nem haladja meg a kritikus 0,15 százalék értéket. A 2016. évi adatok is 

megerősítik, hogy Magyarország talajainak só tartalma a felső réteg vizsgálata alapján 68,89 százalékban a 

0,05 mg/kg érték alatt maradt. 

Hazánk talajainak a 25 százalékát (2,2 millió ha) károsítja az erózió. A legnagyobb veszélyeztetett területek 

Somogy, Veszprém és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben vannak.  Az átlagos évi talajpusztulás a gyengén 

erodált területeken 40t/ha, a közepesen erodált területeken 70t/ha, az erősen erodált területeken pedig eléri a 

90-100 t/ha mértéket. Erős nyári záporok idején, amelyekből egyre több áztatja a talajt, 500-700 t/ha 

veszteség is képződhet. Ezek a nemzetgazdasági léptékű veszteségek megerősítik az erózióvédelem 

szükségességét.   

6.4. Élővilág és természetvédelem 

 Védett természeti területek és értékek 6.4.1.

Magyarország teljes területének 9,6 százaléka védett természeti terület. A 2017-es évben egy új 

természetvédelmi terület létesítésére került sor, nevezetesen az egyedi jogszabállyal védett Bajai földikutya-

rezervátumra.  

A helyi jelentőségű védett természeti területek száma 2017. évben növekedett, 852 db természeti emlék és 

951 db természetvédelmi terület szerepelt a Védett Természeti Területek Törzskönyvi nyilvántartásában.  

86. táblázat: Védett természeti területek megoszlása védelmi kategóriánként 

Megnevezés 
Száma 

(db) 

Terület 

(ezer hektár) 

ebből fokozottan védett 

(ezer hektár) 

Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek 

Nemzeti parkok 10 480,7 90,2 

Tájvédelmi körzetek 39 336,9 35 

Természetvédelmi területek 171 31,4 2 

Természeti emlékek 88 0,1 – 

Összesen 308 849,1 127,2 

Helyi jelentőségű védett természeti területek 

Természetvédelmi területek és természeti emlékek 1803 42,7 – 

Mindösszesen 2 111 891,8 127,2 

Forrás: AM, Természetmegőrzési Főosztály 

2017 év végén összesen 1 193 db lápot, 397 db szikes tavat, 1 541 db kunhalmot, 298 db földvárat, 2 617 db 

forrást és 795 db víznyelőt tartunk nyilván, mint „ex lege”, vagyis a törvény erejénél fogva védett természeti 

területek. Az „ex lege” védett természeti értékeink között pedig 4152 db barlangot ismerünk, az új 

feltárásoknak köszönhetően összesen 291 km hosszúságban. Továbbá a védett természeti értékek között 

említendő 24 természetvédelmi szempontból jelentős mesterséges üregrendszer, melynek természetvédelmi 

oltalmát 2015-ben miniszteri rendelet mondta ki. 

Magyarországon 733 növényfaj, 1178 állatfaj áll védelem alatt. Emellett védett 58 gombafaj, 17 zuzmófaj és 

6 fészeképítő hangyafaj fészke. (A védett fajok számát részletesen a Jelentés II. kötete mutatja be.) Jelenleg 

20 növényfajra és 25 állat taxonra van elfogadott fajmegőrzési terv. 
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 Nemzeti Park Igazgatóságok gazdálkodása 6.4.2.

2017. évről elmondható, hogy az azt megelőző 2016. évi állapothoz képest 1 százalékkal nőtt a Nemzeti Park 

Igazgatóságok vagyonkezelésében lévő területek nagysága, ez összesen 299 ezer hektárt jelent, amelyből 150 

ezer hektár a haszonbérbe adott területek nagysága.  

67. ábra: Nemzeti Park Igazgatóságok vagyonkezelésében lévő (hektár) 

 
Forrás: AM Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály 

A Nemzeti Park Igazgatóságok vagyonkezelésében lévő földterületek művelési ágak szerint a 

következőképpen oszlanak meg: 61 százaléka gyep, 15 százaléka erdő, közel 9 százaléka szántó, további 10 

százaléka termelésből kivett terület, 3 százaléka nádas és 1 százaléka halastó. 

68. ábra:  Nemzeti Park Igazgatóságok vagyonkezelésében lévő területek 
hasznosítás szerinti megoszlása 

 
Forrás: AM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály 
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A hazai védett területek természetvédelmi kezelése, valamint a génmegőrzés szempontjából kiemelkedően 

jelentős a Nemzeti Park Igazgatóságok vagyonkezelésében lévő védett őshonos és veszélyeztetett 

állatfajtákból (magyar szürke marha, magyar tarka, magyar bivaly, cikta, cigája stb.) álló állatállomány. 

Ezen állatállomány, folyamatos növekedés mellett, 2017. december 31-én elérte a 14 ezer egyedszámot (ld.: 

Jelentés II. kötete). 

A Természetvédelmi Őrszolgálat a Nemzeti Park Igazgatóságok szervezésében működik, területi 

illetékessége kiterjed az ország teljes közigazgatási területére. Fontos továbbá, hogy hatásköre a természeti 

és régészeti örökség védelmét is magába foglalja. A Természetvédelmi Őrszolgálat országos létszáma 2017-

ben nem változott, továbbra is 250 fő, így 1 főre átlagosan 372 km² működési terület, 34 km
2
 védett 

természeti terület és 79 km
2
 Natura 2000 terület jutott. 

 Natura 2000 területek 6.4.3.

A Natura 2000 területek kijelölése hazánkban 101 madárfajra, 46 élőhely-típusra, 105 egyéb állatfajra és 37 

növényfajra alapozottan történt meg. 479 különleges természet-megőrzési területet (1,4 millió hektár) és 56 

különleges madárvédelmi területet (1,37 millió hektár) jelöltek ki. A két területtípus közötti közel 42 

százalékos átfedés miatt a Natura 2000 hálózat összességében 1,99 millió hektár, ami hazánk területének 

21,4 százaléka. 

69. ábra:  Védett természeti területek és Natura 2000 területek elhelyezkedése 

 
Forrás: AM, Természetmegőrzési Főosztály 

Az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelvek értelmében hatévente valamennyi tagországnak jelentést 

kell készítenie a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetéről. Hazánk a 2013-ban 

esedékes jelentési kötelezettségét teljesítette. 

A hazánkban előforduló egyes élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének az élőhelyek által elfoglalt 

területnagyság és annak változása, az élőhely szerkezeti jellemzőinek megfelelősége, valamint a jövőbeli 

kilátások (veszélyeztető tényezők száma és mértéke) alapján történt értékelése szerint a legkedvezőtlenebb 

helyzetben a mezőgazdasági műveléssel érintett agrárélőhelyek, illetve a környezeti hatásokra 

legérzékenyebb vizes élőhelyek vannak. 
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70. ábra:  A hazánkban előforduló közösségi jelentőségű élőhelytípusok52 
értékelése 

 
Forrás: AM, Természetmegőrzési Főosztály 

Az Európai Unió Biodiverzitás Stratégiájának célkitűzései között szerepel a közösségi jelentőségű fajok és 

élőhelyek természetvédelmi helyzetének jelentős mértékű javítása, mely a természetvédelem által 

megvalósított élőhely rekonstrukciók mellett, a helyes kezelési gyakorlat visszaállítását és fenntartását 

segítő, a természetvédelmi célokkal összhangban lévő támogatási rendszerrel érhető el. 

A Natura 2000 gyep és erdőterületen gazdálkodók a 2014-2020-as pénzügyi időszakban is kaphatnak 

kompenzációs támogatást, a pályázati felhívásokat mindkét támogatás tekintetében 2017-ben is 

meghirdették. Az igénybevétel feltételei jelentősen nem változtak. A támogatási összegek emelkedtek, az 

erdők esetében csak kismértékben, a gyepeknél azonban jelentősen, hektáronként 38 euróról 69 euróra. A 

támogatást évenként, kérelem alapján lehet igénybe venni.  

2014 óta jelentősen (7,4%-ról 61,9%-ra) nőtt a Natura 2000 fenntartási tervvel rendelkező területek arányát. 

Ez azt jelenti, hogy az 525 Natura 2000 területből 325 rendelkezik a területek kijelölésének alapjául szolgáló 

fajok és élőhely-típusok hosszú távú megőrzését biztosító intézkedési javaslatokat tartalmazó tervvel. 2014-

2015 folyamán 242 terület terve készült el uniós forrásból (EMVA), 2015-től a tervek készítését hazai 

forrásból folytattuk. 2017-ben újabb 45 terület fenntartási tervét fogadtuk el, és további 50 terület terve 

készült el, amely jóváhagyásra vár.  

  

                                                      
52

Az „agrár élőhelyek” kategóriába azok az elsősorban gyepes és cserjés élőhely-típusok tartoznak, melyek jellemzően mezőgazdasági művelés, 

hasznosítás alatt állnak (legeltetés, kaszálás), a „vizes élőhelyek” közé a jellemzően gyepgazdálkodás alatt nem álló, időszakos vagy állandó vízhatás 
alatt álló élőhelyek, az „egyéb élőhelyek” közé a mezőgazdasági szempontból nem releváns élőhelyek (sziklagyepek, lápok, barlangok stb.) tartoznak. 
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III. Piaci folyamatok 

1. Minőségrendszerek 

1.1. Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, borászati 
termékek és szeszesitalok eredetmegjelöléseinek, földrajzi 
jelzéseinek uniós oltalma 

Az eredetmegjelölések és földrajzi jelzések (összefoglalva a továbbiakban: földrajzi árujelzők) uniós 

oltalmát négy elkülönült, a termékek jellegzetességeire tekintettel lévő uniós rendelet (mezőgazdasági 

termék és élelmiszer, borászati termékek, szeszesitalok és ízesített borok) szabályozza.  

A földrajzi árujelzők használatának uniós oltalma az adott termékleírásban meghatározott földrajzi területen, 

meghatározott feltételeknek megfelelő módon előállított termékekre érvényes. Az oltalom alatt álló földrajzi 

árujelző kizárólagos használatának joga alapján a termelői közösségek felléphetnek a jogosulatlan használat 

ellen. 

Az uniós szabályozás sajátos eleme, hogy az oltalom megszerzésére irányuló kérelemhez termékleírást kell 

készíteni, amely a földrajzi árujelző használatának speciális szabályait foglalja magában.  

2017. december 31-én az egyes uniós oltalmi rendszerekben (mezőgazdasági termék és élelmiszer, borászati 

termékek, szeszes italok) összesen 66 magyarországi földrajzi árujelző áll uniós oltalom alatt vagy átmeneti 

nemzeti oltalom alatt, melyek között 38 borászati termék, 12 szeszes ital (pálinka), valamint 16 

mezőgazdasági termék és élelmiszer található. 

 Eredetvédelmi Program 1.1.1.

Az Agrárminisztérium Eredetvédelmi Programjának 2015. évi elindítása óta 2017 végéig összesen 23 új 

bejelentést nyújtottak be.  

71. ábra: Az Eredetvédelmi Program földrajzi árujelző jelöltjeinek státusza (2017) 

 
Forrás: AM 

Az Eredetvédelmi Program eredményeként 2017-ben 10 eljárás került uniós szakaszba vagy fejeződött be 

nemzeti szinten. Ezek közül elsőként sikeresen lezárult a Makói petrezselyemgyökér uniós eljárása, a 

Bizottság 2017. december 5-én oltalom alatt álló földrajzi jelzésként nyilvántartásba vette a Makói 

petrezselyemgyökeret. 2017. év végéig 4 pálinka (Pannonhalmi törkölypálinka, Nagykunsági birspálinka, 

Nagykunsági szilvapálinka, Vasi vadkörte pálinka) földrajzi jelzését jelentettük be uniós oltalomra. Továbbá 
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2 mezőgazdasági termék és élelmiszer elnevezése (Győr-Moson-Sopron megyei Csemegesajt, Szomolyai 

rövidszárú fekete cseresznye) került uniós bejelentésre. További 3 esetben (Akasztói szikiponty, Újfehértói 

meggy és Csopak/Csopaki bor) a nemzeti kifogásolási eljárás az év végén zárult le, ezek esetében az uniós 

bejelentés áthúzódott a következő évre. 13 kérelem nemzeti elbírálása folyamatban volt az év végén. 

További 5 projekt esetében pedig a nemzeti eljárás megindítása iránt kérelem benyújtása előkészületben volt.   

72. ábra:  A földrajzi árujelző iránti kérelmek ágazati megoszlása 

 
Forrás: AM 

A kördiagramon jól látszik az agrárágazaton belül az oltalom iránt bejelentett gyümölcsök, zöldségek és 

gabonafélék (7) és a gyümölcstermesztésre ráépülő regionális pálinkák (7), illetve a halászati termékek (3) 

számának jelentős aránya.  

Hungarikumok  

Az Országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvénnyel 

biztosította, hogy jogi keretek között indulhasson meg egy olyan széleskörű gyűjtési folyamat, amelynek 

keretein belül lehetőség nyílik a magyarság számára fontos értékek lajstromba vételére.  

Nemzeti értékeink azonosítása az ún. Nemzeti Értékpiramisban történik, amely egy többlépcsős rendszer 

egy tágabb fogalmi térben. A hungarikumok felé a nemzeti értékek felől közelítő piramis alapját a helyi 

(települési, tájegységi, megyei, ágazati, külhoni nemzetrész) értéktárak képezik. A második szint a 

kiemelkedő nemzeti értékek szintje, amelyeket a Magyar Értéktárban összesítjük, míg a piramis csúcsán 

foglal helyet a Hungarikumok Gyűjteménye, amely azokat a magyarság által teremtett szellemi, kulturális és 

anyagi alkotásokat összesíti, amit minden magyar magénak érez és gondol világszerte, olyan válogatott 

értékek találhatók benne, amelyek a nemzeti összetartozás érzésének alapját adják. Egy tudatosan 

rendszerezett gyűjtemény, amely a magyarság leleményességét, kreativitását, teremtő képességét, élni 

akarását bizonyítja a külvilág felé. 

A hungarikum védjegy elsődleges feladata a hungarikum mozgalom során nevesített értékek beazonosítása. 

A hungarikum védjegy nem tanúsító védjegy, azaz önmagában nem tanúsítja annak a hungarikummá 

nyilvántartott terméknek vagy szolgáltatásnak a minőségét, amely esetében a használatot engedélyezték. 
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2. Agrárkereskedelem 

2.1. A hazai élelmiszerfogyasztás és kereskedelem 

A kiskereskedelmi forgalom 2013-ban kezdődött növekedése 2017-ben is folytatódott, amelyet elsősorban a 

növekvő foglalkoztatottság és reálbérek, az alacsony infláció és a válság során elhalasztott fogyasztás 

megjelenése támogatott. A kiskereskedelmi forgalom volumene a 2015. évi 5,8 és a 2016. évi 4,8 százalék 

után 2017-ben 5,2 százalékkal bővült, amely megközelíti az előző két év 5-6 százalék közötti szintjét, míg 

több éves távlatban, 2013 és 2017 között közel negyedével (22,7%) növekedtek az eladások.  

Az élelmiszer kiskereskedelem is jelentősen élénkült, ugyanakkor a kiskereskedelmi forgalom 

növekedésének motorja a nem élelmiszer kiskereskedelem (különösen a ruházkodás, a bútor és a 

számítástechnikai cikkek) volt. A kiskereskedelmi forgalom 46,1 százalékát adó élelmiszer- és 

élelmiszerjellegű vegyes kiskereskedelem volumene 2017-ben 2,8 százalékkal, a nem élelmiszer 

kiskereskedelem volumene 8,9 százalékkal növekedett. Az élelmiszer- és élelmiszerjellegű vegyes 

kiskereskedelmen belül az élelmiszer jellegű kiskereskedelem (hiper- és szupermarketek, diszkontok, 

kisboltok) eladásainak volumene 2017-ben 3,6 százalékkal, az élelmiszer, ital, dohány szakboltoké 0,3 

százalékkal bővült. Az elmúlt négy évben (2013 és 2017 között) az élelmiszer- és élelmiszerjellegű vegyes 

kiskereskedelem értékesítésének volumene összességében 15,4 százalékkal növekedett.  

Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletek forgalma 2017-ben folyó áron 4 810,7 

milliárd forint volt, 5,9 százalékkal több, mint 2016-ban, ezen belül az élelmiszerjellegű vegyes 

kiskereskedelem 3 716,4 milliárd forintot (+6,0%), az élelmiszer, ital, dohány szakboltok értékesítése 1 

094,3 milliárd forintot (+5,9%) tett ki. 

87. táblázat: A kiskereskedelmi forgalom volumenindexei (előző év=100) 

Év 

Élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes 

kiskereskedelem 

Nem élelmiszer 

termék 

Kiskereskedelem 

(üzemanyag-

forgalom nélkül) 

Kiskereskedelem 

összesen élelmiszer jellegű 

vegyes 

élelmiszer-, ital-, 

dohányáru 
Összesen 

2013 97,3 150,9 102,5 100,7 101,7 101,8 

2014 98,7 138,5 104,8 105,4 105,0 105,2 

2015 103,4 106,4 104,0 107,4 105,5 105,8 

2016 103,2 102,4 103,0 106,9 104,7 104,8 

2017 103,6 100,3 102,8 108,9 105,5 105,2 

Forrás: KSH 

73. ábra: A kiskereskedelmi forgalom megoszlása üzlettípusonként (százalék) 

 
Forrás: KSH 
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Az infláció 2017-ben élénkült, a fogyasztói árak összességében 2,4 százalékkal emelkedtek. Ezen belül 

leginkább a szeszes italok, dohányáruk (+4,8%), az egyéb cikkek, üzemanyagok (+3,6%) és az élelmiszerek 

(+2,8%) ára emelkedett, de az élénkülő kereslettel és a bérköltségek emelkedésével összhangban a 

szolgáltatások (+1,5%) is érdemben drágultak. A ruházkodási cikkek (+0,5%), a tartós fogyasztási cikkek  (-

0,3%), a háztartási energia (+0,8%) ára nem változott érdemben.  

A fontosabb élelmiszerek közül leginkább a sertéshús, a tejtermékek és a cukor drágult, míg a baromfihús 

ára jelentősen csökkent. Ez utóbbi elsősorban annak köszönhető, hogy a baromfihús áfája 2017. január 1-től 

27-ről 5 százalékra csökkent. 

88. táblázat: Egyes élelmiszer termékcsoportok árindexe (százalék) 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

Sajt 104,7 106,6 93,2 96,0 107,5 

Tej 101,8 106,5 93,0 94,9 101,1 

Vaj, vajkrém 103,1 106,4 96,2 97,6 109,4 

Tejtermékek (sajt nélkül) 100,0 105,4 97,2 98,1 106,4 

Sertéshús 105,3 100,5 97,2 85,8 110,0 

Baromfihús 103,5 99,8 98,3 98,5 85,2 

Marhahús 102,9 99,5 100,2 101,2 102,9 

Friss gyümölcs 104,1 95,1 112,2 104,9 104,6 

Friss zöldség 109,1 95,0 113,0 108,3 102,6 

Étolaj 100,8 88,5 105,3 107,1 101,1 

Burgonya 156,9 86,5 104,2 125,8 95,5 

Liszt 103,3 85,8 96,6 101,4 99,3 

Cukor 92,6 83,6 90,2 119,6 105,9 

Kenyér 99,5 97,8 99,3 100,4 104,9 

Péksütemények 98,1 96,2 98,2 100,6 105,6 

Forrás: KSH 

A 2017-es előzetes adatok szerint a háztartások havi, egy főre jutó, összes fogyasztási kiadása, átlagosan 

82,9 ezer forint volt, ami folyó áron 7,6, reálértéken pedig 5,1 százalékkal magasabb, mint 2016-ban. A 

legnagyobb kiadási tétel az élelmiszerek és az alkoholmentes italok voltak (22,5 ezer Ft/fő, a havi összes 

kiadás 27,1%-a), megelőzve a lakásfenntartásra és háztartási energiára (17,5 ezer Ft/fő), valamint a 

közlekedésre (9,0 ezer Ft/fő) fordított kiadásokat. A három alapvető szükségletet kielégítő, ezért rugalmatlan 

kiadáscsoport együttesen az összkiadás 58,9 százalékát tette ki 2017-ben, 0,3 százalékponttal kevesebbet, 

mint 2016-ban. A fentiek alapján javult a lakosság kiadásainak szerkezete, nőtt a szabadon elkölthető 

jövedelem. 

Az élelmiszerekre és alkoholmentes italokra fordított kiadás 2017-ben reálértéken 7,5 százalékkal haladta 

meg a 2016. évi szintet. Az élelmiszereken belül a háztartások legtöbbet húsra és húskészítményekre 

költöttek (27,6%), amelyet a tej, tejtermékek és tojás (15,6%), valamint a kenyérre és cereáliákra fordított 

kiadások (14,7%) követnek. A zöldségek és a burgonyafogyasztás 10,9 százalékot, míg a gyümölcsök 7,1 

százalékot tettek ki.  

A háztartások 2017-ben havi 5,0 kilogramm húst, szalámit és felvágottat vásároltak, ebből legnagyobb 

részben baromfit (1,7 kg), valamint sertéshúst (1,4 kg). Az egy főre jutó kenyérfogyasztás nem változott 

érdemben (3,1 kg/fő), míg a péksütemények fogyasztása kismértékben növekedett (1,3 kg/fő). A havi 

fejenkénti tejfogyasztás 4,3 liter, 0,2 százalékponttal csökkent. A zöldségek fogyasztása is csökkent, míg a 

gyümölcsöké növekedett, fejenkénti 4,3, illetve 4,0 kilógrammra. 
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74. ábra: A háztartások 2017-os egy főre jutó havi élelmiszer és alkoholmentes ital 
kiadásainak szerkezete (százalék) 

 
Forrás: KSH 

2.2. Az agrár-külkereskedelem helyzete 

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelme évről évre nagymértékben hozzájárul a 

nemzetgazdaság pozitív egyenlegéhez, ezért makrogazdasági jelentősége meghatározó. Így volt ez 2017-ben 

is, amikor a nemzetgazdaság aktívuma 8.082 millió euró volt, melyhez az agrár-külkereskedelem 3.239 

millió euróval járult hozzá. Az agrár-külkereskedelem aktívuma 2006-tól emelkedő tendenciát mutatott, 

2012-ben és 2013-ban 3,6 milliárd euróval tetőzött. Az import nagyobb mértékű emelkedése miatt viszont 

2014-ben az egyenleg 3 milliárd euróra esett és 2015-ben is ezen a szinten maradt, 2016-ban tovább csökkent 

886 milliárd forintra/2,8 milliárd euróra.  

Az agrárexport 2017-ben rekordszintre emelkedett és jelentősen nőtt a külkereskedelmi többlet is. Az 

agrártermékek kivitelének értéke 2017-ben 8.896 millió eurót (+10,9%, +873,7 millió euró), behozatalának 

értéke 5.656 millió eurót (+9,2%, +477,7 millió euró) tett ki, ennek eredményeként az egyenleg 3.239 millió 

eurós értéke 13,9 százalékkal, 396 millió euróval nőtt 2017-hez viszonyítva. 

75. ábra:  Az agrár-külkereskedelem alakulása és részesedése a 
nemzetgazdaság teljes exportjából és importjából 

 
Forrás: KSH 
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A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportvolumene
53

 9,8, az importé 5,8 százalékkal bővült 2017-

ben, exportárindexe 1,0 százalékkal, az importárindex 3,2 százalékkal emelkedett. A cserearány mutató 

értéke 0,98, azaz az agrár-külkereskedelmi cserearány mérsékelten romlott 2017-ben.  

A teljes nemzetgazdasági export euróban számolt értéke 8,2 százalékkal, az import 11,1 százalékkal 

emelkedett 2017-ben. Mivel az agrárkivitel a nemzetgazdaság teljes kivitelénél valamivel nagyobb 

mértékben, importja viszont kisebb mértékben bővült, az agrárexport aránya a teljes nemzetgazdasági 

exportból nőtt, az importé enyhén mérséklődött, az egyenleg nőtt. Az agrárexport aránya a teljes 

nemzetgazdasági exporton belül nőtt, 2016-ban 8,6, 2017-ben 8,8 százalék volt. Az agrárexport aránya a 

teljes nemzetgazdasági exporton belül mérsékelten emelkedett az utóbbi években, 2012-ben kiemelkedően 

magas arányt, 10,1 százalékot ért el, viszont 2013-tól évről évre enyhén mérséklődött. Az agrárimport aránya 

évek óta 6 százalék körül alakul, 2016-ban 6,2 százalékot, 2017-ben 6,1 százalékot ért el.  

Az agrártermékek többségének forgalma élénkült 2017-ben az előző évhez viszonyítva. A 24 mezőgazdasági 

és élelmiszeripari árucsoport közül az exportértéke 18, az importértéke 19 árucsoportnak emelkedett 2017-

ben az előző évhez viszonyítva.  

Exportoldalon a gabona (KN10) árucsoport árbevétele nőtt a legjobban (+353,6 millió euró), mivel az 

árucsoport legnagyobb értékű termékköreinek értéke – a búzáé 133 millió euróval (+30,8%), a kukoricáé 177 

millió euróval (+27,7%), az árpáé 42 millió euróval (+43,1%) – meghaladta az egy évvel korábbit. A 

tejtermékek, tojás, méz árucsoport (KN04) exportértéke 89 millió euróval volt magasabb, mint a 

bázisidőszakban, főként a tej kivitelének bővülése révén. Az olajos mag, takarmány (KN12) árucsoport 

exportárbevétele 63 millió euróval nőtt, főleg azért, mert a repce értéke 70,4 millió euróval (+30,2%) bővült, 

de a szója is 55,5 százalékkal, 51,2 millió euróra emelkedett. Az állati takarmány (KN23) exportértéke 55,5 

millió euróval, 840,9 millió euróra nőtt. 

A jelentősebb árucsoportok körében a legnagyobb visszaesés a húsfélék (KN02) esetében történt, az 

exportérték 42,1 millió euróval (-4,2%) 967,6 millió euróra csökkent a baromfihús export visszaesése miatt. 

Az élő állatok kivitele (KN01) 9,8 millió euróval, a kávé, tea, fűszertermékek (KN09) exportértéke 8,4 millió 

euróval, a kakaó-kivitel (KN18) 3,6 millió euróval maradt el a 2016. évi szinttől. 

76. ábra: A legfontosabb exportcikkek részesedése az agrárexportból 2017-ben 
(%) 

 
Forrás: KSH 

                                                      
53 Volumen: változatlan áron számolt értékváltozás. A fejezet Fisher típusú volumen és árindexeket tartalmaz. 
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Importoldalon a 24-ből 19 mezőgazdasági és élelmiszeripari árucsoport importértéke emelkedett 2017-ben 

2016-hoz viszonyítva. A húsfélék (KN02) importértéke nőtt a legjobban, 110,8 millió euróval, mert a 

sertéshús-behozatal az előző évi értéket 49 millió euróval, a baromfihúsé pedig 40,6 millió euróval haladta 

meg. A tejtermékek, tojás, méz árucsoport importértéke 72,2 millió euróval volt több 2017-ben a 

bázisidőszakhoz képest. Az élő állatok (KN01) importértéke 71,3 millió euróval 275,1 millió euróra nőtt az 

élősertés-behozatal 55 százalékos bővülése révén. Az állati eredetű élelmiszer-készítmények (KN16) 

behozatala 42,5 millió euróval 259,9 millió euróra emelkedett. A cukrászati termékek (KN19) importértéke 

36,9 millió euróval, a dohánytermékeké 31,6 millió euróval, a gyümölcsöké pedig 28,1 millió euróval 

emelkedett. Legnagyobb mértékben az olajos magvak (KN12; –31,8 millió euró), valamint a cukor, 

cukorkaáruk (KN17; –27,9 millió euró) importértéke csökkent 2017-ben.  

A magyarországi export erősen, az import valamivel kevésbé koncentrált. Az agrárexport értékének közel 80 

százalékát, az import értékének 64 százalékát 10–10 árucsoport adta 2017-ben. Az öt legnagyobb értékű 

árucsoport – a gabonafélék, a húsfélék, az állati takarmányok, az ital, szesz, ecet, valamint az olajos magvak 

– részesedése a teljes agrárexportból 52 százalék volt. Az öt legnagyobb importértékű árucsoport – a 

húsfélék, az egyéb ehető élelmiszer-készítmények, az állati takarmányok, a tejtermékek, tojás, méz, valamint 

a cukrászati termékek – aránya a teljes agrárimportból 40 százalékot ért el. 

77. ábra: A legfontosabb importcikkek részesedése az agrárimportból 2017-ben 
(%)  

 
Forrás: KSH 

Az első tizenöt legnagyobb értékű export termékcsoport a teljes agrárexport árbevételének 60 százalékát 

adta, ugyanakkor az első tizenöt legnagyobb értékű import termékcsoport a teljes agrárimport értékének 45 

százalékát fedte le 2017-ben.  

Az exportban kulcsszerepet játszó termékek euróban számolt árbevétele a baromfihús (0207), a 

napraforgómag (1206) és a csokoládé (1806) kivételével meghaladta az előző évi értéket. A baromfihús 

exportvolumene csaknem 20 százalékkal esett, amit az exportár 6 százalékos emelkedése csak részben 

ellensúlyozott. Jelentősebb exportár-növekedés a tej (0401; +24%) esetében figyelhető meg, de emellett 6 

százalékkal nőtt a sertéshús (0203) exportára is. A legnagyobb áresés a kukoricát (1005) érintette (–7%), de 

37 százalékkal több került exportra, így a kukorica exportárbevétele 27,7 százalékkal emelkedett. 

Volumenében a kukorica nőtt a legnagyobb mértékben (+37%), ezt követte a repcemag (1205) 26,6 

százalékos és a búza (1001) 26,3 százalékos növekedéssel. Jelentős volumencsökkenés a baromfihús mellett 

a napraforgómagot érintette (–10,8%). A legjelentősebb export termékcsoport 2017-ben a kukorica, az állati 

takarmány, a búza, a baromfihús, és a napraforgóolaj volt. 
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78. ábra: Az első tizenöt legfontosabb termék exportértéke és exportjának ár-, 
volumen- és értékváltozása százalékban (2017) 

 

A vízszintes tengelyen megjelenő kódok magyarázata 

1005 Kukorica 0203 Sertéshús 1206 Napraforgómag 

2309 Állati takarmány 2207 Etilalkohol 1602 Húskészítmények 

1001 Búza 1205 Repcemag 2202 Ásványvíz, üdítő 

0207 Baromfihús 2005 Zöldségkonzerv 1806 Csokoládékészítmény 

1512 Napraforgómagolaj 2106 Más élelmiszer-készítmény 0401 Tej 

Forrás: KSH 

Az előző évhez hasonlóan a legnagyobb értékben a sertéshús (0203), az egyéb élelmiszer-készítmények 

(2106) és csokoládékészítmények (1806) importja volt a legerősebb. A sertéshús és a csokoládékészítmények 

volumene és importátlagára egyaránt emelkedett. Az exporthoz hasonlóan az importárak is jellemzően 

növekedtek, ennek mértéke 1–18 százalék között mozgott. Nagyobb mértékben a sajt és túró (0406), az élő 

sertés (0103) és a kávé (0901) ára emelkedett. Volument tekintve a baromfihús (0207) importmennyisége 

nőtt jelentősen, 58 százalékkal haladta meg a 2016. évit. A kukorica (1005) importvolumene 50,6 

százalékkal, az élő sertésé (0103) 34,5 százalékkal, az állateledelé (2309) 27 százalékkal emelkedett. 
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79. ábra: Az első tizenöt legfontosabb termék importértéke és importjának ár-, 
volumen- és értékváltozása százalékban (2017) 

 

A vízszintes tengelyen megjelenő kódok magyarázata 

0203 Sertéshús 1905 Péksütemény, keksz 1901 Malátakivonat 

2106 Egyéb élelmiszer-készítmény 0103 Élő sertés 1601 Kolbász és téli szalámi 

1806 Csokoládékészítmény 2304 Szójababpogácsa 1602 Húskészítmény 

2309 Állati takarmány 2202 Ásványvíz, üdítő 0207 Baromfihús 

0406 Sajt és túró 0901 Kávé, pótkávé 1005 Kukorica 

Forrás: KSH 

Az agrár-külkereskedelem feldolgozottsági fok szerinti exportszerkezete kedvezően változott az utóbbi 

években. A feldolgozatlan termékek 2007–2012 között az agrárexport árbevételének 37–41 százalékát 

biztosították, 2013–2017-ben ez az arány 31–33 százalékra esett. Az elsődleges feldolgozottságú termékek 

aránya évek óta 30 százalék körül alakult, 2017-ben viszont nem érte el a 30 százalékot.  

A magas feldolgozottságú termékek részesedése, ami 2007 és 2012 között 31–33 százalékot tett ki, 2013-ban 

35, 2014-ben és 2015-ben 37 százalékra emelkedett, 2016-ban 39 százalékot ért el, majd 2017-ben 38 

százalék volt. A változás hátterében egyrészt a mezőgazdasági alapanyagok exportértékének csökkenése, 

másrészt a feldolgozott termékek exportjának növekedése áll. Érdemes kiemelni, hogy a magas 

feldolgozottságú termékek kivitelének értéke 2010 és 2017 között minden évben emelkedett. 

80. ábra: Az agrárexport alapanyag szerinti feldolgozottságának arányai 

 
Forrás: KSH 
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Az importban a másodlagosan feldolgozott termékek súlya meghatározó, az elsődlegesen feldolgozott 

termékek a behozatal közel harmadát, a nyersanyagok csak a negyedét teszik ki. Az importszerkezetben alig 

történt elmozdulás 2017-ben a bázisévhez képest. A feldolgozatlan termékek aránya 24 százalékon maradt, 

az elsődleges feldolgozottságú termékek részesedése fél százalékkal mérséklődött (28%), a magas 

feldolgozottságú termékek aránya ennyivel növekedett. 

81. ábra: A mezőgazdasági alapanyagok, elsődleges, illetve másodlagos 
feldolgozottságú termékek importértékének alakulása 

 
Forrás: KSH 

A külkereskedelmi egyenleg mindhárom kategóriában pozitív. Az agrár-külkereskedelem pozitív 

egyenlegének meghatározó részét a feldolgozatlan termékek biztosították 2017-ben is, amikor az aktívum 49 

százalékát adták az alapanyagok, 29 százalékát az elsődlegesen feldolgozott termékek, 22 százalékát pedig a 

késztermékek. A 2012-t megelőző években az aktívum több mint felét (2008-ban megközelítette a 80%-ot is) 

adták a feldolgozatlan nyersanyagok. A másodlagosan feldolgozott termékek részesedése 2009 után 

jelentősen növekedett: 2009-ben még csak 3 százalékot, 2017-ben pedig már 22 százalékot tett ki. 

82. ábra: Az agrár-külkereskedelem egyenlegének termékfeldolgozottság szerinti 
megoszlása 

 
Forrás: KSH 
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Az agrár-külkereskedelem erősen Európa-centrikus, a forgalom 87,7 százalékát az uniós tagországokkal 

bonyolította hazánk 2017-ben. A régi tagállamok részesedése 53,1 az új tagországoké 34,6 százalék volt a 

teljes agrár-külkereskedelmi forgalomból. Az EU tagországaiba irányuló agrár-kivitel értéke 12,3 

százalékkal, a behozatalé 8,8 százalékkal nőtt. 

Az agrárexport célországok szerinti szerkezete koncentrált. Az első öt legnagyobb exportpiac – 

Németország (1.395 millió euró), Románia (1.009 millió euró), Olaszország (997 millió euró), Ausztria (798 

millió euró) és Szlovákia (466 millió euró) – együttes részesedése a teljes agrárexportból 52 százalékra 

rúgott 2017-ben. A Németországba irányuló kivitel értéke 15, Romániába 9, Olaszországba 31, 

Lengyelországba 16, Ausztriába 11 és Hollandiába 7 százalékkal volt magasabb 2017-ben az előző évhez 

képest. A Szlovákiába irányuló kivitel csekély mértékben, csupán 2,7 millió euróval volt kisebb, mint a 

bázisidőszakban. 

83. ábra: A legfontosabb célországok részesedése az agrárexportból 2017-ben, 
százalék 

 
Forrás: KSH 

Az Európai Unión kívüli, harmadik országokkal folytatott agrár-külkereskedelmi forgalom 10,4 százalékkal 

bővült 2017-ben. Az export értéke (817,9 millió euró) 52,7 millió euróval, az import értéke (236,5 millió 

euró) 46,6 millió euróval emelkedett 2016-hoz viszonyítva. Az aktívum (581,4 millió euró) 6,1 millió 

euróval nagyobb, mint 2016-ban. 

Az agrárimport származási országok szerkezete az exportnál is koncentráltabb. Az agrárimport négyötöde 

tíz EU-tagországból érkezett 2016-ban és 2017-ben is. Az import vonatkozásában az öt legfontosabb 

partnerünk – Németország (1.132,4 millió euró), Lengyelország (682 millió euró), Szlovákia (558,4 millió 

euró), Hollandia (429,2 millió euró) és Ausztria (420,4 millió euró) – részesedése a teljes agrárimport 

értékéből 57 százalékot ért el 2017-ben. A legfontosabb partnerországok körében jellemzően emelkedett az 

adott országból Magyarországra szállított agrár- és élelmiszeripari termékek értéke, ez alól alig van néhány 

kivétel. A Franciaországból érkező import 5,9 millió euróval, a Szlovéniából érkező behozatal értéke pedig 

24,3 millió euróval volt alacsonyabb, mint a bázisidőszakban, míg a Horvátországból érkező behozatal 

értéke az előző évi szinten maradt. 
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84. ábra: A legfontosabb származási országok részesedése az agrárimportból 
2017-ben, százalék 

 
Forrás: KSH 

A fentieknek köszönhetően az agrár-külkereskedelem 2017. évi 3.239 millió eurós egyenlege 362 millió 

euróval haladta meg az egy évvel ezelőttit. Ezen belül az EU-val folytatott külkereskedelem 2.312 millió 

eurós egyenlege 402,9 millió euróval, 21 százalékkal nőtt. A régi tagországokkal szemben 320,6 millió 

euróval, az új tagországokkal szemben 82,2 millió euróval javult az egyenleg. Viszont csökkent az Afrikával 

szemben elért aktívum (2 millió euróra) és az amerikai kontinens országaival szembeni amúgy is deficites 

egyenleg (–16 millió euróra). Ellenben az EU-n kívüli európai országok viszonylatában az egyenleg 6 millió 

euróval 581 millió euróra nőtt, viszont az Ázsiával szemben elért 341 millió euró aktívum 9 százalékkal (–34 

millió euró) kevesebb a bázisévi értékhez képest. 

2.3. A helyi értékesítés és piac szerepe a hazai 
élelmiszerkereskedelemben 

Az alternatív ellátási formák iránti fogyasztói és termelői érdeklődés növekedése ellenére részesedésük az 

élelmiszer kiskereskedelemből összességében még mindig csekély. Az Európai Parlament 

Kutatószolgálatának 2016. szeptemberi jelentése szerint EU szinten a termelők és a fogyasztók közötti 

közvetlen értékesítés a friss élelmiszerek piacának csupán 2 százalékát tette ki. Az élelmiszereket többnyire a 

szupermarketekben, hipermarketekben és diszkontokban értékesítik, amely csatornák az EU teljes 

élelmiszerforgalmazásának 54 százalékát biztosítják. 

A magyar Vidékfejlesztési Program, Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram négy főtípusba, közvetítőn 

keresztül, házhoz szállítással, nyitott gazdaságban és értékesítési ponton sorolja az értékesítési kategóriákat. 

A rövid ellátási láncok (REL) egyes típusainak pontos számáról és területi megoszlásáról csak 

hozzávetőleges pillanatképet adhatunk, mivel egyrészről jelenleg nem található teljes körű és hivatalos 

adatbázis Magyarországon, másrészről ezeknek az értékesítési csatornáknak a kialakulása és formálódása 

csak az elmúlt 5-6 évben vált intenzívvé hazánkban, amely folyamat várhatóan még több évig is elhúzódhat. 

Mindezek mellett már megfigyelhetők a térségi és társadalmi sajátosságokból eredő különböző tendenciák.  

Magyarországon a helyi termelői piacok kategóriája 2012 óta jogszabályi vonatkozásban is létezik.  A 

rendelkezés értelmében a termelői piacok a kereskedői piacokhoz képest könnyített feltételek mellett 

üzemelhetnek, azzal a kritériummal, hogy ezeken a piacokon kizárólag kistermelők értékesíthetik a saját 

gazdaságukból származó mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeiket.  

A termelői és a kereskedői piacokról rendszeres adatgyűjtés történik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal (NÉBIH) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által, viszont a szervezőknek kizárólag a 

piacok nyitásának tényéről kell bejelentést tenniük, a bezárásáról nem szükséges, így ezek az adatbázisok 

nem fedik teljes mértékben a valóságot, így elsősorban a jelenlegi helyzetkép bemutatására van lehetőség, az 

elmúlt évek változásainak fő tendenciáit mutathatjuk be.  
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Ilyen információnak tekinthető a piacok számának alakulása, illetve a termelői és kereskedői piacok 

megoszlása az összes piacon belül. Ez az adat jól szemlélteti a 2012-ben történt jogszabályi változások (és 

emellett természetesen a kereslet növekedésének) hatását, ami a helyi piacok számának hirtelen 

megugrásában mutatkozott meg, különösen 2012 és 2015 között. Míg 2012-ben 118 termelőiként regisztrált 

piac működött Magyarországon, addig 2015-ben ez a szám 265 db volt, ami 2018 júniusára 236 db-ra esett 

vissza. A termelői piacok mellett a kereskedői piacok száma alig változott (a 2014-es évre nézve nem 

rendelkezünk információról a kereskedői piacok számát illetően, ezért a 2013-as év adatait vettük alapul), 

így a helyi piacoknak nem csak a száma, hanem az összes piacon belüli aránya is dinamikusan növekedett a 

vizsgált időszakban. A 2012-es évben mindössze a piacok 26 százalékát tették ki a termelői piacok, amely 

arány - folyamatos növekedés mellett – 2015 végére már elérte a 42 százalékot is. A 2018. év adatai alapján 

a 2015-ig tartó tendencia változni látszik. A piacok száma ugyan összességében alig változott az előző 

évekhez képest, ám a piactípusok megoszlásában, a 2012 és 2015 között eltelt időszakkal ellentétben a 

termelői piacok számának csökkenése mellett a hagyományos piacok számának növekedését láthatjuk. 

85. ábra: A piacok száma és megoszlása típus szerint (2012-2018) 

 
Forrás: A NÉBIH (2012-2015) és a NAK (2015, 2016, 2018) adatai alapján készült az AKI Társadalmi Fenntarthatóság Kutatási 

Osztályán 

Az okok feltárása egy külön kutatás tárgyát képezné, de valószínűsíthető, hogy több olyan termelőiként 

regisztrált piac is akad, amelyik idővel – amennyiben a lehetőségei engedték – kereskedői piac formájában 

működött tovább, így biztosítva az árukínálatuk bővítését, mivel ebben az esetben nem kizárólag csak 

kistermelők értékesíthetnek a piacon. 

89. táblázat: A lakossági és a termelői változók, valamint a piacok előfordulásainak 
varianciaanalízise 

Megnevezés 
 

REL forma 

  
Nincs Van Együtt 

 
Települések száma (db) 2 931 203 3 133 

Lakónépesség (fő, 2016)* 

Átlag 

1 718 14 718 2 560 

Egy főre jutó jövedelem (Ft, 2012)* 506 283 618 370 513 543 

Egy főre jutó jövedelem (Ft, 2016) 730 228 752 313 731 658 

Regisztrált őstermelők (fő, 2016)* 70 301 85 

*Az F próba szignifikanciája 0,000 

Forrás: A TeIR KSH Területi statisztikai adatok rendszere (2012, 2016), a NÉBIH (2018) és egyéb internetes oldalak alapján készült 

az AKI Társadalmi Fenntarthatóság Kutatási Osztályán 

A REL-en keresztül értékesített termékek mennyiségével kapcsolatban szinte kizárólag a piacokra van 

rálátásunk, egyes esetekben az értékesítés magába foglalja a közületnek, háztól és a saját boltban történő 

értékesítést is. A KSH adatai alapján a zöldségfélék (vöröshagyma, fokhagyma, sárgarépa, 

petrezselyemgyökér, paradicsom, uborka, görögdinnye, sárgadinnye, zöldborsó, zöldbab, fejes káposzta, 

fejes saláta, spárgatök, zöldpaprika, paradicsompaprika, csemegekukorica, fűszerpaprika), a gyümölcsfélék 
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(alma, körte, cseresznye, meggy, szilva és ringlószilva, kajszi, őszibarack, ribiszke, málna, szamóca), a 

burgonya, a tehéntej, valamint a bor fogyasztásra, illetve piacon történő értékesítésének mennyiségi 

alakulását 2007 és 2017 között az alábbi ábra szemlélteti.  

A burgonya fogyasztásra, azaz közületnek, piacon, háztól, vagy saját boltban történő értékesítése 2007 és 

2010 között folyamatosan csökkent: 107 ezer tonnáról 72 ezer tonnára esett vissza. 2010-ben megfordult a 

negatív tendencia és 2014-ben a burgonya fogyasztásra történő értékesítésének mennyisége 159 ezer tonnára 

emelkedett, ezt követően ismét csökkenés figyelhető meg. 

A zöldségfélék piacon értékesített mennyiségének változása – hasonlóan a burgonyáéhoz – szintén 2010-ben 

volt a legalacsonyabb (137 ezer tonna), ezt követően, ha nem is egyenletesen, de növekedett a piacokon 

eladott zöldségfélék mennyisége és 2017-ben elérte a 161 ezer tonnát.  

A gyümölcsök esetében erős ingadozás figyelhető meg a piacon értékesített mennyiséget illetően a vizsgált 

időszakban, ami jelentős részben a termésmennyiség hullámzására vezethető vissza. A közvetlen értékesítés 

2013 és 2017 között folyamatosan csökkent, ennek következtében 2017-ben 73 ezer tonna gyümölcs került 

értékesítésre ebben a formában. 

A tehéntej fogyasztásra történő értékesítése 2007 és 2012 között töretlenül emelkedett, ezalatt az időszak 

alatt 140 millió literről 294 millió literre nőtt a tej rövid ellátási láncon keresztül történő értékesítése, majd 

2013-mal kezdődően csökkenő tendencia érvényesült, 2017-ben 218 millió liter került ezeken a csatornákon 

a fogyasztókhoz. 

A bor piacon értékesített mennyiségének erős zuhanása volt tapasztalható 2010-ig, amikor elérte a 257 ezer 

hektoliteres mélypontot. Ezután erős ingadozásokkal tarkítva, de jelentősen emelkedés volt megfigyelhető, 

2017-ben 417 ezer hektoliter bor került közvetlenül a termelőtől a fogyasztóhoz.  

A piacok fontos terméke, a tyúktojás fogyasztásra történő értékesítésének mennyisége folyamatosan 

csökkent 2007 és 2013 között, utána viszont növekedésnek indult. Míg 2007-ben 1 520 millió darabot adtak 

el a termelők a REL-en keresztül, addig 2013-ban az a szám 1 048, 2017-ben 1 199 millió darab volt. 

86. ábra: Néhány kiemelt élelmiszergazdasági termék piacon és fogyasztásra 
történő termelői értékesítése 

 
Forrás: A KSH Termékmérleg adatbázisa alapján készült az AKI Társadalmi Fenntarthatóság Kutatási Osztályán 

A vizsgált termékek fogyasztásra, illetve piacon történő értékesítésének aránya az összes értékesítésen belül 

eltérő képet mutat termékcsoportonként. Ebben a tekintetben a tyúktojás tűnik a REL elsődleges termékének, 

mivel a vizsgált időszakban a fogyasztásra történő értékesítés aránya az összes értékesítésen belül 65-75 

százalék között mozgott, 2017-ben 69,7 százalék volt.  

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2 008 2 009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

m
il

li
ó
 d

b
 t

o
já

s 

Burgonya (fogyasztásra, ezer tonna) Zöldségfélék (piacon, ezer tonna)

Gyümölcs (piacon, ezer tonna) Tehéntej (fogyasztásra, millió liter)

Bor (piacon, ezer hektoliter) Tyúktojás (fogyasztásra, millió db)



 

161 
 

A burgonya esetében a többi termékhez képest szintén magas arányú fogyasztásra történő eladást 

produkáltak a termelők 20-35 százalék közötti részesedéssel, amely 2017-ben 33,8 százalék volt. 

A zöldség és gyümölcs-félékre, a tehéntejre, valamint a borra egyaránt a piaci értékesítés 10-15 százalék 

körüli részesedése volt jellemző 2007 és 2017 között. Az elmúlt években a zöldség- és gyümölcsfélék aránya 

csökkenő tendenciát mutatott, a tehéntej esetében nem volt érdemi változás megfigyelhető, míg a bor 

közvetlen értékesítésének aránya enyhén nőtt. 

87. ábra: Néhány kiemelt élelmiszergazdasági termék piaci és fogyasztásra 
történő értékesítésének aránya a termelői értékesítésből 

 
Forrás: A KSH Termékmérleg adatbázisa alapján készült az AKI Társadalmi Fenntarthatóság Kutatási Osztályán 

2.4. Piaci szervezettség 

A zöldség-gyümölcs ágazaton kívüli termelői csoportok 

A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII.22.) FM rendelet szabályozása szerint elismert 

termelői csoportok 2017. évben is folyamatosan végezték a termelők összefogásán alapuló, együttműködő 

termelési és közös értékesítési munkájukat. 

A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII.22.) FM rendelet az év során módosításra került, 

melynek során a tapasztalaton alapuló működtetési korrekciók mellett az agrárpiaci változások 

figyelembevétele a sertés termékcsoportban ismét 300 millió forintos árbevétel minimum és 15 termelői 

taglétszám került feltételként meghatározásra. Új termékcsoportként az ökológiai termék előállítói 

alakíthatnak termelői csoportot. 

2017. év áprilisában a 2014-2020 Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetésre került VP3-9.1.1-17 

számú jogcím pályázati felhívása, mely a „Termelői csoportok és szervezetek létrehozása” támogatására ad 

lehetőséget a szövetkezeteknek. 

2017. évben 186 együttműködés felelt meg a termelői csoport szabályainak és működött aktívan. Az év során 

mintegy 30 új termelői csoport került elismerésre, mindemellett a szövetkezet átalakulásainak és a tagság 

gazdálkodási körülményeinek változásai miatt 22 csoport nem tudott a jogszabályi feltételeknek megfelelni, 

így ezek elismerése visszavonásra került. 
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A legtöbb termelői csoport Baranya, Hajdú-Bihar, Somogy és Bács-Kiskun megyékben működik. 

88. ábra: A termelői csoportok száma 

 
Forrás: AM, Agrárpiaci Főosztály, NÉBIH adatai alapján, 2018. júliusi adatok 

Számos termelői csoport végzett tagrevíziót a nem termelő tagok tekintetében, így a 2017. évben 11 676 tag 

értékesített termelői csoporton keresztül összesen több mint 220 milliárd forint tagi árbevételt produkálva.  

A termelői csoportok a mezőgazdaságban továbbra is jelentős munkaadónak számítanak. 2017-ben közel 

1000 főnek adtak közvetlenül munkát.  

A termelői csoportok közül a legtöbben a szántóföldi növénytermesztés termékcsoportban tevékenykednek 

(54), ezen kívül a gabona (29), az olajos növények (8), a szója (1), és a csemegekukorica (3), a szőlő-bor (8), 

a cukorrépa (6) és a burgonya (2) ágazati szövetkezettel összesen 114 csoport működött a növénytermesztés 

fő termékcsoportjaiban.  

A 71 állattenyésztési termelői csoport közül a baromfi termékcsoportban 25, a sertés ágazatban 14 és a 

tejértékesítő termelői csoportokból 11 együttműködés végzett aktív értékesítést.  

90. táblázat:  A termelői csoportok termékcsoportonkénti megoszlása 2017. (darab) 

Termék, termékcsoport 
TCS-k 

száma 

Tagok száma 2017. évi 

tény 

Mérleg szerinti nettó 

árbevételből a tagi 

termék értékesítése [eFt] 

2017. évi tény 

Alkalmazottak 

száma (fő) 2017. 

évi tény 

szántóföldi 54 1 411 24 085 116 38 

gabona 29 3 182 22 317 036 130 

olajos növény 8 872 7 853 732 9 

szőlő-bor 8 694 1 669 058 14 

cukorrépa 6 225 2 838 551 4 

csemegekukorica 3 100 1 969 464 0 

burgonya 2 44 293 987 2 

dísznövény 1 208 453 904 19 

dohány 1 663 2 642 997 10 

szója 1 26 401 989 1 

zöldség-gyümölcs 1 23 425 852 0 

Növénytermesztés összesen 114 7 448 64 951 686 226 
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baromfi 25 547 26 652 897 17 

sertés 14 619 43 315 976 24 

tej 11 571 78 774 767 649 

juh 10 1 573 3 196 040 24 

szarvasmarha 6 258 1 038 945 2 

méz 3 604 824 042 4 

nyúl 2 56 1 536 944 2 

Állattenyésztés összesen 71 4 228 155 339 610 722 

Összesen: 185 11 676 220 291 296 947 

2018. júliusi adatok. 

Forrás: FM, Agrárpiaci Főosztály, NÉBIH adatai alapján  

A zöldség-gyümölcs ágazat szervezettsége 

2017-ben a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és szervezetek összesen 11.174 termelő taggal 

rendelkeztek. A tagok termőterülete 33.239 hektár volt, amelyből 10.092 hektár zöldségtermő terület és 

23.147 hektár gyümölcstermő terület. 

A zöldség-gyümölcs termelői szervezeteknek 9.806 termelő tagja volt 2017-ben. A tagok termőterülete 

31.106 hektár (zöldségtermő terület: 9.591 hektár, gyümölcstermő terület: 21.515 hektár), nettó árbevételük 

46,9 milliárd forint volt. 

A zöldség-gyümölcs termelői csoportok 1.368 termelő taggal rendelkeztek, és 2.134 hektár termőterületen 

gazdálkodtak. Az összes termőterületből 501 hektár zöldség-, 1.633 hektár pedig gyümölcstermő terület. A 

tagok által értékesített termékek értéke elérte a 3,7 milliárd forintot. 

A zöldség-gyümölcs termelői szerveződések tagi termésének értékesítéséből származó nettó árbevétel, azaz a 

forgalmazott termék értéke, 50,6 milliárd forint volt. 

Az egyes speciális szövetkezések támogatása a zöldség-gyümölcs termelői csoportok megerősödését, illetve 

a termelői szervezetként való elismerésre elérését segítette elő, továbbá a zöldség-gyümölcs termelői 

szervezetek tevékenységének fejlesztését szolgálta. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok közösségi 

szabályokon alapuló támogatása elsősorban a szükséges infrastruktúra kialakítását ösztönzi beruházási 

támogatással. A működési támogatás alapja a zöldség-gyümölcs termelői csoport által realizált tagi 

árbevétel. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek működési alapjának támogatása a termeléstervezéssel, a 

minőségi termék-előállítással, a forgalmazással, a kutatással és kísérleti termeléssel, a képzéssel és 

szaktanácsadással, a válságmegelőzéssel és -kezeléssel, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos 

feladatok minél magasabb színvonalon történő ellátását segítik elő a termesztéstechnológia, az értékesítés, a 

logisztika és a környezetvédelem fejlesztéséhez szükséges beruházások, a szaktanácsadási és egyéb 

szolgáltatások, valamint a képezett munkavállalók alkalmazásának finanszírozása révén. 

A 2017-ben 62 zöldség-gyümölcs termelői szervezet rendelkezett elismeréssel, amelyek összesen 31.106 

hektáron folytattak zöldség-, illetve gyümölcstermesztést, mintegy 334.560 tonna tagi árumennyiséget 

értékesítve.  

Az elismeréssel rendelkező zöldség-gyümölcs termelői csoportok száma 6 volt, és összesen 2.134 hektáron 

folytattak zöldség-, illetve gyümölcstermesztést, a tagi értékesítésük 22.160 tonna volt. 

A tagállamok a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kezdeményezésére termelői szervezetek társulásait is 

elismerhetik. Magyarországon 2017-ben 7 társulás rendelkezett elismeréssel és a társult termelői szervezetek 

fent említett feladatainak hatékonyabb ellátását szolgálták. 
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IV. Jövedelmi helyzet, hatékonyság, agrárpolitika, 
pénzügyi szabályozás 

1. Pénzügyi, vagyoni helyzet 

1.1.  A mezőgazdasági társas vállalkozások pénzügyi, vagyoni, 
és jövedelmi helyzetének elemzése a NAV gyorsjelentése 
alapján 

Az elemzés a főtevékenységük alapján a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ágazatban tevékenykedő, 

kettős könyvelést vezető vállalkozások 2014-2017. évi adataira irányult. Ezért figyelembe kell venni, hogy 

az itt közölt adatok nem az ágazat egészéről, hanem a kibocsátás mintegy felét adó kettős könyvvitelt vezető 

társas vállalkozások valamennyi tevékenységének eredményéről szolgálnak információval. Az eredmények 

továbbá nem tartalmazzák a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámolásra 

2017. január 1-től, vagy azt megelőzően áttért vállalkozások, egyszerűsített vállalkozói adóra áttért társas 

vállalkozások, kisadózó vállalkozások tételes adóját és kisvállalati adót választó társas vállalkozások 

eredményeit. Figyelembe kell venni, hogy a 2017. évi adatok előzetesek, a végleges adatok változnak. 

A Gyorsjelentések adatai alapján az ágazat vállalkozásainak száma kis mértékben, folyamatosan növekedett 

2016-ig. A frissített adatok alapján 2016-ban 11 900 vállalkozás tevékenykedett az ágazatban. A nem 

végleges, 2017. évi adatok alapján 11 324 vállalkozás főtevékenysége volt mezőgazdasági, a végleges adatok 

azonban várhatóan 2017-ben is meg fogják haladni az előző évit. A foglalkoztatottak létszáma 2014-től egyre 

nagyobb mértékben csökken. Míg 2016-ban 80 605 főt foglalkoztatott az ágazat, addig a 2017-es előzetes 

adatok alapján már csak 77 146 főt.  

Az ágazat vállalkozásainak összesített eredmény kimutatása alapján az üzemi tevékenység eredménye 

2017-ben 38,4 százalékal nőtt az előző évhez képest, a 2014-2017. közötti időszak viszonylatában csaknem 

elérte a 2014. évi kiugró eredményt. Az üzemi szintű eredmény növekedése a bevételek 3,4 százalékos és a 

ráfordítások csupán 1,6 százalékos növekedésének köszönhető.  

A bevételek növekedését az értékesítés nettó árbevétele, az egyéb bevételek és az aktivált saját 

teljesítmények emelkedése okozta. Az értékesítés nettó árbevétele 53,2 milliárd forinttal (+2,6 százalék), az 

egyéb bevételek 22,4 milliárd forinttal (+6,8 százalék), az aktivált saját teljesítmények pedig 8 milliárd 

forinttal (+9,6 százalék) növekedtek. Az értékesítés nettó árbevételének növekedése elsősorban a közvetlen 

export árbevétel 36,7 milliárd forintos növekedésének (+13,3 százalék) az eredménye. Az export az összes 

értékesítés 15 százalékát adta 2017-ben, ez az arány folyamatosan emelkedett az elmúlt években. 

Ugyanakkor azt fontos kiemelni, hogy a mezőgazdasági termékek kivitele elsősorban közvetítőkön keresztül, 

illetve feldolgozott formában történik, ennél fogva a külpiacok szerepe a mezőgazdasági vállalkozások 

számára a közvetlen értékesítés és/vagy termelői feldolgozás arányának növekedése esetén jóval nagyobb 

lehetne. 

A ráfordítások növekedését elsősorban az egyéb ráfordítások és a személyi jellegű ráfordítások növekedése 

okozta, de emelkedtek a háromnegyed részt kitevő anyagjellegű ráfordítások és az értékcsökkenési leírás is. 

Az egyéb ráfordítások 14,9 milliárd forinttal (+12,7 százalék), a személyi jellegű ráfordítások 13,6 milliárd 

forinttal, (+5,1 százalék), az anyagjellegű ráfordítások 4,4 milliárd forinttal (+0,2 százalék), az 

értékcsökkenési leírás pedig 3,5 milliárd forinttal (+2,1 százalék) nőtt. Az anyagjellegű ráfordítások 

növekedését elsősorban az eladott áruk beszerzési értékének 19,4 milliárd forintos (+3,8 százalék) 

emelkedése okozta, amely elsősorban a gazdasági szervezetek élénkülő input és terménykereskedelmének és 

a növekvő terményáraknak az eredménye. A személyi jellegű ráfordítások növekedése elsősorban a 

minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének, valamint a munkaerőhiány által kikövetelt további 

béremeléseknek tudható be.  
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Az agrártámogatások 2017. évi emelkedése is hozzájárult a jövedelem emelkedéséhez. Az egyéb bevételeken 

belül a 35,5 százalékot kitevő visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások (agrártámogatások) 6,7 

milliárd forinttal, 4,6 százalékkal emelkedtek.  

Az adózás előtti eredmény a 2015. évi visszaesést követően folyamatosan emelkedik. 2017-ben az előző 

évhez képest jelentősen, 42,9 százalékkal nőtt, amihez a pénzügyi műveletek ráfordításainak 12,8 százalékos 

csökkenése is hozzájárult. Ugyanakkor a csökkenő kamatokkal párhuzamosan a pénzügyi műveletek 

bevételei is folyamatosan csökkentek a 2014-2017-es időszakban. 

A 2014-2017. közötti időszakot vizsgálva megállapítható, hogy az ágazat kettős könyvvitelt vezető 

vállalkozásai 2014-ben érték el a legmagasabb, 2015-ben pedig a legalacsonyabb adózott eredményt. A 

növekvő adózás előtti eredmény mellett némiképp a fizetendő adók csökkenése is hozzájárult ahhoz, hogy az 

adózott eredmény 2017-ben 49,5 milliárd forinttal nőtt (+47,8 százalék) az előző évhez képest. A fizetendő 

adók csökkenése hátterében a társasági adó mértékének 10 százalék, illetve 19 százalékról 9 százalékra 

történő csökkenése állhat.  

91. táblázat:  A mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő kettős könyvelést vezető 
vállalkozások összesített eredménykimutatása 

Megnevezés 
2014 2015 2016 2017 Változás 2016-hoz 

képest (%) 
milliárd forint 

Értékesítés nettó árbevétele, 

ebből: 
1 861,3 1 929,3 2 023,0 2 076,2 2,6 

- export árbevétel 219,9 255,0 274,5 311,1 13,3 

Egyéb bevételek, ebből: 340,5 315,8 329,0 351,4 6,8 

- visszafizetési kötelezettség 

nélkül kapott támogatás 
180,2 151,2 147,1 153,8 4,6 

Aktivált saját teljesítmény 101,5 81,1 83,3 91,3 9,6 

Anyagjellegű ráfordítások, ebből: 1 612,9 1 684,7 1 763,7 1 768,1 0,2 

- anyagköltség 838,3 846,6 855,1 824,4 -3,6 

- eladott (közvetített) 

szolgáltatások értéke 
26,4 27,8 25,6 28,8 12,5 

- eladott áruk beszerzési 

értéke 
407,8 461,7 509,2 528,6 3,8 

Személyi jellegű ráfordítások, 

ebből: 
249,5 257,4 266,9 280,5 5,1 

- bérköltség 176,2 183,4 192,4 208,5 8,4 

- egyéb személyi jellegű 

kifizetés 
25,8 25,9 25,5 26,1 2,4 

- bérjárulékok 47,6 48,0 49,0 45,7 -6,7 

Értékcsökkenési leírás 145,0 159,1 164,8 168,3 2,1 

Egyéb ráfordítások 115,1 111,0 117,0 131,9 12,7 

Üzemi tevékenység eredménye 180,8 114,1 122,9 170,1 38,4 

Pénzügyi művelek bevételei 28,6 21,0 16,0 15,0 -6,3 

Pénzügyi művelek ráfordításai, 

ebből: 
38,4 28,3 24,3 21,2 -12,8 

- kamat, kamatjellegű 

ráfordítások 
20,3 16,3 12,6 11,3 -10,3 

Pénzügyi műveletek eredménye -9,8 -7,3 -8,2 -6,2 24,4 
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Szokásos vállalkozási 

eredmény54 
171,0 106,8 0,0 0,0 – 

Rendkívüli bevételek 9,6 9,6 0,0 0,0 – 

Rendkívüli ráfordítások 7,5 5,5 0,0 0,0 – 

Rendkívüli eredmény 2,1 4,1 0,0 0,0 – 

Adózás előtti eredmény 173,1 111,0 114,7 163,9 42,9 

Fizetendő adó 12,2 10,2 11,2 11,0 -1,8 

Adózott eredmény 160,9 100,8 103,5 153,0 47,8 

Mérleg szerinti eredmény 127,0 74,4 0,0 0,0 – 

Forrás: NAV Gyorsjelentés 2018. 

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) a 2017-es előzetes adatok alapján az ágazat kettős könyvvitelt 

vezető vállalkozásainak 94 százalékát alkotják. KKV-ban dolgozik a foglalkoztatottak 81 százaléka és az 

árbevétel 81 százalékát is ők érik el. Az adózás előtti eredmény 90 százalékát ez a kör termeli meg. A 

vállalkozások többsége mikrovállalkozás, ugyanakkor részesedésük a létszámból és az eredményből jóval 

kisebb. A 11 százalékot kitevő kisvállalkozások adták a létszám, az árbevétel és az adózás előtti eredmény 

mintegy harmadát. A vállalkozások 2 százalékát jelentő középvállalkozások a fenti mutatók mintegy 

negyedét tették ki. Az egyéb vállalkozás kategóriájába sorolt nagyvállalkozások, illetve elsősorban a 

tulajdonosi kritériumoknak meg nem felelő KKV méretű vállalkozások szerepe elsősorban a létszámban és 

az árbevételben volt jelentős.  

89. ábra: Mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése (2017) 

 
Forrás: NAV Gyorsjelentés 2018. 

Az ágazat helyzetének további elemzésére a mérlegadatok és pénzügyi mutatók alapján került sor.   

  

                                                      
54 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 70. §-ának 2015. július 4. napjával hatályba lépett módosításával megszüntetésre került a szokásos 

vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény kategória. 
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92. táblázat: A mezőgazdaságban tevékenykedő kettős könyvelést vezető vállalkozások 
összesített mérlegadatai 

Megnevezés 
2014 2015 2016 2017 Változás 2016-hoz 

képest (%) milliárd Ft 

Befektetett eszközök 1 598,8 1 759,4 1 803,8 1 718,6 -4,7 

- Immateriális javak 9,8 118,1 119,5 7,1 -94,1 

- Tárgyi eszközök 1 485,4 1 530,2 1 533,4 1 546,5 0,9 

- Befektetett pénzügyi eszközök 103,7 111,0 150,9 165,0 9,3 

Forgóeszközök 1 340,2 1 390,7 1 471,7 1 514,6 2,9 

- Készletek 521,4 530,4 539,9 546,7 1,3 

- Követelések, ebből:  526,9 525,0 543,4 536,4 -1,3 

Vevőkkel szembeni követelések 227,0 235,3 257,3 241,3 -6,2 

- Értékpapírok 43,0 43,5 44,5 44,7 0,4 

- Pénzeszközök 248,9 291,8 343,9 386,8 12,5 

Aktív időbeli elhatárolások 60,3 55,4 51,1 53,0 3,7 

Eszközök összesen 2 999,3 3 205,5 3 326,6 3 286,2 -1,2 

Saját tőke 1 803,1 1 904,5 2 049,2 2 153,8 5,1 

- Jegyzett tőke 306,1 308,6 339,7 342,1 0,7 

- Jegyzett, de be nem fizetett 

tőke 
-0,462 -0,345 -0,854 -0,611 -28,5 

- Tőketartalék 348,7 379,1 387,0 413,3 6,8 

- Eredménytartalék 661,0 785,3 875,8 933,0 6,5 

- Egyéb tartalékok 360,8 358,7 344,8 312,8 -9,3 

- Mérleg szerinti eredmény 127,0 74,4 102,7 153,0 49,0 

Céltartalékok 6,7 6,6 5,9 7,1 20,3 

Kötelezettségek  1 131,5 1 223,9 1 210,0 1 065,5 -11,9 

- Hátrasorolt kötelezettségek 18,7 15,8 18,2 18,7 2,7 

- Hosszú lejáratú kötelezettségek 359,4 462,1 437,9 299,6 -31,6 

- Rövid lejáratú kötelezettségek 753,5 746,0 753,8 747,3 -0,9 

Ebből: Szállítókkal szembeni 

kötelezettségek 
254,5 266,8 279,7 278,2 -0,5 

Passzív időbeni elhatárolások 57,9 70,5 61,5 59,8 -2,8 

Források összesen 2 999,3 3 205,5 3 326,6 3 286,2 -1,2 

Forrás: NAV Gyorsjelentés 2018.  

Vagyoni helyzet  

Az ágazat vagyonstruktúráját vizsgálva elmondható, hogy a befektetett eszközök aránya
55

  ami azt 

mutatja meg, hogy a tartósan befektetett eszközök mekkora hányadát teszik ki a vállalkozás vagyonának  a 

vizsgált időszakban 2015-ben volt a legmagasabb, azóta csökken. A vizsgált időszakban a befektetett 

eszközök aránya tehát alig haladta meg a forgóeszközök arányát,
56

 pedig a termelő tevékenység a 

forgóeszközigénynél nagyobb befektetett eszközigénnyel jár. A befektetett eszközök értékének folyamatos 

                                                      
55 Befektetett eszközök aránya = befektetett eszközök / összes eszköz * 100  
56 Forgó eszközök aránya = (forgó eszközök + aktív időbeli elhatárolások) / összes eszköz * 100 
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növekedése 2015-ig elsősorban a tárgyi eszközök értékének növekedése miatt következett be, a 2016-os 

növekedés hátterében pedig a befektetett pénzügyi eszközök 36 százalékos növekedése állt. A 2017-es 

csökkenést az immateriális javak 94 százalékos csökkenése okozta, ami hátterében azonban egyetlen cég 

kiugró 2015-ös és 2016-os adata áll. A tárgyi eszközök értéke növekvő tendenciát mutat, a működés alapjai 

feltehetően pótlásra kerülnek, ami kedvező a hatékonyság és az eredményesség szempontjából. 

Az ágazat tőkestruktúráját vizsgálva megállapítható, hogy a saját tőke aránya
57

 (tőkeerősség) kedvező. A 

saját tőke összes forráson belüli részaránya folyamatosan nő, 2016-ról 2017-re 3,9 százalékponttal nőtt (65,5 

százalék). Az aggregált adatok alapján nem jellemző eladósodottság
58

 az ágazatra, a tulajdonosi tőkerész 

aránya a meghatározó, ami 4 százalékponttal tovább nőtt 2016-ról 2017-re. Leszámítva a 2015. évi 

növekedést a tőkeáttételi mutató
59

 − mely az idegen tőke saját tőkéhez viszonyított arányát mutatja – 

tendenciája is kedvező. 

A befektetett eszközök fedezettsége
60

 azt mutatja meg, hogy a befektetett eszközök milyen arányban 

vannak fedezve saját forrásból. Fontos, hogy a tartósan befektetett eszközök tartós forrásból legyenek 

finanszírozva. A mutató értéke az ágazatban kedvező és 2016-tól javuló tendenciát mutat.  

Pénzügyi helyzet  

A likviditási mutató
61

  az azonnali fizetőképesség mérőszáma  kedvező, 1 feletti értéke meghaladja a 

pénzügyi intézmények által a forgóeszköz finanszírozás során elvárt értéket, továbbá a vizsgált időszakban 

folyamatosan javult.  

A vevőkkel szembeni követelések és a szállítókkal szembeni kötelezettségek aránya
62

 2014 óta stagnál, a 

mutató értéke 1 alatt van, ami arra utal, hogy a vállalkozások több hitelt kapnak a szállítóktól, mint adnak a 

vevőknek.  

Jövedelemhelyzet  

A hozammutatók vizsgálatával megállapítható, hogy a vizsgált vállalkozások bruttó termelési értéke 

(kibocsátása)
63

 2015-re történő csekély mértékű csökkenését 2016-ban 3,3 százalékos, 2017-ben 2,4 

százalékos növekedés követett az előző évhez képest. A folyó termelő felhasználás
64

 (a termelés során 

felhasznált anyag és anyagjellegű inputok költsége) értéke a vizsgált időszakban folyamatosan nőtt. Az 

ágazat bruttó hozzáadott értéke
65

 2015-ben 6 százalékkal, 2016-ban 1 százalékkal csökkent, 2017-ben 

viszont 5 százalékkal nőtt az előző évhez képest.  A növekedés annak köszönhető, hogy a folyó termelő 

felhasználás növekedésének mértéke nem haladta meg a kibocsátás növekedésének mértékét.  

Az élőmunka felhasználásának hatékonysága
66

 kedvezően alakult a vizsgált időszakban. Mind az egy 

főre jutó árbevétel, mind az egy főre jutó bruttó termelési érték folyamatosan nőtt. 2016-tól a csökkenő 

létszám ellenére is nőtt az értékesítés és a kibocsátás.  

A tárgyi eszközök hatékonysága
67

 ingadozott a vizsgált időszakban. A vállalkozások egységnyi tárgyi 

eszközeivel előállított bruttó hozzáadott érték 2014-ben 32,6 százalék, 2015-ben 29,8 százalék, 2016-ban 

29,4 százalék, 2017-ben 30,7 százalék. Tehát a vállalkozások 2017-ben hatékonyabban használták fel 

eszközeiket, mint az előző két évben. 

A dologi eszközök megtérülése,
68

 ami azt jelzi, hogy a tárgyi eszközök és a készletek az értékesítés nettó 

árbevételéből egy év alatt hányszor térülnek meg, 2016-tól javulásnak indult, ami 2017-ben érdemben nem 

változott (0,99). A mutató kedvező értéke 1 felett van.  

                                                      
57 Saját tőke aránya = saját tőke / összes forrás *100  
58 Eladósodottság = hosszú lejáratú kötelezettségek / összes forrás *100  
59 Tőkeáttételi mutató = idegen tőke (kötelezettségek) / saját tőke *100 
60 Befektetett eszközök fedezettsége = saját tőke / befektetett eszközök *100 
61 Likviditási mutató = forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek 
62 Vevők/Szállítók aránya = vevőkkel szembeni követelések / szállítókkal szembeni kötelezettségek  
63 Bruttó termelési érték (kibocsátás) = nettó árbevétel – ELÁBÉ – közvetített szolgáltatások + aktivált saját teljesítmények 
64 Folyó termelő felhasználás = anyagköltség + igénybe vett szolgáltatások + egyéb szolgáltatások – földbérleti díj 
65 Bruttó hozzáadott érték = bruttó termelési érték – folyó termelő felhasználás 
66 Élőmunka hatékonysága = értékesítés nettó árbevétele vagy bruttó termelési érték / létszám 
67 Eszközhatékonyság = bruttó hozzáadott érték / tárgyi eszközök *100 
68 Eszközök megtérülése = értékesítés nettó árbevétele / (tárgyi eszközök + készletek) 
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A készletek 2014-ben 102,2 napi értékesítési árbevételt kötöttek le a társaságoknál, míg 2017-ben már csak 

96,1 napot. A készletek forgási sebessége
69

 2015-től folyamatosan gyorsul az előző évhez képest. 2017-ben 

1,3 nappal kevesebb ideig volt lekötve az árbevétel, mint 2016-ban.  

A tőkemegtérülési mutató
70

 2014 óta stagnál. Értéke kerekítve 1, ami azt jelenti, hogy a saját tőke csak 

egyszer térült meg az értékesítés nettó árbevételéből.  

Jövedelmezőség  

A jövedelmezőségi mutatók kedvezően változtak 2017-ben. Az értékesítési tevékenységből származó üzemi 

nyereség 2014-ben az árbevétel 9,7 százaléka, 2015-ben 5,9 százaléka, 2016-ban 6,1 százaléka, 2017-ben 

pedig 8,2 százaléka volt. Tehát a társaságok alaptevékenységének jövedelmezősége, vagyis az árbevétel 

arányos nyereség
71

 a vizsgált időszakban a 2015-ös visszaesést követően javuló tendenciát mutat.  

2014-hez képest a saját tőke jövedelmezősége
72

 2015-ben és 2016-ban visszaesett, 2017-ben azonban 2 

százalékponttal nőtt az előző évhez képest. Az idegen forrás bevonása következtében az összes tőke 

jövedelmezősége
73

 2015-ben 3,6 százalékponttal, 2016-ban már csak 0,1 százalékponttal csökkent az előző 

évhez képest, amit 2017-ben 2 százalékpontos növekedés követett. 

A tőkearányos eredmény
74

 (ROE) 2015-ben 3,6 százalékponttal, 2016-ban 0,2 százalékponttal csökkent az 

előző évhez képest, tehát a vállalkozások saját tőkéjének eredményhozama 2014-ben kedvezőbben 

alakult, mint az azt követő időszakban. 2017-ben a ROE mutató viszont 2 százalékponttal javult az 

előző évhez képest. 

Az eszközarányos eredmény
75

 (ROA) 2015-ben 2,3 százalékponttal csökkent, 2016-ban lényegében nem 

változott, 2017-ben viszont már 1,5 százalékponttal nőtt az előző évhez képest és kedvező az értéke. A 

vizsgált időszakra vonatkozóan elmondhatjuk, hogy a vállalat teljes eszközállománya átlagosan 

valamivel nagyobb hozamot biztosított 2014-ben, mint az azt követő időszakban. Minél magasabb a 

mutató értéke, annál nagyobb hozamot értek el a társaságok az eszközeik működtetésével. 

Az előző évhez képest az árbevétel arányos adózott eredmény
76

 (ROS) 2015-re 3,4 százalékponttal, 

2016-ra 0,1 százalékponttal csökkent, 2017-re azonban 2,3 százalékponttal nőtt. A vizsgált időszakban 

2014-ben lett a bevétel legnagyobb hányada eredmény, ezt a kedvező arányt a 2017-es mutató közelíti meg.  

Megállapítható, hogy főtevékenységük alapján a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ágazatban 

tevékenykedő vállalkozások vagyoni, pénzügyi, jövedelmi és jövedelmezőségi helyzete is javult 2017-ben az 

előző évhez képest, a vizsgált mutatók alapján. Tovább nőtt a kibocsátás, javult az élőmunka és az eszközök 

hatékonysága. Míg 2016-ban a mezőgazdasági termelés jövedelmezősége inkább stagnált az előző évhez 

képest, addig 2017-ben egyértelmű javulásnak indult. A 2014-2017. közötti időszak viszonylatában a 

kiemelkedően kedvező 2014. év eredményei a legkedvezőbbek, mely után a 2017. évi eredmények 

következnek.  

  

                                                      
69 Készletek forgási sebessége = (készletek *365) / értékesítés nettó árbevétele 
70 Tőkemegtérülési mutató = értékesítés nettó árbevétele / saját tőke 
71 Árbevétel arányos nyereség = üzemi eredmény / értékesítés nettó árbevétel *100 
72 Saját tőke jövedelmezősége = szokásos vállalkozási eredmény / saját tőke *100 2016-tól: Adózás előtti eredmény / saját tőke * 100 
73 Összes tőke jövedelmezősége = (szokásos vállalkozási eredmény + fizetett kamatok) / (sajáttőke + hosszú lejáratú kötelezettségek) *100 2016-tól: 
(adózás előtti eredmény + fizetett kamatok) / (sajáttőke + hosszú lejáratú kötelezettségek) *100 
74 Tőkearányos eredmény (ROE) = adózott eredmény / saját tőke *100 
75 Eszközarányos eredmény (ROA) = adózott eredmény / összes eszköz *100 
76 Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) = adózott eredmény / értékesítés nettó árbevétele *100 
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93. táblázat: Pénzügyi mutatók értékei és tendenciái 

Mutató 2014. 2015. 2016. 2017. 
Változás 2016-

hoz képest 

A változás 

értékelése 

Vagyoni helyzet vizsgálatához használt mutatók 

Befektetett eszközök aránya (%) 53,3 54,9 54,2 52,3 -1,9 x 

Forgóeszközök aránya (%) 46,7 45,1 45,8 47,7 1,9 x 

Saját tőke aránya (%) 60,1 59,4 61,6 65,5 3,9  

Eladósodottság (%) 12,0 14,4 13,2 9,1 -4,1  

Tőkeáttételi mutató (%) 62,8 64,3 59,0 49,5 -9,5  

Befektetett eszközök fedezettsége (%) 112,8 108,2 113,6 125,3 11,7  

Pénzügyi helyzet vizsgálatához használt mutatók 

Likviditási mutató 1,8 1,9 2,0 2,0 0,0  

Vevők/Szállítók aránya  0,9 0,9 0,9 0,9 0,0  

Jövedelemhelyzet vizsgálatához használt mutatók 

Bruttó termelési érték (kibocsátás) 

(milliárd Ft) 
1528,6 1520,9 1571,6 1610,1 38,5  

Folyó termelő felhasználás (milliárd Ft) 1044,6 1065,6 1120,3 1135,8 15,5  

Bruttó hozzáadott érték (milliárd Ft) 484 455,3 451,3 474,3 23,0  

Élőmunka hatékonysága (millió Ft 

árbevétel/fő) 
22,4 23,5 25,1 26,9 1,8  

Élőmunka hatékonysága (millió Ft BTÉ/fő) 18,4 18,5 19,5 20,9 1,4  

Eszközhatékonyság (%) 32,6 29,8 29,4 30,7 1,3  

Eszközök megtérülése 0,93 0,94 0,98 0,99 0,01  

Készletek forgási sebessége (nap) 102,2 100,3 97,4 96,1 -1,3  

Tőkemegtérülési mutató  1,03 1,01 0,99 0,96 -0,03 x 

Jövedelmezőség vizsgálatához használt mutatók 

Árbevétel arányos nyereség (%) 9,7 5,9 6,1 8,2 2,1  

Összes tőke jövedelmezősége (%) 8,8 5,2 5,1 7,1 2,0  

Saját tőke jövedelmezősége (%) 9,5 5,6 5,6 7,6 2,0  

Tőkearányos eredmény (ROE) (%) 8,9 5,3 5,1 7,1 2,0  

Eszköz arányos eredmény (ROA) (%) 5,4 3,1 3,1 4,7 1,6  

Árbevétel arányos adózott eredmény 

(ROS) (%) 
8,6 5,2 5,1 7,4 2,3  

Egyéb adatok 

Létszám (fő) 83 055 82 244 80 605 77 146 -3 459 x 

Vállalkozások száma (db) 11 847 11 859 11 900 11 324 -576  * 

*A 2017. évi végleges adatok alapján a vállalkozások számának enyhén növekvő tendenciája várható. 

Forrás: saját számítások 

  



 

171 
 

90. ábra: A Mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelmezősége 2016-ban és 
2017-ben 

 
Forrás: saját szerkesztés a NAV Gyorsjelentése alapján 

Az ábra alapján elmondható, hogy 2016-ban az értékesítésből származó fajlagos üzemi eredmény a 

mikrovállalkozások esetében volt a legnagyobb, a KKV-kon kívüli minden egyéb vállalkozásnál pedig a 

legkisebb. 2017-ben a vállalkozások méretétől függetlenül minden vállalkozásnál nőtt az árbevétel arányos 

nyereség. A legjövedelmezőbbek továbbra is a mikro vállalkozások, legkevésbé pedig a nagyvállalatokból 

és az állami, illetve önkormányzati tulajdoni hányad korlátját átlépő, KKV méretű vállalkozásokból álló 

egyéb vállalkozások csoportja volt.  

A tőkearányos eredmény (ROE) a mikrovállalkozások kivételével valamennyi vállalkozásnál nőtt, 2016-ról 

2017-re a középvállalkozásoknál nőtt a leginkább. Az eszközarányos (ROA) és az árbevétel arányos 

adózott eredmény (ROS) is folyamatos növekedést mutat valamennyi vállalkozási mértnél.  

A jelentéskészítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján 2016-ban a vállalkozások méretének 

növekedésével (és azok számának csökkenésével) párhuzamosan csökkent az adózott eredmény, 2017-ben 

a mikro vállalkozások adózott eredményét megelőzte a kisvállalkozások eredménye, a közép- és egyéb 

vállalkozások továbbra is kisebb adózott eredményt értek el a mikro és kisvállalkozásoknál milliárd 

forintban. Ennek hátterében a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások és a KKV-knak elérhető 

beruházási hitelkamatra nyújtott társasági adókedvezmény állhat.  

A kisvállalkozások kapták a legtöbb visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatást 2017-ben is. 

Míg 2016-ban a középvállalkozások kapták a második legtöbb támogatást, addig 2017-re a már a 

mikrovállalkozások. Az összesített támogatási összeg továbbra is a KKV kategóriának meg nem felelő, 

egyéb vállalkozások esetében volt a legkisebb.  

Mind 2016-ban, mind 2017-ben a kisvállalkozások kapták a legtöbb KKV kamatkedvezményt, utánuk 

következtek a középvállalkozások és legkevesebb kamatkedvezménnyel a mikro vállalkozások tudtak élni.  

A támogatások elhagyásával számított adózott eredmény vizsgálatával megállapítható, hogy a KKV-k 

jövedelmezősége jelentős mértékben függ a támogatásoktól. A 2017-es adatok alapján a mikro- és 
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középvállalkozások támogatások nélkül szerény mértékű pozitív eredményt értek el, míg a 

kisvállalkozások nullszaldó körüli eredményt produkáltak.  

Annak hátterében, hogy a méretkategória növekedésével csökken a jövedelmezőség, a támogatásokon túl az 

állhat, hogy a nagyobb méretkategóriába eső vállalkozások árbevételében a magasabb ráfordítás igényű, 

kevésbé jövedelmező állattenyésztési tevékenység a meghatározó. 

94. táblázat: Árbevétel arányos termelési szerkezet az egyes vállalati kategóriákban 2016-
ban 

Vállalati kategória 
nem évelő növénytermesztésből állattenyésztésből 

származó árbevétel aránya (%) 

mikrovállalkozások 53,5 21,1 

kisvállalkozások 51,8 32,1 

középvállalkozások 28,7 53,4 

nagy vállalatok 11,3 78,7 

Forrás: NAV adatbázis, 2016. 

A kevés állatlétszámmal foglalkozó mikrovállalkozások kevésbé gépesítettek, amortizációs költségeik 

nincsenek, vagy nagyon alacsonyak. Emellett a mikrovállalkozások esetében meghatározó a tagok személyes 

munkavégzése, a családi munkaerő alacsony bérszínvonalon történő foglalkoztatása, ezért alacsonyabbak a 

személyi ráfordításaik, ami tovább csökkenti az összköltségüket.  

Egy ponton túl az üzemméret növekedésével elmaradó mérethatékonyságot a termelési szerkezet mellett 

részben az is indokolhatja, hogy az üzemméret növekedésével nő a társadalmi felelősségvállalás is (pl. vidéki 

csatornahálózat karbantartás, hókotrás), melynek költségeit is tartalmazza a felhasznált adatbázis. 

1.2. A mezőgazdasági vállalkozások 2017. évi eredményei a 
tesztüzemi rendszer alapján  

Az elemzéshez a Tesztüzemi Információs Rendszer 2017. évi adatait használtuk fel. Az adatgyűjtés összesen 

2167 mintaüzemet fog át. A tesztüzemi minta segítségével reprezentált és vizsgált 116 ezer gazdaság az 

összes regisztrált gazdaság által használt földterület 95,3 százalékát művelte, illetve az összes Standard 

Termelési Érték (STÉ) 94,4 százalékát állította elő. A tesztüzemi rendszer minta adatait a 2016-os 

Gazdaságszerkezeti Összeírás adataival súlyoztuk.  

 Az egyéni gazdaságok jövedelemhelyzete 1.2.1.

A gazdaságok által használt mezőgazdasági terület 41,53 hektár, egy gazdaság átlagosan 1,4 főt
77

 

foglalkoztatott.  

Országos szinten az árutermelő egyéni gazdaságok az összes nettó hozzáadott érték
78

 58 százalékát, a társas 

vállalkozások pedig a 42 százalékát állították elő.  

Az egy hektárra jutó árbevétel nem változott, míg az üzemi költségek 3 százalékkal csökkentek, ugyanakkor 

a közvetlen támogatások mértéke 3 százalékkal nőtt. Így a mezőgazdaság jövedelmezősége a nettó 

hozzáadott érték alapján vizsgálva 14 százalékkal lett magasabb, ami rekord eredmény. A növekedés szektor 

szerint vizsgálva is hasonló méretű. 

 

 

                                                      
77 Éves munkaerőegységet alapul véve, ami 2200 munkaórának felel meg. 
78 A nettó hozzáadott érték a termelési érték és a termelés során felhasznált termékek, szolgáltatások értékének a különbsége. Tartalmazza a 
jövedelmet, valamint ebből kell fedezni a munkabéreket, az adókat, a kamatokat és a bérleti díjakat. 
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91. ábra: Az egy hektárra jutó nettó hozzáadott érték változása 

 
Forrás: Tesztüzemi adatok alapján az AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztályán készült 

A mezőgazdasági beruházások volumene együtt nőtt a jövedelmezőséggel (23 százalékkal). Az ingatlan 21 

százalékkal, a gépberuházások 16 százalékkal lettek magasabbak, de a következő évben is növekedés 

várható, mivel a befejezetlen beruházások értéke 72 százalékkal növekedett. A beruházási támogatások 

továbbra is rendkívül alacsony szinten maradtak (1,38 ezer forint hektáronként), ami azt jelenti, hogy a 

korábbi évekkel ellentétben a beruházások elszakadtak a támogatástól, a termelők nem várták be a 

Vidékfejlesztési Program kifizetéseit.  

A nettó beruházás (amortizációval és selejtezésekkel csökkentett bruttó beruházás) nagymértékben 

növekedett, melyet 2017-ben már nem az egyéni gazdaságok földvásárlásai húztak felfelé, azaz jelentős 

technikai, technológiai megújulás történt. A beruházásokkal összefüggésben a finanszírozási szerkezet is 

változott, a hosszú lejáratú beruházási hitelek állománya 9 százalékkal növekedett. Azonban a magas 

jövedelemezőség miatt a vállalkozások nem adósodtak el jelentősen, a saját tőke értéke is 3 százalékkal 

magasabb lett. 

A földárak növekedése 2017-ben sem torpant meg: a szántóterület ára 6 százalékkal emelkedett (778,6 ezer 

forint/hektárra). Ezzel megegyező mértékben (6 százalékkal) növekedtek a földbérleti díjak is. 

A felmérésben 1759 egyéni gazdaság
79

 szerepelt. Ez a minta a 2016. évi Gazdaságszerkezeti Összeírás 

(GSZÖ) keretében regisztrált, 4 ezer euró STÉ-nél nagyobb egyéni gazdaságokat reprezentálja, melyek 

                                                      
79 Ide tartoznak az őstermelők, az egyéni vállalkozók, illetve az ún. összevont – adózási, illetve a támogatási rendszerrel összefüggő okok miatt 

formailag részekre osztott („szétíratott”), de ténylegesen egységes vállalkozásként működő és a tesztüzemi rendszerben is egy egységként kezelt – 
gazdaságok. 
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száma 108 ezret tett ki. A vizsgált 108 ezer gazdaság az összes egyéni gazdaság
80

 által használt földterület 92 

százalékát művelte, illetve a hozzájuk kapcsolódó STÉ 89,2 százalékát állította elő.  

A bruttó termelési érték átlagos nagysága a 2016. évhez képest 2 százalékkal, 494,76 ezer forint/hektárra 

nőtt. Ezen belül az egy hektárra jutó értékesítés nettó árbevétele, valamint a közvetlen támogatások 2, illetve 

3 százalékkal nőttek.  

Ezzel szemben az üzemi költségek nem változtak (320,69 ezer forint/hektárra), így a 2016-os rekord méretű 

jövedelem után, újabb csúcsot ért el: 7 százalékos növekedéssel 172,50 ezer forint lett az egyéni gazdaságok 

hektáronkénti jövedelme.  

92. ábra: Az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye 2017-es árakon* 

 
*Fogyasztói árindexszel korrigálva (deflálva). 

Forrás: Tesztüzemi adatok alapján az AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztályán készült 

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 (a nem fizetett munkaerőre jutó el nem számolt munkabért is figyelembe vesszük) az éves 

munkaerőegységre
81

 (ÉME) jutó minimálbérrel, akkor az adózás előtti eredményük 143,9 ezer forint/hektárra 

csökken. A korrigált jövedelem is az előző év azonos mutatójához képest közel 4 százalékkal növekedett. 

A gazdaságok költségszerkezete az általános tendenciáknak megfelelően változott. Az anyag jellegű 

ráfordítások elhanyagolható mértékben (4 százalékkal) csökkentek, ugyanakkor a bérköltség 13 százalékkal 

emelkedett egy év alatt. A korábbi beruházásokkal összefüggésben az értékcsökkenési leírás jelentős 

mértékben, 4 százalékkal lett magasabb. 

Az újabb rekord nagyságú jövedelem továbbra sem volt pozitív hatással a beruházások bővülésére. Az egy 

hektárra jutó beruházások értéke az előző évhez képest alig változott (62,62 ezer forint), a nettó beruházás 

értéke viszont 21 százalékkal (11,52 ezer forint/hektár) csökkent. A nettó beruházás értéke még így is, 

immáron hatodik éve pozitív, tehát az egyéni gazdaságok továbbra is fejlődési pályán vannak. 

Az egyéni gazdaságok finanszírozási szerkezete az előző években – leginkább a termőföld vásárlásokkal 

összefüggésben – jelentősen változott. Ezek a folyamatok lassultak, de nem álltak le 2017-ben: a hosszú 

lejáratú kötelezettségek értéke 7 százalékkal, 32,5 ezer forintra emelkedett, a saját tulajdonú termőföldek 

értéke 5 százalékkal nőtt. Figyelmeztető jel ugyanakkor, hogy a szállítók állománya 40 százalékkal 

magasabb lett, mely egyben csökkentette a vizsgált gazdaságok likviditását: a likviditási ráta 18 százalékot 

romlott. 

 

                                                      
80 Ezek száma a GSZÖ 2016 adatai szerint  421 ezer volt. 
81 Éves munkaerőegység (ÉME): a munkateljesítmény mértékegysége; egy teljes munkaidőben foglalkoztatott, koránál és egészségi állapotánál fogva 

teljes értékű munkavégzésre alkalmas dolgozó éves munkaidő-teljesítménye, munkaórában. A kalkulációk során 2200 munkaórával vettük 
figyelembe. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ez
er

 H
U

F
/h

ek
tá

r 



 

175 
 

 

 

 

93. ábra: Az egy hektárra jutó bruttó és nettó beruházás változása az egyéni 
gazdaságoknál 

 
Forrás: Tesztüzemi adatok alapján az AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztályán készült 

 A társas vállalkozások jövedelemhelyzete 1.2.2.

A 2017. évi felmérésben 408 társas vállalkozás (jogi személyiség nélküli, illetve jogi személyiségű gazdasági 

társaság, szövetkezet) szolgáltatott adatokat. A minta a 2016. évi GSZÖ keretében regisztrált összes társas 

vállalkozás közel 88 százalékát, 7664 üzemet reprezentál, amelyek azonban a szektor STÉ-jének 

gyakorlatilag a 100 százalékát állítják elő, illetve a földterületet is közel ilyen arányban használják. 

A társas gazdaságok átlagos mezőgazdasági területe 251,26 hektár, egy gazdaság átlagosan 8-9 főt 

foglalkoztatott. 

A társas gazdaságok egy hektárra jutó adózás előtti eredménye (101,47 ezer forint/hektár) 53 százalékkal 

nőtt – ami az inflációt is figyelembe véve reál értéken – a 2012-es csúcs szintet is éppen meghaladta.  

94. ábra: A társas vállalkozások adózás előtti eredménye 2017-es árakon* 
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*Fogyasztói árindexszel korrigálva (deflálva). 

Forrás: Tesztüzemi adatok alapján az AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztályán készült 

A társas vállalkozások árbevétele 4 százalékkal nőtt, és a jövedelmezőséget a növekvő támogatások tovább 

erősítették (4 százalékkal, 123,89 ezer forint/hektárra emelkedett), így összességében a bruttó termelési érték 

6 százalékkal lett magasabb. A meghatározó költségek közül a legnagyobb mértékben a bérköltség és a 

biztosítási díjak emelkedtek 8, illetve 11 százalékkal. Az egy hektárra jutó költségek között néhány csökkent: 

a műtrágya és a növényvédőszer költség 4-4 százalékkal alacsonyabb lett, így összességben az üzemi 

költségek az inflációtól elmaradó mértékben csupán 2 százalékot emelkedtek.  

A 2016. évi beruházási mélypont után, amikor a nettó beruházás negatív lett, (azaz a beruházások még az 

amortizációt sem fedezték) a társas gazdaságok majdnem rekord mértékű fejlesztést hajtottak végre (144,59 

ezer forint hektáronként). A Vidékfejlesztési Program nem járult hozzá a kimagasló beruházási 

eredményekhez, ugyanakkor rendkívül kedvező volt a finanszírozási környezet: a fejlesztési hitelek 

állománya 27 százalékkal bővült. 

95. ábra: Az egy hektárra jutó bruttó és nettó beruházás változása a társas 
vállalkozásoknál 

.  
Forrás: Tesztüzemi adatok alapján az AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztályán készült 

A beruházásokon belül az ingatlan beruházások 85, a gép beruházások 34 százalékkal bővültek. A magas 

relatív növekedés értelmezésénél figyelembe kell venni, hogy a bázis (2016) értéke alacsony volt. 

Ugyanakkor biztató, hogy a befejezetlen beruházások állománya is duplájára nőtt, azaz a növekedés 

várhatóan 2018-ra is áthúzódik. 

A beruházások saját finanszírozásával összefüggésben a vállalkozások likviditási rátája 6 százalékot romlott, 

de a 2,86-os érték továbbra is rendkívül kedvező. 

Az üzemtulajdonosoktól bérelt mezőgazdasági terület aránya 2017-ben 1 százalékkal csökkent, ugyanakkor 

azok az üzemek, amelyek üzemtulajdonosoktól béreltek földet, 22 százalékkal magasabb bérleti díjat fizettek 

hektáronként. 

 A gazdaságok jövedelemhelyzete tevékenységi ágak szerint 1.2.3.

A tesztüzemi adatgyűjtés lehetővé teszi, hogy tízféle üzemtípus jövedelemhelyzetének alakulását 

vizsgálhassuk. Ennek során kiemelten fontos, hogy az adatok azonos módszertan szerint legyenek 

meghatározva, ezért a jelen fejezethez, az összehasonlítás bázisát (2016. évi adatokat) GSZÖ 2016-os 

szerkezettel és STÉ 2013-mal újrasúlyoztuk. 

A nettó hozzáadott érték alapján vizsgálva a különböző típusú gazdaságok jövedelmezőségének változása – a 

korábbi évekhez képest – viszonylag egyöntetű képet mutat 2017-ben. A tízféle üzemtípus közül hét növelni 

tudta a jövedelmét, csak a szőlőtermesztő gazdaságok esetében tapasztalható csökkenés 2016-hoz képest. 
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96. ábra: Ezer euró STÉ-re jutó nettó hozzáadott érték, 2016-2017 (egyéni 
gazdaságok és társas vállalkozások együtt) 

 
Forrás: Tesztüzemi adatok alapján az AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztályán készült 

Az üzemméretre vetített nettó hozzáadott érték alapján 2017-ben a gyümölcstermesztő és a szabadföldi 

zöldségtermesztő gazdaságoknál nőtt a legnagyobb mértékben a jövedelem (82, illetve 80 százalék). A 

zöldségtermesztő gazdaságok árbevétele 6 százalékkal növekedett változatlan költségszint mellett. 

Rendkívül jó évük volt a gyümölcstermesztőknek, mert a meghatározó termékek hozamai és árai egyszerre 

emelkedtek, így az egy hektárra jutó értékesítés nettó árbevétele 44 százalékkal lett magasabb. A magas 

hozamoknak köszönhetően a 11 százalékkal emelkedő bérköltségeket is ki tudták termelni. A vizsgált 

gazdaságok alma hozama 29, az ára 51 százalékkal nőtt. A körte esetében a hozam 48, az áremelkedés 10 

százalék. A csökkenő meggyhozamot (6 százalék) az árváltozás (43 százalék) teljes mértékben ellensúlyozta. 

A tendencia alól a kajszi volt a jelentős kivétel, a tavaszi fagyok miatt a hozamok 21 százalékot csökkentek, 

melyet a piaci ár nem kompenzált: 22 százalékot csökkent. 

A tejtermelő gazdaságok pozitív eredménye a tejárral van összefüggésben: 1 kg tej ára 18 százalékot 

növekedett, az üzemi költségeik ettől jóval kisebb mértékben, csak 5 százalékkal lettek magasabbak. 

A sertéstartó gazdaságok jövedelme is emelkedett, de kisebb mértékben. Bár a sertés ára 8 százalékkal 

meghaladta az előző évit, az egy állatra jutó közvetlen állattenyésztési költségek 18 százalékot emelkedtek. 

Így a sertéstartásban meghatározó társas gazdaságok egy számosállatra jutó adózás előtti eredménye 11 

százalékkal lett magasabb. 

A baromfitartók jövedelme összességében növekedett, ugyanakkor a szektoron belül nagyon nagy mértékű 

és teljesen ellentétes irányú jövedelemingadozások történtek, ezért a szektort egyben vizsgálva a 

jövedelemváltozásukat nem lehet megítélni. A hízócsirke tartó gazdaságok a baromfi influenza miatt 

hatalmas veszteséget szenvedtek el, a nettó hozzáadott értékük 60 százalékkal csökkent. Ugyanakkor a 

tojástermelő gazdaságok ezt a jövedelem kiesést nagyrész kompenzálták, esetükben a nettó hozzáadott érték 

79 százalékkal emelkedett. A jövedelmet továbbá az egyéb baromfitartó gazdaságok (pulyka, kacsa, liba) is 

felfelé húzták, így összességében a szektor kis jövedelem-emelkedéssel zárta az évet. 

A szántóföldi növénytermesztők jövedelme pontosan megegyezett az egy évvel korábbival. Az árak és a 

hozamok több főnövény esetében ellentétesen mozogtak: a kukorica hozama 21 százalékot csökkent, ezzel 

ellentétben az ára 7 százalékkal volt magasabb. Ugyanezek a változások a búza esetében 4 százalék és 

szintén 7 százalék. Így összességében az árbevétel csak kis mértékben csökkent hektáronként (4 
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százalékkal). A támogatások kis mértékben növekedtek, a növénytermesztés közvetlen anyagköltségei 

viszont szintén lefelé mozdultak (4 százalékot). Ennek eredményeként az egy hektárra jutó nettó hozzáadott 

érték (195,8 ezer forint) nem változott. 

A szőlőtermesztők eredményét továbbra is a jövedelem jelentős változása (volatilitás) jellemzi. A 2016-os 

nagy emelkedés után jelentős volt a visszaesés. Az üzemméretre vetített nettó hozzáadott érték 16 százalékot 

csökkent. Az árbevételt meghatározó védett eredetű minőségi bor hozama 10 százalékot, az ár 8 százalékot 

csökkent. Hasonló arányú a csökkenés az oltalom alatt álló földrajzi elnevezéssel rendelkező tájborok 

esetében is. Így összességében az árbevételük 17 százalékot csökkent, ami 1281 ezer forint lett hektáronként. 

A fenti folyamatokkal összefüggésben a jövedelemtömeget nagymértékben meghatározó vegyes gazdaságok 

is jó évet zártak, az egy hektárra jutó árbevételük 14 százalékkal, üzemi költségük 11 százalékkal nőtt, így a 

vegyes gazdaságok üzemméretre vetített nettó hozzáadott értéke 16 százalékkal lett magasabb. 

 A mezőgazdasági terület, termelés és jövedelem kkv méretkategóriák szerint 1.2.4.

A mezőgazdasági vállalkozásokat 2017-ben először vizsgáltuk meg a kis- és középvállalkozásokról szóló 

2004. évi XXXXIV. törvényben  (a továbbikaban: Törvény) szereplő méretkategóriák alapján. A Törvény 

nem tesz említést külön az őstermelőkről, ezért a kimutatásokban az őstermelőket az egyéni gazdaságokkal 

megegyező módon kezeltük. 

A tesztüzemi rendszer megfigyelési körében a kkv törvény felső határát meghaladó (250 főnél többet 

foglalkoztató vagy 50 millió eurónál nagyobb árbevételt elérő gazdaságok száma a vizsgált években 5 alatt 

van (2017-ben egy gazdaság), ezért ezekre a gazdaságokra nem tudunk adatokat közölni. A többi kategóriára 

a tesztüzemi rendszer Európai Uniós módszertanát és súlyozási módszertanát felhasználva becsléseket 

készítettünk. Ez alapján 274 gazdaság középvállalkozásnak, 1826 kisvállalkozásnak és 11 4230 mikro 

vállalkozásnak minősül. A besorolásnál fontos megjegyezni, hogy a tesztüzemi rendszer csak az 

árutermelőnek minősített gazdaságokat veszi figyelembe, azokat, amelyeknek a Standard Termelési Értéke a 

4000 ezer eurót meghaladja. Továbbá a tesztüzemi rendszerben nincs információ a tulajdonosi szerkezetről 

és arányokról, azért a hivatkozott Törvény 3. szakasz 4. pontjában szereplő, az állami tulajdonra vonatkozó 

rendelkezéseket nem vettük figyelembe. 

A középvállalkozások átlagosan 1875 hektáron gazdálkodnak, és 71 embert foglalkoztatnak. Üzemméretre 

vetítve a legtöbb állatot tartják (65,2 állategység / 100 hektár). A növénytermesztés hozamai az átlagot 

meghaladják, búza esetében 7, kukoricánál 5 százalékkal. Értékesítési árbevételük 1121,7 ezer forint 

hektáronként, ami 55 százalékkal haladja meg az eggyel kisebb kategória (kisvállalkozások) értékét. 

Arányaiban ők nyújtják a legtöbb mezőgazdasági szolgáltatást, de az egy hektárra jutó magasabb árbevétel 

legnagyobb részt az állattenyésztésnek köszönhető. Ennek megfelelően az üzemi költségeik is magasabbak 

60 százalékkal (1262 ezer forint hektáronként). Nettó hozzáadott érték alapján vizsgálva ennek az 

üzemcsoportnak legmagasabb a jövedelmezősége, 284,3 ezer forint hektáronként. 

A kisvállalkozások átlagosan 506 hektáron gazdálkodnak, és 17 embert foglalkoztatnak. Az állatsűrűségi 

mutatójuk 31,2 állategység/100 hektár, amely a nagyobb kategória átlagának csupán 40 százaléka. A 

növénytermesztés hozamai csak kismértékben maradnak el a középvállalkozásoktól (kukorica esetében 

csupán 1 százalék). Az állattenyésztés hatékonysági mutatóiban viszont már nagyobb a lemaradásuk. Az egy 

tehénre jutó tejtermelés 8128 liter, ami közel 10 százalékkal alacsonyabb, az egy kocára jutó malaclétszám 

pedig 6,5 százalékkal marad el a legnagyobb vizsgált csoporttól. Így összességében az egy hektárra jutó 

árbevételük 719,6 ezer forint. Az egy hektárra jutó bruttó termelési értékük 34 százalékkal, a nettó 

hozzáadott értékük viszont csupán 1,4 százalékkal marad el a nagyobb kategóriában található üzemektől. A 

kisvállalkozások jövedelmezősége azért közelít a középvállalkozásokhoz, mert kisebb mértékben 

foglalkoznak állattenyésztéssel, amelynek alacsonyabb a jövedelmezősége. 

A mikrovállalkozások átlagosan 31 hektáron gazdálkodnak, és 1 embert foglalkoztatnak. A vizsgált 

gazdaságok többsége, 98 százaléka ebbe a kategóriába tartozik. A fenti adatokból is következik, hogy 

állatsűrűségi mutatója ennek a csoportnak a legalacsonyabb (19,9 állategység / 100 hektár). Az alkalmazott 

technológiát és genetikát jól jellemzik a hatékonysági mutatók, a tejhozam 45, a malacszaporulat 34 

százalékkal marad el az átlagtól. Üzemszerkezetük is jelentősen eltér a nagyobb kategóriáktól, az átlaghoz 

képest nagyobb arányban foglalkoznak kertészettel és gyümölcstermesztéssel. Ennek ellenére az egy 

hektárra jutó termelési értékük 514 ezer forint, mely az átlaghoz képest 24 százalékkal, de a 
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kisvállalkozásokhoz hasonlítva már 62 százalékkal kevesebb. Nem ekkora mértékben, de a 

jövedelmezőségük is alacsonyabb (az átlaghoz képest 6 százalékkal) 237 ezer forint nettó hozzáadott érték 

hektáronként. 

A számításokat a korábbi évekre is elvégeztük. A fenti arányok a korábbi években is nagyon hasonlóak 

voltak a 2017. évihez. 

A hatékonyság, termelékenység és versenyképesség változása a magyar agrárgazdaságban 

A világ élelmiszertermelése növekvő számú és egyre jelentősebb kihívások elé néz. Elég itt keresleti oldalon 

a népességnövekedésre, az urbanizációra és a javuló életszínvonalra, kínálati oldalon pedig az 

éghajlatváltozásra, a természeti erőforrások – mint a termőföld, öntözővíz - szűkülésére és az ezekből 

következő, a termelés környezetterhelését korlátozó szabályozásokra vagy a fejlett világ gazdatársadalmának 

elöregedésére gondolni. A nemzetközi kereskedelem liberalizálódása, a globális értékláncok folyamatos, 

élelmiszerek és mezőgazdasági javak tekintetében is érzékelhető fejlődése miatt már régen nem csak az 

egymás mellett élő gazdálkodók versenyeznek egymással, hanem a különböző kontinensek termelői is.  

A fentiek hatására a magyar mezőgazdaság esetében kulcskérdés a termelés hatékonyságának a növelése, 

vagyis „többet termelni kevesebb ráfordítással. Ezért a magyar mezőgazdasági termelés gazdasági, 

társadalmi és környezeti fenntarthatóságának egyik központi kérdése a termelékenység növekedése. 

Az alfejezet célja a magyar mezőgazdaság termelékenysége 2010 utáni alakulásának vizsgálata ágazati 

szinten, uniós összehasonlításban. Mivel a termelékenység változása hosszabb időt vesz igénybe az alfejezet 

a 2010 és 2017 közötti időszak folyamatait mutatja be. 

2. Hatékonyság, termelékenység 

2.1. Mezőgazdaság termelékenységének változása a 
Mezőgazdaság Számlarendszer alapján 

A mezőgazdaság termelékenységének ágazati szintű bemutatásához a Mezőgazdasági Számlarendszer 

(MSzR) adatai alkalmasak. Az MSzR a mezőgazdaság termelési, jövedelmi és felhalmozási folyamatait 

ágazati szinten mutatja be, előnye, hogy lehetővé teszi az uniós kitekintést, valamint már 2017-ig elérhetőek 

az adatok.  

A termelékenység a mezőgazdasági termelés során felhasznált inputok (pl. tőke, munka, termőföld, folyó 

termelő felhasználás) és a megtermelt termékek és szolgáltatások értéke közötti kapcsolatot jelenti. Annál 

magasabb a termelékenység minél több terméket és szolgáltatást állítanak elő egységnyi erőforrás 

felhasználásával. 

Az adatokat az árhatás kiszűrése érdekében 2010-es árakon tartalmazzák a mutatók. A változatlan áras 

adatok jobban mutatják az erőforrás felhasználás hatékonyságának alakulását, többek között kiszűrik a piaci 

válságok árakra gyakorolt hatását.  

A magyar mezőgazdaság termelékenysége 2010 és 2017 között a termelés volumenének függvényében 

hullámzóan bár, de összességében jelentősen növekedett. Ez a növekedés uniós összehasonlításban is 

figyelemre méltó. Az egy hektárra jutó változatlan áron számolt bruttó hozzáadott érték hét év alatt 48 

százalékkal emelkedett, amely Belgium, Litvánia és Írország után a negyedik legmagasabb érték az Unión 

belül. Ugyanebben az időszakban a 15 régi tagország mezőgazdaságának termelékenysége tizedével, a 13 új 

tagország mezőgazdaságáé ötödével, a V4 országoké negyedével javult.  

97. ábra: Az egy hektárra jutó bruttó hozzáadott érték változása 2010-es árakon, 
2010=100 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EU-28 100,0 103,4 98,3 101,7 110,7 109,7 109,7 110,7 

V4 100,0 101,2 98,9 105,9 117,1 107,3 130,7 126,8 

EU-13 100,0 105,3 95,0 107,1 114,6 105,9 117,8 119,6 

EU-15 100,0 103,2 99,0 100,9 110,1 110,5 108,4 109,2 
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Csehország 100,0 136,0 108,3 132,1 153,8 149,0 181,4 136,6 

Magyarország 100,0 126,4 99,3 129,7 160,9 146,1 170,4 148,3 

Lengyelország 100,0 91,5 99,2 98,1 102,5 93,2 114,2 121,4 

Szlovákia 100,0 87,0 67,4 88,1 115,2 107,3 156,6 111,3 

Forrás: EUROSTAT alapján AKI 

A magyar mezőgazdaság termelékenysége a látványos növekedés ellenére még jelentős tartalékokkal 

rendelkezik. Az egy hektárra jutó 2010-es árakon számolt 550 eurós bruttó hozzáadott érték bár meghaladja 

az EU-13 523 eurós értékét, de nagymértékben elmarad a 15 régi tagország 1 122 eurós mutatójától. Az 

elmúlt hét évben a magyar mezőgazdaság termelékenysége érdemben kezdett felzárkózni a régi 

tagországokéhoz. Míg 2010-ben a magyar mezőgazdaság egy hektárra jutó bruttó hozzáadott értéke az EU-

15 36 százalékát érte el, ez az arány 2017-ben már 49 százalék volt.  

98. ábra: Egy hektárra jutó bruttó hozzáadott érték 2010-es árakon (euró) 

 
Forrás: EUROSTAT alapján 

Hasonló képet mutat a munka termelékenységét kifejező egy éves munkaerőegységre (ÉME) jutó bruttó 

hozzáadott érték is. A magyar mezőgazdaság munkaerőegységre jutó bruttó hozzáadott értéke 2010 és 2017 

között több mint másfélszeresére növekedett (+55 százalék), ami meghaladja mind a régi, mind az új 

tagországok munkatermelékenységének 16, illetve 32 százalékos, valamint a V4-ek 

munkatermelékenységének 41 százalékos emelkedését. Magyarország munkatermelékenységének a 

növekedése az ötödik legnagyobb volt az EU-ban.  

A magyar mezőgazdaság munkatermelékenysége meghaladja az EU-13 azonos mutatójának értékét, de 

továbbra is nagyságrenddel elmarad a régi tagországokétól. Az elmúlt hét évben jelentős felzárkózás volt 

tapasztalható a régi tagországok szintjéhez. A magyar mezőgazdaság ÉME-re jutó 2010-es árakon számolt 

bruttó hozzáadott értéke 2017-ben 6 899 euró volt, amely érdemben meghaladja az új tagországok 5 864 

eurós értékét, de nagyságrendekkel kisebb, mint a régi tagországok 29 228 eurós mutatója. A magyar 

mezőgazdaság munkatermelékenysége az EU-15-ök értékéhez viszonyítva 2010 és 2017 között 18-ról 24 

százaléka emelkedett. 

95. táblázat: Az egy éves munkaerőegységre jutó bruttó hozzáadott érték változása 2010-es 
árakon, 2010=100 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EU-28 100,0 105,8 100,3 104,9 116,5 118,6 118,7 119,8 

V4 100,0 102,1 99,1 104,4 114,7 106,0 144,4 141,0 

EU-13 100,0 108,5 97,0 109,7 120,6 117,2 129,5 132,3 

EU-15 100,0 105,1 101,3 105,2 115,8 117,3 115,5 115,7 

Csehország 100,0 138,6 111,4 136,6 159,2 153,4 187,0 140,8 

Magyarország 100,0 128,3 101,7 129,6 154,4 146,9 174,5 154,8 
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Lengyelország 100,0 92,6 98,7 95,7 100,1 90,8 128,7 136,8 

Szlovákia 100,0 85,4 66,4 91,5 120,0 123,1 180,2 144,3 

Forrás: EUROSTAT alapján 

A magyar mezőgazdaság költséghatékonysága hét év alatt több mint negyedével emelkedett, amely uniós 

összehasonlításban is kedvezőnek számít. A magyar mezőgazdaság változatlan áron számolt egységnyi folyó 

termelő felhasználásra jutó bruttó hozzáadott értéke 2010 és 2017 között 29 százalékkal javult (jelentős 

ingadozások után), amely érdemben meghaladja az EU-15-ök 3, az EU-13-ak 4 és a V4-ek 10 százalékos 

termelékenység javulását. A magyar mutató növekedése az ötödik legnagyobb volt az EU-ban. A magyar 

mezőgazdaság egységnyi költségre jutó bruttó hozzáadott értéke 2010 és 2017 között az EU-15-ökhöz 

viszonyítva 66-ról 82 százalékra emelkedett. 

96. táblázat: Az egy forint folyó termelő felhasználásra jutó bruttó hozzáadott érték 
változása 2010-es árakon, 2010=100 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EU-28 100,0 100,9 96,5 98,3 105,0 104,1 103,2 103,0 

V4 100,0 97,0 95,6 100,3 103,9 94,9 113,7 110,1 

EU-13 100,0 101,4 96,1 102,5 104,7 97,7 106,1 104,2 

EU-15 100,0 100,9 96,5 97,6 105,2 105,3 102,8 103,0 

Csehország 100,0 134,9 107,9 131,4 142,0 144,4 174,4 131,6 

Magyarország 100,0 121,6 98,6 125,2 149,7 132,9 148,7 129,1 

Lengyelország 100,0 87,8 95,3 91,7 88,4 79,4 96,7 102,3 

Szlovákia 100,0 76,8 59,7 78,9 103,2 97,8 135,9 98,4 

Forrás: EUROSTAT alapján AKI 

99. ábra: Az egységnyi folyó termelő felhasználásra jutó bruttó hozzáadott érték 
2010-es árakon 

 
Forrás: EUROSTAT alapján 

A fenti mutatók alakulásával kapcsolatban érdemes megjegyezni a következőeket. A magyar mezőgazdaság 

termelékenysége mindegyik mutató alapján jelentősen emelkedett 2010 és 2017 között, ami elsősorban a 

technológiai korszerűsítésnek, jobb fajtahasználatnak, hatékonyabb menedzsmentdöntéseknek köszönhető.  

Ugyanakkor a magyar mezőgazdaság termelékenységi mutatói uniós összehasonlításban is hullámzóak, ami 

főleg az öntözés és a termelői szintű kockázat megelőzési rendszerek (például fagyvédelem) hiányára, a 

szárazsághoz alkalmazkodó agrotechnológia problémáira és a növénytermesztés magas arányára vezethető 

vissza. Végül azt is érdemes megjegyezni, hogy az új tagállamok gyorsabban fejlődtek, mint a régiek, mivel 

egyrészt fejletlenebb szintről könnyebb előre lépni, átvenni a fejlett technológiai megoldásokat, másrészt a 
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régi tagországok egy részében a termelékenység olyan magas szinten van, amelyet csak új, átütő erejű 

innovációk elterjedésével lehet fokozni. 

 A mezőgazdaság hatékonyságának és termelékenységének változása a 2.1.1.
Tesztüzemi Rendszer adatai alapján 

A burkológörbe-elemzéssel számolt 2017. évi technikai hatékonyság
82

 és 2010-2017 közötti teljestényező-

termelékenység (TFP) változásának
83

 értékeléséhez a támogatások nélküli bruttó termelési értéket kibocsátás 

változóként, valamint a mezőgazdasági területet, munkaerőt, anyagfelhasználást és állóeszköz állományt 

inputváltozóként használtuk (lást 1. mellékletben az elvégzett számítások és módszer rövid leírását).           

100. ábra: Teljes technikai hatékonyság a magyar mezőgazdaságban, 2017 

 
Forrás: AKI Természeti Erőforrások Hasznosítása Kutatócsoport, és Modellezési és Térinformatikai Kutatások Osztálya 

együttműködésében készült tesztüzemi adatok alapján.  

A teljes technikai hatékonyság azt mutatja meg, hogy mekkora az egyes gazdaságok hatékonyságában lévő 

heterogenitás. A kapott eredményekből megállapítható, hogy jelentős eltérés figyelhető meg a hatékonyan 

termelő és a többi gazdaság között 2017-ben. A mezőgazdaság 52,64 százalékos technikai hatékonysága azt 

mutatja, hogy 47,36 százalékos eltérés van a hatékonyan termelő gazdaságok és az országos átlag között, 

vagyis ilyen arányú kibocsátás javulást lehetett volna elérni elméletileg azonos inputfelhasználás mellett. 

Azért elméletileg, mert a használt módszer lényegéből adódóan a gyakorlatban nem állhat elő az a helyzet, 

hogy minden gazdaság a hatékony határon termeljen, mert amikor javul a technikai hatékonyság, a hatékony 

határ is elmozdul és elkezd távolodni az origótól, tehát javuló technikai hatékonyság mellett magasabb 

hatékonyhatárhoz viszonyítjuk a gazdaságokat.  

Továbbá megfigyelhető, hogy az állattenyésztési ágazatokhoz tartozó gazdaságok átlagos technikai 

hatékonyság értéke 2017-ben közelebb helyezkedik el a hatékony határhoz, kisebb a különbség az egyes 

termelők hatékonyságában, mint a növénytermesztő és a vegyes gazdaságok esetében. Ennek egyik 

lehetséges magyarázata, hogy az állattenyésztési ágazatokat nagyobb hatékonyságra ösztönözi az ágazatban 

                                                      
82 Hatékonyhatár módszerekkel becsült technikai hatékonyság kifejezi egy adott gazdaság vagy átlagérték távolságát a vizsgált összes 

gazdaságból lineáris programozással vagy ökonometriai regresszióval képezett hatékonyhatárhoz képest.  
83 Teljestényező-termelékenység (TFP) változásának értékelésekor a tárgyév hatékony határa változik meg az előző évhez vagy bázis 

évhez képest, valamint tárgyéven belül adott gazdaság vagy az összes gazdaság, amelyek nem helyezkednek el a hatékony határon, 

átlagértéke változhat meg az előző évi vagy bázis évi hatékony határhoz képest.  
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jellemző versenykörnyezet, valamint jobban érvényesül a mérethatékonyság követelménye, mint a 

növénytermesztésben. Minderre a gazdaságok számának csökkenéséből és az állomány koncentrációjából is 

következtetünk (hatékonyság javulásra nem képes gazdaságok arra kényszerülnek, hogy abbahagyják a 

termelést). Megfigyelhetjük, hogy a tejtermelésben nagyobb a különbség az egyes gazdaságok között, mint a 

sertés vagy baromfi ágazatban.    

A szántóföldi növénytermesztés alacsony, 50,36 százalékos átlagos technikai hatékonyság értéke (amely 

nagy hatékonyságbeli különbségeket jelent a gazdaságok között) az alábbiakkal magyarázható. A 

növénytermesztés teljesítményét jelentősen befolyásolja a birtokszerkezet: egészen kicsi, közepes és 

nagygazdaságok is részt vesznek a termelésben. A mérethatékonyság mellett e gazdaságok technológiai 

színvonalában, finanszírozási lehetőségeiben is érdemi különbség van. Nehéz földhasználathoz jutni, a 

mezőgazdasági terület csupán 1 százaléka cserél gazdát évente, ezért a hatékony gazdaságok nem tudják 

korlátlanul bővíteni termelésüket. Emellett vélhetően a hatékony határt a minden szempontból 

professzionális gazdaságok határozzák meg, amelyek esetében a jövedelem-maximalizálás meghatározó 

szempont a döntéshozatalban, míg a többi gazdaság jelentős részének működését a rendelkezésre álló 

erőforrások (föld, munka) hasznosítása is motiválja, valamint jelentős különbségek figyelhetőek meg a 

szaktudásban is.      

101. ábra: Teljestényező-termelékenység változása az előző évhez képest a 
magyar mezőgazdaságban 

 
Forrás: AKI Természeti Erőforrások Hasznosítása Kutatócsoport, és Modellezési és Térinformatikai Kutatások Osztálya 

együttműködésében készült tesztüzemi adatok alapján. 

A teljestényező-termelékenység (TFP) a vizsgált 2010 és 2017 közötti időszakban két évben csökkent (2010 

és 2012), a többi évben növekedett. Ebben az időszakban az évi átlagos teljestényező-termelékenység évi 

0,99 százalékkal növekedett, 2017-ben az előző évhez képest a javulás pedig 3,88 százalék volt. A TFP 

változását pozitív irányban befolyásolta a technológiaváltozás (évi átlagos 1,47 százalék és 2017-ben 3,64 

százalék), míg a technikai hatékonyság romlott ebben az időszakban (évi átlagos -0,96 százalékkal és 0,23 

százalékkal javult 2017-ben). Ez azt jelenti, hogy a termelékenység enyhe javulását a fejlesztések segítették 

elő (2. melléklet), amivel a szervezés, a marketing és a szakmai hozzáértés nem tudott lépést tartani. A tiszta 

technikai hatékonyság évi átlagos -0,54 százalékkal romlott a vizsgált időszakban és -0,76 százalékkal 2017-

ben, illetve mérethatékonyság évi átlagos -0,06 százalékkal romlott a vizsgált időszakban és 1,06 százalékkal 

javult 2017-ben). 
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102. ábra:  Technikai hatékonyság változása az előző évhez képest a magyar 
mezőgazdaságban 

 
Forrás: AKI Természeti Erőforrások Hasznosítása Kutatócsoport, és Modellezési és Térinformatikai Kutatások Osztálya 

együttműködésében készült tesztüzemi adatok alapján. 

A teljestényező-termelékenység éves átlagos növekedési üteme javult 2010-2016 közötti időszakhoz képest 

(0,58 százalékról) 2010-2017 közötti időszakban (0,99 százalékra), ami a technikai hatékonyság 2017. évi 

0,23 százalékos növekedésével magyarázható. Így a 2010-2016 közötti időszak -1,13 százalékos évi átlagos 

technikai hatékonyság csökkenése 2010-2017 közötti időszakban évi átlagos -0,96-ra mérséklődött. A 

technológiaváltozásból eredő hatékonyságjavulás növekedési üteme mérséklődött 2017-ben, de ennek 

ellenére jelzi a fejlesztések pozitív hatását. A technológiaváltozás növekedési üteme 3,64 százalékos volt 

(2015-ben 9,91 százalék, 2016-ban 4,03 százalék) . 

A mezőgazdaság fentiekben bemutatott 2017. évi TFP növekedése az előző évhez képest a 

zöldségtermesztésben (8,40%), a gyümölcstermesztésben (29,25%), a tejtermelésben (3,43%), a 

sertéságazatban (4,69%) és a vegyes gazdaságokban (5,79%) bekövetkezett teljestényező-termelékenység 

növekedésének az eredménye. A vegyes gazdaságok és a tejtermelés kivételével a felsorolt ágazatokban a 

TFP növekedése a technológiaváltozás javulásának tudható be (miközben a technikai hatékonyság romlott). 

A tejtermelés esetében figyelhető meg, hogy 2013. évhez hasonlóan 2017-ben is a TFP növekedés mind a 

technológiaváltozás (2,38%), mind a technikai hatékonyság (1,02%) javulásának eredményeképpen 

következett be. 

A többi ágazatban 2017-ben romlott a teljes-tényező termelékenység (TFP), a szántóföldi 

növénytermesztésben 6,16 százalékkal, a legelőgazdálkodásban 2,38 százalékkal, a szőlőtermelésben 3,00 

százalékkal és a baromfi ágazatban 1,23 százalékkal. A szántóföldi növénytermesztés kivételével a 

technológiai változás csökkenése eredményezte a TFP csökkenését (miközben a technikai hatékonyság 

növekedett). A szántóföldi növénytermesztés esetében mind a technológiaváltozás (3,30 százalék), mind a 

technikai hatékonyság (2,95 százalék) csökkenése hozzájárult a TFP eséséhez.  

A szántóföldi növénytermesztésben a vizsgált időszakban évi átlagos 1,23 százalékkal növekedett a 

teljestényező-termelékenység (TFP) a technológiaváltozás hatására. 2017-ben viszont -6,16 százalékkal esett 

a TFP a technológia- (-3,30 százalék) és technikai hatékonyság-változás (-2,95 százalék) csökkenésének 

hatására. Utóbbi csökkenését a tiszta technikai hatékonyság (-3,53 százalék) esése okozta, amit nem tudott 

ellensúlyozni a mérethatékonyság (+0,59 százalék) javulása.  

A legelőgazdálkodásban évi átlagos 0,09 százalékos teljestényező-termelékenység (TFP) javulás figyelhető 

meg 2010 és 2017 között a technológiaváltozás romlása (-1,83 százalék) és a technikai hatékonyság javulása 

(+1,95 százalék) eredményeképpen. 2017-ben a TFP -2,38 százalékkal csökkent az előző évhez képest a 

kedvezőtlen technológiai változás hatására (-3,62 százalék).   

A zöldségtermesztésben a vizsgált időszakban évi átlagos 0,66 százalékkal javult a teljestényező-

termelékenység (TFP) a technológiaváltozás 3,12 százalékos növekedése és a technikai hatékonyság -2,67 

százalékos csökkenése eredményeképpen (2. melléklet). 2017-ben a TFP 8,40 százalékkal növekedett az 
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előző évhez képest, 9,31 százalékos technológiaváltozás növekedés és -0,83 százalék technikai hatékonyság 

csökkenés hatására. A szántóföldi zöldségtermesztésben évi átlagos -0,44 százalékos TFP csökkenés és a 

növényházi zöldségtermesztésben évi átlagos 3,18 százalékos TFP növekedés következett be a vizsgált 

időszakban.    

A gyümölcstermesztésben évi átlagos 1,78 százalékos teljestényező-termelékenység (TFP) növekedést 

tapasztalhattunk 2010 és 2017 között, a technológiaváltozás 4,57 százalékos növekedése és technikai 

hatékonyság -4,08 százalékos csökkenése eredményeképpen. Az előző évhez képest 2017-ben 92,52 

százalékos TFP növekedés tapasztalható 49,49 százalékos technológiai változás növekedés és -13,54 

százalékos technikai hatékonyság csökkenés következtében. 

A szőlőtermesztésben a vizsgált időszakban évi átlagos 1,65 százalékos teljestényező-termelékenység (TFP) 

növekedést figyelhetünk meg a technológiaváltozás +2,96 százalékos javulása és a technikai hatékonyság -

0,32 százalékos romlása mellett. 2017-ben a szőlőtermesztés termelékenysége 3,00 százalékkal romlott a -

4,14 százalékos technológiai változás csökkenés miatt (a technikai hatékonyság ebben az időszakban évi 

1,18 százalékkal növekedett).      

A tejtermelésben a teljestényező-termelékenység (TFP) évi átlagos 2,13 százalékos növekedése a 2,07 

százalékos technológiai változás és 0,05 százalékos technikai hatékonyság növekedés eredménye. 2017-ben 

2,38 százalékos technológiaváltozás és 1,02 százalékos technikai hatékonyság következtében 3,43 százalékos 

TFP növekedést realizálhattunk.    

A sertéságazatban teljestényező-termelékenység (TFP) csökkenést (-1,09 százalék) eredményezett a vizsgált 

időszak -0,71 százalékos negatív technológia változása, és a szintén negatív technikai hatékonyság -2,00 

százalékos csökkenése. 2017-ben az ágazat teljesítményének (TFP) kedvező változását (+4,69 százalék) a 

9,83 százalékos technológiai változás növekedése és a -4,68 százalékos technikai hatékonyság csökkenése 

eredményezte.    

A baromfiágazatban a 2010 és 2017 közötti időszakban az évi, átlagos -1,20 százalékos teljestényező-

termelékenység (TFP) csökkenés a technológiaváltozás (-2,74 százalék és a technikai hatékonyság (-0,64 

százalék) visszaesésének következménye. 2017-ben tovább folytatódott az ágazat termelékenységének (TFP) 

esése, a 2016-os -0,89 százalék után 2017-ben -1,23 százalék lett (-2,80 százalékos technológiai változás és 

+1,61 százalékos technikai hatékonyság növekedés következtében).    

A vegyes gazdaságok évi átlagos 3,75 százalékkal növelték teljestényező-termelékenységüket (TFP) 2010 és 

2017 között a javuló technológiaváltozás (4,28 százalék) és a csökkenő technikai hatékonyság (-0,52 

százalék) eredményeképpen (2. melléklet). 2017-ben 5,79 százalékkal növekedett a TFP, -13,52 százalékos 

technológiaváltozás csökkenés és +22,33 százalékos technikai hatékonyság növekedés eredményeképpen.    

 Mezőgazdasági termelés nemzetközi versenyképessége (2012-2016) 2.1.2.

A tesztüzemi információs rendszer EU-harmonizált módszertana lehetővé teszi a különböző EU-tagországok 

mezőgazdasági üzemeinek összehasonlítását, illetve az EU átlagával való összevetését. Az adatok azonban 

csak késéssel állnak rendelkezésre. Legfrissebb adatként jelenleg a 2016. évi nemzetközi előzetes adatok 

érhetők el. Az egyes években előforduló sajátosságokat úgy szűrjük ki, hogy az összehasonlítást ötéves 

bázison: 2012, 2013, 2014, 2015 és 2016 évek átlag adatai alapján számoljuk. 

Az összehasonlítás során figyelembe kell venni, hogy a különböző tagországok eltérő alsó ökonómiai 

méretküszöböt határoznak meg. Mivel Magyarország esetében az egyik legalacsonyabb méretküszöb 

érvényes (4000 euró STÉ), ennek következtében a magyar üzemeket nagyobb méretű gazdaságokkal 

hasonlítjuk össze. 

Az egy hektárra jutó jövedelmezőség (üzemi nettó hozzáadott érték/összes mezőgazdasági terület) 

Magyarországon 23 százalékkal alacsonyabb volt az EU átlagnál. A régi tagországokhoz (EU-15) mérve az 

elmaradás mértéke már 32 százalék. Az állattartó-gazdaságok számosállatra vetített jövedelmezősége 

meghaladta az EU átlagot, ezzel szemben a növénytermesztő gazdaságok minden típusa elmaradt az EU-s 

értékektől. A velünk együtt, vagy utánunk csatlakozott országokat (EU-13) tekintve viszont összességében 

nincs lemaradásunk, a jövedelmezőség 17 százalékkal magasabb nálunk.  

A magyar gazdaságok lényegesen alacsonyabb jövedelmezőségét részben az éghajlathoz igazodó 

üzemszerkezettel, de inkább a technológiai különbséggel lehet magyarázni, melyet jól jelez az egy hektárra 
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jutó állóeszköz érték, ami Magyarországon 3 767,5 euró, míg az EU átlagában 9 737,3 euró. Ha az 

állóeszközök között a termőföld értékét nem vesszük figyelembe, az EU átlagot két üzemtípusnál már 

meghaladjuk: szőlőtermesztők, valamint a húsmarha- és juhtartók. 

A közvetlen támogatások mértéke szinte azonos: Magyarországon az egy hektárra jutó támogatás 341,6 euró, 

az EU-28 átlagában 334,8 euró, de a régi tagországoknál 359,10 euró, tehát az utóbbi tagországokkal 

szemben a támogatásokat tekintve már nincs jelentős elmaradásunk. 

A költséghatékonyság Magyarországon kedvezőtlenebb, mint az EU átlagában. A magyar mezőgazdasági 

üzemek 1 euró kibocsátást 69 eurócent ráfordítással állítottak elő, ezzel szemben az EU átlag 62 eurócent. 

Típusonként vizsgálva az EU átlagot csak a kertészetek haladják meg, de a vegyes gazdaságok és a 

szántóföldi növénytermesztők megközelítik. A legnagyobb költséghatékonysági lemaradás a húsmarha- és 

juhtartó gazdaságoknál, valamint az ültetvényes gazdálkodóknál van. 

A termelékenységet tekintve már sokkal jobb a helyzet. Az egy éves munkaerő egységre jutó üzemi nettó 

hozzáadott érték kis mértékben (7 százalékkal) meghaladta az EU 28 átlagát (20 066 euró, illetve 18 730 

euró). Az előny csupán két üzemtípusnál kiemelkedő: szántóföldi növénytermesztők és vegyes gazdaságok, 

míg a legnagyobb elmaradás a szőlőtermesztők és abrakfogyasztó állatokat tartó gazdaságoknál figyelhető 

meg.
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97. táblázat: A különböző típusú gazdaságok fontosabb mutatói az Európai Unióban 2012-2016 évek átlagában 

  Ország 
Szántóföldi 

növény-
termesztők 

Kertészetek 
Szőlő- 

termesztők 

Egyéb 
ültetvényes 
gazdálkodók 

Tejhasznú 
tehenészet 

Húsmarha- és 
juhtartó 

gazdaságok 

Abrakfogyasztó 
állatokat tartó 

gazdaságok 

Vegyes 
gazdaságok 

Összes 

Nettó hozzáadott érték (euró/ha, euró/sz.a.) 

 Magyarország 526,69 4 745,77 2 291,62 1 148,28 981,03 637,96 268,32 633,42 654,76 

 Ausztria 949,83 0,00 2 836,28 4 112,83 1 014,51 898,39 532,89 1 086,50 1 057,94 

 Lengyelország 483,72 4 136,59 0,00 1 323,85 605,84 431,29 367,81 401,78 593,07 

 EU15 694,33 13 084,68 3 343,53 2 110,64 732,33 481,34 260,19 651,31 968,69 

 EU13 438,65 4 118,69 1 773,34 1 230,95 674,92 572,83 339,65 508,42 559,96 

  EU28 599,39 10 705,18 3 273,33 2 013,80 721,97 494,06 269,94 591,49 851,42 

Eszközök összesen (euró/ha, euró/sz.a.) 

 Magyarország 3 020,14 19 287,89 19 957,12 7 237,80 5 051,50 4 871,13 1 589,29 3 783,95 3 767,46 

 Ausztria 9 037,74 0,00 25 978,81 33 428,77 16 562,17 20 909,26 6 029,03 13 185,92 14 808,29 

 Lengyelország 7 206,85 24 637,61 0,00 18 097,92 8 900,85 9 987,58 3 171,77 8 405,91 8 847,90 

 EU15 9 513,94 60 582,36 27 293,32 19 260,26 10 082,85 8 594,14 2 542,90 8 328,53 11 549,78 

 EU13 3 447,25 29 150,88 21 863,98 19 208,47 6 936,37 4 750,96 2 587,99 6 188,17 5 232,39 

  EU28 7 261,03 51 994,60 27 061,27 19 219,33 9 509,09 8 059,64 2 545,86 7 432,58 9 737,29 

Közvetlen támogatások (euró/ha, euró/sz.a.) 

 Magyarország 284,69 301,66 493,90 556,99 664,97 711,07 100,79 389,64 341,64 

 Ausztria 569,31 0,00 583,32 921,52 635,17 840,47 134,42 604,72 612,84 

 Lengyelország 296,86 280,14 0,00 323,45 272,95 423,14 71,58 298,18 302,48 

 EU15 335,02 421,98 233,11 489,36 289,91 365,96 41,17 349,58 359,10 

 EU13 230,95 327,35 376,17 364,32 340,29 337,43 78,51 295,58 274,43 

  EU28 296,38 400,11 239,68 476,46 298,78 362,00 45,96 326,95 334,79 

Folyó termelő felhasználás és a kibocsátás aránya (euró cent) 
Magyarország 0,65 0,47 0,42 0,51 0,78 0,92 0,83 0,74 0,69 

Ausztria 0,59 0,00 0,48 0,45 0,60 0,65 0,67 0,65 0,61 

Lengyelország 0,60 0,50 0,00 0,36 0,59 0,70 0,74 0,72 0,63 

EU15 0,61 0,52 0,36 0,37 0,67 0,74 0,72 0,70 0,62 

EU13 0,61 0,50 0,40 0,39 0,63 0,62 0,74 0,68 0,63 

EU28 0,61 0,52 0,37 0,37 0,66 0,72 0,72 0,70 0,62 

Éves munkaerőegységre jutó nettó hozzáadott érték (euró/ÉME) 
Magyarország 26 147,75 13 800,95 11 209,12 9 817,97 19 640,33 16 229,23 16 590,32 18 103,71 20 065,99 

Ausztria 36 697,26 0,00 20 164,15 19 801,95 17 628,08 13 076,47 35 040,44 24 051,56 21 049,97 

Lengyelország 7 178,65 8 873,98 0,00 5 919,45 8 314,84 4 174,34 18 281,17 4 135,92 6 606,08 

EU15 31 577,17 27 910,02 29 788,00 19 781,88 37 567,07 21 194,33 52 057,88 28 585,18 28 788,06 

EU13 11 069,88 7 531,35 6 852,30 5 457,62 6 859,80 5 482,46 15 171,50 4 910,48 7 484,34 

EU28 21 000,49 22 038,04 27 576,31 16 936,61 21 420,40 14 504,03 37 796,88 10 460,44 18 729,88 

Forrás: Európai Bizottság, Európai Mezőgazdasági Számviteli Információs HálózatForrás:
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 Az élelmiszeripar hatékonyságának és termelékenységének változása 2.1.3.

Az élelmiszeripar technikai hatékonysága 42,45 százalék volt 2016-ban, ami sokkal nagyobb heterogenitást 

jelez az azonos évi mezőgazdasági 52,64 százalékos átlagértékhez képest. Az alacsony átlagos technikai 

hatékonyság azt jelzi, hogy az igen hatékony vállalatok mellett nagyon sok az alacsony hatékonysággal 

működő, és utóbbiak azonos inputfelhasználással magasabb outputot tudnának elérni, ha termelésüket 

közelebb tudnák vinni a hatékony határhoz. Ebben a mezőnyben a takarmánygyártásban, a húsfeldolgozás, -

tartósítás, húskészítmény gyártásában és a malomipari termék, keményítő gyártásában figyelhetünk meg 

magasabb, az élelmiszergyártás átlagát meghaladó átlagos hatékonyság értéket 

103. ábra: Teljes technikai hatékonyság a magyar élelmiszeriparban, 2016 

 
Forrás: AKI Természeti Erőforrások Hasznosítása Kutatócsoport, és Modellezési és Térinformatikai Kutatások Osztálya 

együttműködésében készült tesztüzemi adatok alapján. 

Az alacsony átlagos technikai hatékonyság az élelmiszergyártásban kedvezőtlen piaci lehetőségeket teremt 

az alapanyaggyártás számára, mert ha az élelmiszeriparnak romlik a versenyképessége, akkor romlanak a 

mezőgazdasági termékek felvásárlásának feltételei is. 
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104. ábra: Teljestényező-termelékenység változása az előző évhez képest a 
magyar élelmiszergyártásban  

 
Forrás: AKI Természeti Erőforrások Hasznosítása Kutatócsoport, és Modellezési és Térinformatikai Kutatások Osztálya 

együttműködésében készült tesztüzemi adatok alapján. 

Az élelmiszergyártás teljes-tényező termelékenysége évi átlag 0,77 százalékkal növekedett 2010 és 2016 

között, a technológiai változás 0,67 százalékos csökkenése és a technikai hatékonyság 3,02 százalékos 

növekedése mellett. A technológiai változás romló értékéből arra következtetünk, hogy a hatékony 

gyártáshoz szükséges fejlesztések elmaradtak az ágazat vizsgált időszakában. 2016-ban a TFP -0,36 

százalékkal csökkent -9,51 százalékos technológiai változás csökkenés, és 10,11 százalékos technikai javulás 

eredőjeképpen.  

A 3,02 százalékos technikai hatékonyság növekedés 2,44 százalékos tiszta technikai hatékonyság és 0,67 

százalékos mérethatékonyság növekedés eredményeképpen következett be ebben az időszakban.   

105. ábra: Technikai hatékonyság változása az előző évhez képest a magyar 
élelmiszergyártásban 

 
Forrás: AKI Természeti Erőforrások Hasznosítása Kutatócsoport, és Modellezési és Térinformatikai Kutatások Osztálya 

együttműködésében készült tesztüzemi adatok alapján. 
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3. Az agrárvállalkozások hitelgazdálkodása  

A mezőgazdasági társas vállalkozások finanszírozási helyzete elsősorban a NAV társas adóbevallások 

mérlegadatai alapján kerül bemutatásra. Az adatbázis adatai 2016-tal bezárólag állnak rendelkezésre, a 2017. 

évi információk a NAV gyorsjelentésén alapulnak, amely az adatbázishoz képest kevésbé részletes 

információkat tartalmaz. A társas gazdaságok adatai nemcsak a szoros értelemben vett mezőgazdasági 

tevékenységre vonatkoznak, hanem a vadgazdálkodással, halászattal foglalkozó vállalkozások adatait is 

magukban foglalják. 

Az egyéni gazdaságok finanszírozásáról a tesztüzemi (FADN) adatbázis nyújt információkat. Az FADN 

adatok alapvetően a jövedelemre nézve reprezentatívak, a pénzügyi helyzet vonatkozásában – megfelelő 

módszertan alapján elvégezhető – becslésekre adnak csak lehetőséget. Az adatbázisokon túl a következő 

pénzügyi szereplők statisztikáira támaszkodtunk: Magyar Nemzeti Bank (MNB), Magyar Fejlesztési Bank 

Zrt. (MFB Zrt.), Magyar Lízingszövetség, KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt., Agrár- 

Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA), Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (Garantiqa), Magyar 

Faktoring Szövetség, Agrárminisztérium. 

3.1. Mezőgazdasági vállalkozások fő finanszírozási csatornái, 
2016-2017 

A mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások forrásszerkezetét alapvetően két tényező határozza 

meg: az üzemméret és a társasági forma. Az egyéni gazdaságok tekintetében a finanszírozási szerkezetet a 

saját tőke, a tagi kölcsön, a hosszú és rövid lejáratú hitelek befolyásolják. A finanszírozás oldaláról az egyéni 

gazdaságoknál a saját tőke továbbra is meghatározó jelentőségű, értéke 2016-ban 3613,7 milliárd forint volt, 

amely az összes forrás 93,7 százalékát jelentette. Az egyéni gazdaságok saját tőkéje így továbbra is 

jelentősen meghaladta a társas vállalkozások saját tőkéjét (+91,9%). A növekedés 2017-ben is folytatódott, 

az egyéni gazdaságok saját tőkéje előző évhez képest 6,8 százalékkal 3859,0 milliárd forintra bővült. 

Eladósodottságuk az elmúlt években fokozatosan csökkent, a mutató értéke 2013-ban még 11,5 százalék 

volt, majd fokozatosan csökkent és az utóbbi években tartósan 10,0 százalék alatt állandósult, ennek 

megfelelően 2017-ben 8,0 százalékot tett ki. Azaz a tendencia 2017-ben sem veszített lendületéből annak 

ellenére sem, hogy az egyéni gazdaságok hitelállománya (beruházási hitel, egyéb hosszú lejáratú hitel és 

rövid lejáratú kölcsön) igen dinamikus növekedést mutatott, 2013-2017 között 86,9 százalékkal bővült a 

hitelállomány. Az eladósodottság mértékének csökkenése a fentiek alapján a saját források volumenének 

jelentős mértékű növekedésének volt köszönhető, amelyben 2016-tól lényeges szerepet játszott a Földet a 

Gazdáknak! program keretében értékesített földek megvásárlásához biztosított saját forrás. A kötelezettségek 

közül a hitelek részesedése (hosszú és rövid lejáratú) 2,8 százalék, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeké 

pedig 1,9 százalék volt 2017-ben. 

Az alacsony eladósodottság jelzi, hogy a szektor az elvileg elérhető külső finanszírozási lehetőségeit 

továbbra sem használta ki. Ennek hátterében több tényező is áll, egyebek mellett a potenciális hitelfelvevők 

gazdasági formája, banki adósminősítési szempontból nehezen értékelhető pénzügyi nyilvántartásai. A 

kedvező finanszírozás alakulását gátolja még továbbá a kisebb összegű hitelek relatíve magas költsége, ami a 

hitelnyújtók szempontjából lényeges kérdés. 
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98. táblázat: A mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni gazdaságok forrásainak 
összetétele  

Forrás típusa 
2015 2016 2017 

milliárd forint % milliárd forint % milliárd forint % 

Saját tőke          3 190,3     91,4         3 613,7     93,7 3859,0  92,6 

Kötelezettségek, ebből:             298,9     8,6            243,6     6,3 309,0  7,4 

- tagi kölcsön               53,7     1,5              70,7     1,8 94,8  2,3 

- banki hitelek*             87,7     2,5            101,1     2,6           115,3     2,8 

- egyéb rövid lejáratú 

kötelezettségek 
            139,0     4,0              55,3     1,4 77,1  1,9 

Összesen          3 489,1     100,0         3 857,1     100,0 4168,0  100,0 

*Megjegyzés: Az FADN adatbázis részletesebb a NAV adatbázishoz képest. A táblázat kiemelt tételeket tartalmaz, arra törekedve, 

hogy összehasonlítható legyen a társas vállalkozások adataival. A 2017. évi egyéni adatok nem állnak rendelkezésre teljes 

mértékben, az adatok tájékoztató jellegűek, nem véglegesek. Az egyéni gazdaságok banki hiteleinek állománya FADN adatbázis 

alapján került meghatározásra. Az egyéni gazdaságok banki hiteleinek állománya (FADN adatbázis alapján) csak a mezőgazdasági 

ágazat adatait tartalmazza, az élelmiszeriparét nem. 

Forrás: FADN és AM adatok alapján készült az AKI Pénzügyi Kutatások Osztályán 

Finanszírozási forrást jelent még az egyéni gazdaságok számára a tagi kölcsön, a hitel, a lízing és a faktoring. 

A leggyakoribb finanszírozási forma a tagi kölcsön, amely az elmúlt években veszített jelentőségéből. Az 

állomány értéke 2016 év végén 70,7 milliárd forint volt, amely az előző évhez képest 31,5 százalékos 

emelkedést jelentett. A növekvő tendencia 2017-ben is kitartott, hiszen előző évhez képest a tagi kölcsön 

állományának értéke 34,2 százalékkal 94,8 milliárd forintra nőtt. 

Komoly tételt jelent az egyéni gazdaságok forrásain belül a lízing, amely a beruházás-finanszírozás speciális 

formája. A mezőgazdasági ágazatban a géplízing teljes állománya 2017-ben 144,9 milliárd forint volt, amely 

az egyéni és társas vállalkozások állományát egyaránt lefedi. A tőkekintlévőség értéke 2013-tól – szemben 

az azt megelőző időszak erőteljes visszaesésével – fokozatosan emelkedett, ennek köszönhetően a 2017. év 

végi érték 51,9 százalékkal haladta meg a 2016. évi értéket. A lízingpiac erősödését mutatja, hogy a bővülés 

üteme több mint duplája volt a 2013-2014 és 2015-2016 közötti növekedéseknek. 

A faktoring nem jellemző az egyéni gazdaságokra, mivel az elsősorban a kis- és középvállalkozások 

finanszírozási eszköztárában szerepel. A méret szerinti megoszlás alapján a mikrovállalkozások a Magyar 

Faktoring Szövetség adatai szerint a 2016. évi nemzetgazdasági faktorált forgalom (1631,4 milliárd forint) 

mindössze 7,0 százalékát adta. A mezőgazdasági ágazat részesedése a teljes 2016. évi forgalom 10,0 

százaléka volt. Ez azt jelenti, hogy a mikrovállalkozások – ideértve a legkisebb méretkategóriába tartozó 

társas vállalkozások mellett az egyéni gazdaságokat is – faktoring forgalma közel 10 milliárd forintra 

becsülhető. A faktorált forgalom 2017-ben 1858,2 milliárd forint volt, amelyből 4,0 százalékkal részesedtek 

a mikrovállalkozások. A mezőgazdasági ágazat részesedése 8 százalék volt (108,9 milliárd forint), vagyis az 

egyéni gazdaságok és a mikrovállalkozások állományának értéke vélhetően 2015-höz hasonlóan minimálisan 

4 milliárd forint felett volt. 

A mezőgazdasági társas vállalkozások az egyéni gazdaságokkal ellentétben lényegesen nagyobb arányban 

támaszkodnak idegen forrásokra. A társas vállalkozások saját tőke értéke 2017-ben 2018,1 milliárd forintot 

tett ki, azaz aránya az egyéni gazdaságok saját tőkéjéhez viszonyítva csupán 65,6 százalék volt. 
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99. táblázat:  A mezőgazdasági társas vállalkozások forrásainak összetétele, 2015-2017* 

Forrás típusa 

2015 2016 2017 

milliárd forint % 
milliárd 

forint 
% milliárd forint % 

Saját tőke 1 779,7 59,4 1 883,0 61,0 2 018,1 65,6 

Kötelezettségek, ebből: 

- kiemelt tételek: 1 160,9 38,8 1 158,2 37,5 1 014,4 33,0 

ebből       

- egyéb rövid lejáratú 

kötelezettségek 
156,6 5,2 144,8 4,7   

- banki hitelek 366,0 12,2 353,2 11,4 328,9 10,7 

- szállítók 243,5 8,1 259,7 8,4 278,2 9,0 
- egyéb források** 54,0 1,8 47,5 1,5 45,5 1,5 

Összesen 2 995,1 100,0 3 088,9 100,0 3 078,0 100,0 
*A NAV adatbázis részletezettsége nem teszi lehetővé, hogy kötelezettségek minden tételre kiterjedően megbontásra kerüljenek, 

illetve a NAV Gyorsjelentés csak a főbb számokat tartalmazza. 

**Az egyéb kategóriába a céltartalékok és a passzív időbeli elhatárolások tartoznak. 

Forrás: NAV, illetve NAV Gyorsjelentés alapján készült az AKI Pénzügyi Kutatások Osztályán 

A társas vállalkozások összes forrása 2017-ben 3078,0 milliárd forint volt, 10,9 milliárd forinttal, mintegy 

0,4 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A forrásállomány csökkenésében összegszerűen a társas 

gazdaságoknál a kötelezettségek játszották a főszerepet, ami 143,8 milliárd forinttal csökkent, miközben a 

saját tőke ettől kisebb mértékben, 135,1 milliárd forinttal nőtt. Az egyes finanszírozási források részaránya 

nem változott jelentősen az elmúlt évhez képest.  

A társas vállalkozások idegen forrásainak jelentős részét a 328,9 milliárd forint értékű banki finanszírozás 

adja, míg másik kiemelt tétel a szállítói finanszírozás. A mezőgazdasági társas vállalkozások szállítói 

állománya 2013 és 2017 között 240,2 milliárd forintról 278,2 milliárd forintra bővült, vagyis 15,8 százalékos 

volt a növekedés. A szállítói állomány változása a vevőkkel összhangban emelkedett az elmúlt három évben, 

de a vevői állomány volumenét tekintve végig elmaradt a szállítóitól, ami jelzi, hogy a vevők finanszírozásán 

túl a termesztési-, tenyésztési időszak finanszírozáshoz is forráshoz jutottak a mezőgazdasági vállalkozások. 

Ugyanakkor a szállítóállomány által nyújtott többletfinanszírozás összege az utóbbi három évben jelentősen 

csökkent, az időszaki maximumot jelentő 49,7 milliárd forintról 36,9 milliárd forintra. 

106. ábra: Vevők és szállítók a mezőgazdasági társas vállalkozások mérlegében 

 
Forrás: NAV adatok alapján készült az AKI Pénzügyi Kutatások Osztályán 

Az elmúlt öt év adatai alapján mind a saját tőke, mind pedig a kötelezettségek állománya emelkedett. A 

növekedés dinamikája azonban szakágazatonként eltérő volt, ennek eredményeképpen a társas vállalkozások 
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nettó vagyona különböző mértékben változott. A saját tőke növekedése tekintetében kiemelkedett a 

szántóföldi növénytermesztés, ahol öt év alatt a társas vállalkozások nettó vagyona 232,3 milliárd forinttal, 

azaz 34,1 százalékkal bővült. Abszolút értékben egyik ágazat sem tudta elérni ezt a növekedést, de az 

arányokat tekintve több szakágazat nettó vagyonának növekedése is elérte, sőt meghaladta azt. Ilyen 

ágazatok a húshasznú szarvasmarhatartók (+67,3%), a baromfitartók (+61,0%), az egyéb szakágazatban 

tevékenykedők (+58,8%), a szőlőtermesztők (+51,9%) a zöldségtermesztők (+44,5%), a tejtermelő 

gazdaságok (+43,2%), valamint a halászattal foglalkozó üzemek (+210,4%).  

A szántóföldi növénytermesztők már említett 34,1 százalékos, emelkedésétől elmaradó mértékű nettó 

vagyonnövekedést értek el a gyümölcstermesztők (+22,8%), a sertéstartók (+22,5%), a vegyes gazdaságok 

(+17,9%), valamint az erdőgazdálkodók (+0,9%). A saját tőke bővülését a legtöbb ágazatban a 

kötelezettségek lényegesen kisebb mértékű növekedése kísérte, kivéve az erdőgazdálkodókat, a 

gyümölcstermesztőket, a húshasznú szarvasmarhatartók és az egyéb gazdálkodást folytatókat. 

107. ábra: A saját tőke és a kötelezettségállomány változása a társas 
vállalkozásoknál, 2012-2016 (milliárd forint) 

 
Forrás: NAV adatok alapján készült az AKI Horizontális Elemzési Osztályán 

 

3.2. A mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások 
hitelállománya (mezőgazdasági géplízinggel együtt) 

A mezőgazdasági ágazat egyéni és társas vállalkozásaihoz kihelyezett teljes hitelállomány 2015-től 

megfigyelhető növekedése 2017-ben is kitartott és év végén már a 630 milliárd forintot is meghaladta az 

állomány értéke, ami 4,5 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest. 

Az egyéni gazdaságoknál az elmúlt időszakban a hiteleket többnyire a takarékszövetkezetek finanszírozták, 

de a pénzügyi piac átrendeződése miatt egyre nagyobb teret kapnak a kereskedelmi bankok (ideértve a MFB 

hiteleit is). A takarékszövetkezetek speciális szolgáltatásaik miatt töltenek és töltöttek be kiemelt szerepet a 

mezőgazdaság finanszírozásában, különösen az egyéni gazdaságok és kisebb méretű vállalkozások 

hitelezésében. 

A mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni gazdaságok fennálló hitelállománya 2017 végére 305,5 

milliárd forintra emelkedett, azaz 20,7 százalékkal haladta meg az előző évi értéket. A bővülésben nagy 

szerepe volt a beruházási hitelek növekedésének, amelyek értéke 36,8 milliárd forinttal emelkedett. A 

hitelállomány emelkedéséhez jelentős mértékben (+97,4 milliárd forint) járult hozzá továbbá az MFB által 

biztosított Földet a Gazdáknak! hitelprogram is. Előző év azonos időszakához viszonyítva a hosszú lejáratú 

forgóeszközhitelek állománya 2,0 milliárd forinttal, az éven belüli lejáratú hiteleké 8,5 milliárd forinttal, a 

forint folyószámlahiteleké pedig 0,7 milliárd forinttal nőtt 2017 év végére. Az egyéni gazdaságok 
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mezőgazdasági hitelállományából 2017 végén a beruházási és a hosszú lejáratú forgóeszközhitelek értéke 

összesen 78,9 százalékot (241,2 milliárd forint) tett ki, amelynek 98,1 százaléka forintalapú volt.   
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108. ábra: A mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni gazdaságok 
hitelállománya a hitel forrása és a hitelcél szerint, 2017 (milliárd forint) 

 
Forrás: AM adatok alapján készült az AM Agrárközgazdasági Főosztályán 

Az állami földek megvásárlásához nyújtott hitelek révén a mezőgazdaságon belül a szántóföldi 

növénytermesztéssel foglalkozó egyéni gazdaságok hiteleinek értéke 179,1 milliárd forintról 33,8 milliárd 

forinttal nőtt, így 213,0 milliárd forint volt az állomány értéke 2017 év végére. A szántóföldi 

növénytermesztés ezzel a mezőgazdasági egyéni gazdaságok hiteleinek 69,7 százalékát tudhatta magáénak. 

Az állattenyésztés hitelállománya 6,5 milliárd forinttal, a kertészeti ágazaté 5,1 milliárd forinttal, az egyéb 

szakágazatok által felvett hitelek 6,9 milliárd forinttal nőttek. Az állattenyésztés részesedése így 13,4 

százalékot, a kertészeté 7,3 százalékot, az egyéb szakágazat kategória részesedése pedig 9,6 százalékot tett 

ki. Az egyéni gazdaságok hiteleinek több mint egynegyede (25,2 százaléka) piaci alapú hitel. A baromfi 

ágazatban ez az arány meghaladja az egyharmadot (35,6 százalék), a többi ágazatban egynegyed körüli. 

100. táblázat: A mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni gazdaságok hitelállománya 
hitelcél szerint a kiemelt szakágazatokban, 2016-2017 (milliárd forint)    

Megnevezés 

Beruházási és 

fejlesztési 

hitelek 

Hosszú lejáratú 

forgóeszköz 

hitelek 

Forint 

folyószámla 

hitelek 

Egyéb éven 

belüli hitelek 

Egyéb 

hitelek 
Összesen 

Ebből piaci 

hitel 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Szántóföldi 
növénytermesztés  

       128,7         153,5            20,4           21,6          12,6         13,1            2,7          7,4        14,7         17,3        179,1            213,0            44,5        50,5     

Állattenyésztés, 
ebből: 

         20,9           24,9              6,3             6,0            3,5           4,0            0,7          0,9          3,0           5,1          34,4              40,9            10,0        10,5     

- - baromfi             3,6             3,4              1,4             0,9            1,0           1,0            0,1          0,2          0,6           0,9            6,7                6,4              2,4          2,3     

- - sertés             4,8             5,2              0,9             0,7            0,6           0,8            0,1          0,2          0,2           0,6            6,7                7,4              2,3          1,7     

- - szarvasmarha             7,5             8,5              3,1             3,4            1,2           1,0            0,3          0,4          0,9           1,7          13,0              14,9              2,8          2,8     

Kertészet           10,6           14,8              1,7             2,1            1,7           1,3            0,3          0,4          2,7           3,5          17,1              22,2              4,7          4,6     

Egyéb           11,4           15,3              2,3             2,9            2,6           2,6            0,9          4,4          5,4           4,2          22,6              29,5            10,5        11,3     

Mezőgazdaság 

összesen  
       171,6         208,5            30,7           32,7          20,4         21,1            4,6        13,1        25,9         30,1        253,1            305,5            69,7        77,0     

Forrás: AM adatok alapján készült az AM Agrárközgazdasági Főosztályán 

A nemzetgazdaság társas vállalkozásainak hitelállománya 6921,0 milliárd forintról 6494,4 milliárd forintra 

csökkent 2012-2017 közötti időszakban, amely 6,2 százalékos visszaesést jelentett. A mezőgazdasági társas 

vállalkozások hitelállománya ezzel szemben 5,9 százalékkal bővült hat év (2012-2017) alatt. A 

növekedésnek köszönhetően a mezőgazdaság részesedése a teljes hitelállományból továbbra is 5 százalék 
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felett volt 2017-ben, szemben az előző évi részesedéssel, amely 0,9 százalékponttal elmaradt attól. A 

mezőgazdasági társas vállalkozások hiteleinek értéke 2017-ben 328,9 milliárd forint volt, ami 6,9 százalékos 

visszaesést jelent 2016-hoz képest. A pénzügyi válság hatásai érzékelhetők voltak a mezőgazdaság társas 

vállalkozásai hitelállományának alakulásában is, azonban 2013-ban és az azt követő években érdemi 

változást hozott a Növekedési Hitel Program (továbbiakban: NHP), amelyből a mezőgazdasági vállalkozások 

nemzetgazdasági szerepükhöz mérten nagyobb mértékben részesedtek, és amelynek eredményeként 2014 

végére a hitelek értéke meghaladta a válság előtti szintet. A program utolsó szakaszában kihelyezett 

hitelállomány ellenére a társas vállalkozások hitelállománya kis mértékben csökkent. Ez abból is adódik, 

hogy a társas vállalkozások tulajdonosainak egy része termőföldet vásárolt 2016-ban és ehhez vett fel hitelt, 

ezért a vállalkozások hitelei mérséklődtek. 

109. ábra: A mezőgazdasági társas vállalkozások hitelállománya (milliárd forint) 

 
Forrás: MNB adatok alapján készült az AM Agrárközgazdasági Főosztályán 

A mezőgazdasági társas vállalkozásainál a teljes hitelállomány 72,7 százalékát kitevő éven túli hitelek 

állománya mintegy 10 százalékkal, 264,3 milliárd forintról 239,0 milliárd forintra csökkent az előző évhez 

képest, a tendenciáját nézve pedig megállapítható, hogy részarányuk az összes hitelen belül 2014-ig 

fokozatosan nőtt, 2015-16-ban kismértékben, 2017-ben pedig jelentősen csökkent. A csökkenés ellenére az 

éven túli hitelek állományértéke a kedvezményes hitelkonstrukcióknak köszönhetően 28,4 százalékkal 

haladta meg a hat évvel ezelőtti értéket.  

Az éven belüli hitelek állományának 89,9 milliárd forintnyi értéke viszont 2017 végén az elmúlt hat év 

második legalacsonyabb hitelösszegének felelt meg, ugyanakkor 2016-hoz képest minimális növekedés 

látható (1,0 százalék). Mindez vélhetően annak köszönhető, hogy a forgóeszközhitelek egyre inkább éven 

túli (1-3 éves) futamidejűek, amelyhez (az első két szakaszban) az NHP is nagyban hozzájárult. Ez a 

szerkezeti átrendeződés is mutatja, hogy az ágazatban egyre nagyobb hangsúly helyeződik a beruházásokra, 

amelyek értékteremtő hatással vannak a jövőt illetően, továbbá a finanszírozó pénzügyi intézmények az éven 

túli forgóeszközhitelek nyújtásával partnerek a gazdálkodás természeti-, piaci kockázatainak kezelésében. 

  

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 310,7     

 350,9     

 387,5     
 366,0     

 353,3     

 328,9     

m
il

li
ár

d
 F

t 



 

197 

 

110. ábra: A mezőgazdasági társas vállalkozásainak hitelállománya lejárati idő 
szerint (milliárd forint) 

 
Forrás: MNB adatok alapján készült az AM Agrárközgazdasági Főosztályán 

Nemzetgazdasági szinten a deviza alapú hitelek részesedése a társas gazdaságok hitelállományából 2011-ben 

megközelítette a 60 százalékot is. Azóta – megfelelve a nemzetgazdasági érdekeknek – az devizahitelek 

értéke 2011-től 2016-ig fokozatosan csökkent, így részesedése is mérséklődött. Ugyanakkor a deviza alapú 

hitelek értéke 2017 év végére 12,6 százalékkal nőtt, ugyanebben az időszakban a teljes hitelállományból való 

részesedésük 42,6 százalékról 43,8 százalékra nőtt. Ezt az arányt a mezőgazdaság jelentősen alulmúlta. Míg 

a mezőgazdasági hitelek állományának 2012-ben még 16,8 százaléka volt deviza alapú, addig 2017-re ez az 

arány 13,5 százalékra csökkent. A pozitív változás ellenére azonban az elmúlt évet tekintve 2017-ben a 

mezőgazdasági ágazat devizakitettsége újra emelkedett, 2016-hoz képest 7,9 százalékkal 44,5 milliárd 

forintra bővült az állomány értéke. Az elmúlt négy évben egy intenzív átrendeződés volt megfigyelhető a 

hitelállomány forrás szerinti összetételében, leginkább az NHP 

 

 hatására számos vállalkozás forint alapúra váltotta át deviza hitelei egy részét, az időszak végén azonban ez 

a kedvező devizakitettség újra romlott. 

111. ábra: A mezőgazdaság társas vállalkozásainak hitelállománya forrás szerint  
(milliárd forint) 

 
Forrás: MNB adatok alapján készült az AM Agrárközgazdasági Főosztályán 

Szakágazati bontásban eltért egymástól az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások részesedése az 

ágazati hitelállományból. A szántóföldi növénytermesztők dominanciája a társas vállalkozásoknál is 

megfigyelhető, hiszen a gazdálkodásukat segítő hitelállomány értéke 124,7 milliárd forint volt 2017-ben, 

amely a teljes hitelállomány 40,8 százalékát tette ki. Az egyéni gazdaságokkal ellentétben az állattenyésztők 

hitelállománya jelentősebb volt, a 117,3 milliárd forintos érték a teljes állomány 38,4 százalékát jelentette. 

Az ágazatban elsősorban a beruházási és a hosszú lejáratú forgóeszközhitelek domináltak, ezek a 305,6 

milliárd forintnyi hitelösszegből 64,7 százalékot jelentettek. 
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A mezőgazdasági társas vállalkozások hiteleinek valamivel több, mint a fele piaci hitel. A piaci hitelek 

aránya a baromfi és a kertészet ágazatokban a legjelentősebb, míg a szántóföldi növénytermesztés és az 

egyéb ágazatok esetében a legkisebb. 

101. táblázat: A társas gazdaságok hitelállománya hitelcél szerint a kiemelt 
szakágazatokban, 2017 (milliárd forint) 

Szakágazat 
Beruházási és 

fejlesztési hitelek 

Hosszú lejáratú 

forgóeszközhitelek 

Folyószámla 

hitelek 

Éven 

belüli 

hitelek 

Egyéb 

hitelek 
Összesen: 

ebből 

piaci hitel 

Szántóföldi növény-

termesztés 
51,5 31,8 13,7 16,3 11,3 124,7 56,2 

Állattenyésztés, 

ebből: 
44,3 36,4 10,3 19,3 7,0 117,3 67,3 

- - baromfi 15,6 10,8 2,4 4,6 1,9 35,3 24,7 

- - sertés 13,0 10,0 3,6 4,1 2,3 33,0 17,2 

- - szarvasmarha 13,6 14,0 3,5 9,9 2,0 43,0 21,9 

Kertészet 2,6 1,8 8,9 1,9 2,2 17,4 13,4 

Egyéb 17,4 12,0 4,2 10,5 2,2 46,3 22,6 

Összesen 115,7 82,0 37,2 48,1 22,7 305,6 159,6 

Forrás: AM adatok alapján készült az AKI Pénzügyi Kutatások Osztályán 

Mezőgazdasági géplízing 

A mezőgazdasági új és használt gépek lízingszerződései alapján számított tőkekintlévőség
84

 2012 óta 

dinamikusan emelkedik, 2016-ban már megközelítette a 100 milliárd forintot is. A növekedés kitartott 2017-

ben is, előző évhez képest további 51,9 százalékos növekedés ment végbe, így 144,9 milliárd forintra bővült 

az állomány értéke. 

A szerződéskötések száma az elmúlt ötéves időszakban csak 2015-ben mutatott egy jelentősebb visszaesést. 

A 2015. évi közel 20 százalékos csökkenést követően az új és használt mezőgazdasági gépvásárlásra kötött 

szerződések száma 2016-ban 5,5 százalékkal (3716 darabra), míg 2017-ben 10,5 százalékkal (4108 darabra) 

nőtt az előző év azonos időszakához képest. 

112. ábra: A lízingcégek mezőgazdasági szerződésszámának éves alakulása 

 
Forrás: Magyar Lízingszövetség adatok alapján készült az AKI Pénzügyi Kutatások Osztályán 

A lízingcégek által finanszírozott összeg 2,6 százalékkal 71,8 milliárd forintra csökkent 2017 év végére. A 

teljes finanszírozási összegből 78,9 százalékos részesedéssel bíró új mezőgazdasági gépek lízingje 2,0 

milliárd forinttal 56,6 milliárd forintra csökkent, a használt mezőgazdasági gépek finanszírozása 0,2 

százalékkal 15,2 milliárd forintra bővült az előző évhez képest. A finanszírozási összegen belül a pénzügyi 

                                                      
84 Tőkekintlevőség: a jelentés fordulónapja után esedékessé váló, már folyósított, de még nem lejárt, ügyféllel szembeni tőkekövetelések összege 

0

1000

2000

3000

4000

2013 2014 2015 2016 2017

675 

508 

534 854 
922 

d
a
ra

b
 

Új mezőgazdasági gép Használt mezőgazdasági gép



 

199 

 

lízing állománya 4,5 milliárd forinttal csökkent, a mezőgazdasági géphitelezés 2,8 milliárd forinttal nőtt 

2016-hoz viszonyítva. 
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113. ábra: A lízingcégek mezőgazdasági finanszírozott összegének éves alakulása 

 
Forrás: Magyar Lízingszövetség adatok alapján készült az AKI Pénzügyi Kutatások Osztályán 

A finanszírozott összeg növekedéséhez jelentősen hozzájárult az NHP is, ami fellendítette a lízingpiacot is, 

miután 2014. január 1-jétől beengedték a lízingfinanszírozást is a programba. A beruházások 

finanszírozására kihelyezett 132,9 milliárd forint 58,4 százaléka a mezőgazdasági gépek finanszírozását 

jelentette az NHP keretében 2016-ban. A program kifutásával 2017-ben már csak 37,9 milliárd forint volt a 

teljes állomány értéke, amelynek 37,1 százaléka tartozott a mezőgazdasági ágazathoz.   

3.3. Az élelmiszeripari vállalkozások hiteleinek alakulása 

Az élelmiszeripari ágazat teljes hitelállománya 2017-ben 460,0 milliárd forint volt, amelyből az egyéni 

gazdaságok hitelállománya 4,2 milliárd forintot, a társas gazdaságok hitelállománya pedig 455,8 milliárd 

forintot tett ki az AM adatgyűjtése alapján. Az egyéni gazdaságok hitelállományának 28,2 százaléka rövid 

lejáratú hitel volt, 43,4 százaléka beruházási hitel, míg a hosszú lejáratú forgóeszközhitelek részesedése 14,1 

százalékot tett ki. 

Az élelmiszeripar részesedése a teljes nemzetgazdasági hitelállományból 2011-ben nem érte el az 5 

százalékot sem. A következő években azonban folyamatosan növelte részarányát az ágazat és 2017-ben már 

6,9 százalékot tudhatott magáénak. Ez az arány 1,9 százalékponttal haladta meg a 2012-ben elért részesedést. 

Az élelmiszeripar társas vállalkozásainak hitelállománya 2009 után dinamikusan csökkenő tendenciát 

mutatott, amely 2013. év végével megállt és 2014-ben újra nőni kezdett az állomány értéke. Az ágazat 

hitelállománya 2017-ben 446,1 milliárd forint volt az MNB adatgyűjtése alapján, ami 12,9 százalékkal 

magasabb, mint az előző évben. 

A hitelek lejárati idejét vizsgálva az arányok jelentősen eltolódtak. Míg 2012-ban az éven belüli hitelek 

aránya meghaladta a 60 százalékot, addig 2017-re ez az arány 40,4 százalékra esett vissza. Ez nagyrészt 

annak köszönhető, hogy a forgóeszköz finanszírozás futamideje jellemzően több évre tolódott ki, ami 

kiszámíthatóbb, tervezhetőbb gazdálkodást tesz lehetővé a vállalatok számára. Kedvező változás az elmúlt 

évek beruházási hitelállományának növekedése, ami pozitívan befolyásolja a termelő eszközök 

korszerűsítését, a termelőkapacitás bővítését.  
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114. ábra: Az élelmiszeripar társas vállalkozásainak hitelállománya 

 
Forrás: MNB adatok alapján készült az AM Agrárközgazdasági Főosztályán 

Az élelmiszeripari társas vállalkozások hitelállományában a forintalapú hitelek értéke 8,5 százalékkal, 252,6 

milliárd forintról 274,1 milliárd forintra, míg a devizahitelek értéke 20,6 százalékkal, 142,7 milliárd forintról 

172,0 milliárd forintra nőtt 2017-ben az előző évhez viszonyítva. Az ágazat összes hitelállományának 31,5 

százaléka volt devizalapú 2012-ben, amely 2017-re 38,6 százalékra emelkedett. Ennek megfelelően a 

forintalapú hitelek részaránya az időszak eleji 68,5 százalékról 61,4 százalékra csökkent. 

115. ábra: Az élelmiszeripari társas vállalkozásainak hitelállománya forrás szerint 

 
Forrás: MNB adatok alapján készült az AM Agrárközgazdasági Főosztályán 

Az élelmiszeripar hitelezési folyamataira is kedvezően hatott az NHP, amely folyamatok részletes leírása a 

„Kedvezményes finanszírozási programok” c. alfejezetben található. 

Az élelmiszeripari vállalkozások hitelállományának megoszlása koncentrált, az első öt szakágazat 

részesedése 46,0 százalék volt 2017 végén. A legnagyobb hitelállománnyal az egyéb gyümölcs-, 

zöldségfeldolgozással és tartósítással foglalkozó szakágazat rendelkezett, majd a húsfeldolgozás, tartósítás, a 

malomipari termékek gyártása, a baromfihús feldolgozása, tartósítása és a hús-, baromfihús készítmény 

gyártása szakágazat következett.  
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116. ábra: Az élelmiszeripari társas vállalkozások hitelállományának megoszlása 
szakágazatok szerint 

 

 
Forrás: AM 

Az élelmiszeripari szakágazatok hiteleinek hitelcél szerinti összetétele jelentősen különbözik. A hús, 

baromfihús készítmény gyártása szakágazat hiteleinek 86,2 százalékát, a húsfeldolgozás, tartósítás 

szakágazat hiteleinek 55,9 százalékát, míg a tartósított lisztesáru gyártása szakágazat hiteleinek 50,3 

százalékát teszik ki a beruházási hitelek. Ezzel szemben az olaj gyártása, a malomipari termékek gyártása és 

az egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, tartósítás szakágazatok hiteleinek csak kis része szolgálja 

beruházások finanszírozását (90,7%, 74,7% és 50,5% a forint folyószámlahitel és az egyéb éven belüli 

hitel). A hosszú lejáratú forgóeszközhitelek a baromfihús feldolgozása, tartósítása szakágazat hiteleinek 

36,4 százalékát, az egyéb gyümölcs-, zöldség feldolgozás, tartósítás szakágazat hiteleinek 21,7 százalékát és 

a tejtermékek gyártása szakágazatok hiteleinek 19,2 százalékát tették ki.  

Az élelmiszeripari vállalkozások hiteleinek több mint fele (53,1 százalék) volt piaci hitel 2017 végén, de ez 

az arány szakágazatonként jelentősen különbözik. Az olaj gyártása szakágazat hiteleinek szinte teljes egésze 

piaci hitel (99,4 százalék), de magas ez az arány (70 százalék feletti) a haszonállat eledel gyártása, a hús-, 

baromfihús készítmény gyártása, a tejtermék gyártása és a tésztafélék gyártása szakágazatokban is. Ezzel 

szemben a húsfeldolgozás, tartósítás, és a gyümölcs-, zöldséglé gyártása szakágazatok hiteleinek kevesebb, 

mint 40 százaléka volt piaci hitel. 
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102. táblázat: Az élelmiszeripari társas vállalkozások hitelállománya hitelcél szerint a kiemelt 
szakágazatokban, 2017. december 31-én (milliárd forint)  

Szakágazat 
Beruházási 

hitelek 

Hosszú lejáratú 

forgóeszköz 

hitelek 

Forint 

folyószámla 

hitelek 

Éven 

belüli 

hitelek 

Egyéb 

hitelek 

Teljes 

hitelállomány 

Teljes 

hitelállományból 

piaci hitelek 

Húsfeldolgozás, tartósítás 28,6 7,0 5,0 6,5 4,2 51,3 13,4 

Baromfihús 

feldolgozás,tartósítás 
10,5 10,5 1,2 4,0 2,5 28,7 13,9 

Hús-, baromfihús 

készítmény gyártása 
20,3 0,5 1,5 0,4 0,8 23,5 17,0 

Gyümölcs-, zöldséglé 

gyártása 
2,4 0,3 0,2 0,6 1,5 5,0 1,8 

Egyéb gyümölcs-, zöldség 

feldolgozás, tartósítás 
11,4 15,3 3,9 31,7 8,1 70,3 38,3 

Olaj gyártása 0,3 0,0 4,8 7,1 0,9 13,1 13,0 

Tejtermék gyártása 6,5 3,4 5,4 1,7 0,7 17,6 12,7 

Malomipari termék 
gyártása 

4,1 3,2 11,4 15,2 1,7 35,6 15,9 

Kenyér, friss pékáru 
gyártása 

4,2 1,7 2,5 3,5 1,4 13,4 8,0 

Tésztafélék gyártása 6,0 1,2 1,4 1,6 4,4 14,6 10,5 

Tartósított lisztesáru 

gyártása 
1,6 0,6 0,2 0,3 0,5 3,2 1,5 

Haszonállat eledel 

gyártása 
8,2 2,7 0,7 4,7 0,8 17,0 13,4 

Hobbiállat-eledel gyártása 3,3 0,0 0,1 1,3 2,8 7,4 3,9 

Egyéb élelmiszeripari 

szakágazat 
62,7 26,0 16,3 29,5 20,6 155,1 79,0 

Hitelcél 

szerinti/Élelmiszeripar 
összesen 

170,0 72,3 54,5 108,1 51,0 455,8 242,2 

Forrás: AM 

3.4. Kedvezményes finanszírozási programok 

A hazai mezőgazdaság finanszírozási struktúrájában az állami szerepvállalás jelentősen meghaladja az 

átlagos nemzetgazdasági arányt, amelyet az ágazatra jellemző jövedelem-diszparitás, és a magas 

forgóeszközigény (a szántóföldi növénytermesztés esetében a folyamatosan jelentkező költségeket az évente 

egyszer jelentkező jövedelemből kell finanszírozni), a többi ágazathoz viszonyított alacsony jövedelmezőség 

(elsősorban egyes állattenyésztési és kertészeti ágazatokban), és mindezekkel együtt az ágazat stratégiai 

jelentősége indokol.  

A mezőgazdaság felaprózott termelési és birtokstruktúrája nem teszi lehetővé a termelők piaci alku erejének 

növelését a koncentrált és oligopolisztikus helyzetben lévő inputanyag gyártókkal, feldolgozókkal és 

kereskedelmi láncokkal szemben
85

. A kisméretű, mérethatékonysági szintet el nem, érő gazdaságok az ágazat 

nagy tőkeigényessége miatt alacsony eszközarányos jövedelmet képesek előállítani. Az alacsony 

jövedelmezőség miatt a vállalkozások tőkeakkumulációja is törvényszerűen lassabb az egyéb ágazatokban 

működő vállalkozásokéhoz képest. A kisebb vállalkozásokra a mezőgazdaságban még inkább igaz, hogy a 

finanszírozóknál velük kapcsolatban jelentkező információs elégtelenség, valamint az alacsony profit miatt 

kisebb eséllyel indulnak a finanszírozási versenyben. Következésképpen az ágazat a piaci hitelkamatokat 

nehezen tudja kigazdálkodni, ezért szükséges számára kedvezményes finanszírozási forrásokat biztosítani. 

                                                      
85 Kemény Gábor (szerk.): A hazai mezőgazdaság finanszírozási csatornái és a pénzügyi válság ezekre gyakorolt hatása. Bp.: Agrárgazdasági 
Kutatóintézet, 2010. 149 p. 
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A kedvezményes finanszírozási konstrukciók célja tehát az, hogy fejlesztési, kitörési esélyt adjanak a 

szektornak olyan hitelek segítségével, amelyek alacsony kamatuk révén a mezőgazdaság esetében is 

biztosítják a beruházások megtérülését, valamint hosszú távú forgótőkét nyújtsanak az ágazatnak. A 

Kormány az ágazatok kedvezményes finanszírozását alapvetően az MFB Zrt. által működtetett 

kedvezményes hitelkonstrukciókkal, valamint a költségvetési kamat- és/vagy kezesi díjtámogatással 

működő, egyéb agrárfinanszírozási programokkal biztosítja. Ezeket egészíti ki a 2013-ban elindított NHP, a 

2015-ben elindított NHP+, valamint 2016-tól az azokat felváltó Növekedéstámogató Program. Ide tartoznak 

továbbá a döntően Magyarország uniós csatlakozása előtt bevezetett kamattámogatás és esetenként állami 

kezességvállalás mellett működő, jelenleg már kifutás alatt álló hitelprogramok is. 

 Az MFB által működtetett hitelprogramok 3.4.1.

Az MFB Zrt. által működtetett agrárfinanszírozási programok közös eleme a szektorális irányultság, 

amelynek alapján biztosított, hogy a program forrásait csak a megcélzott hitelfelvevői kör vehesse igénybe, a 

feltételrendszerben meghatározott célra. Az MFB Zrt. által felszámított kedvezményes kamat a 

hitelprogramok esetében a bevont devizaforrások és a piaci forint kamatszint különbözetén alapszik, mivel a 

hitelprogramok forint hitelre deviza kamatot számítanak fel. Amennyiben az MFB Zrt.-nek a 

mechanizmusból kifolyólag árfolyamvesztesége származik, a központi költségvetés egy árfolyam-garancia 

megállapodás alapján számára azt megtéríti. Az MFB Zrt. a forgóeszközhitel-programokkal alapvetően az 

agrárgazdaság három szegmensét célozta meg: mezőgazdasági termelés (kiemelten az állattenyésztés) 

versenyképességének növelése, forgóeszközhitel biztosítása a zöldség-gyümölcs termelői csoportoknak, 

termelői szervezeteknek, illetve az élelmiszeripar versenyképességének növelése. A forgóeszköz-

hitelprogramok keretében összesen 29 milliárd forint hitelösszeg állt a vállalkozások rendelkezésére. A 

hitelprogramok a piacon elérhető egyik legalacsonyabb kamatú, államilag támogatott agrárforgóeszköz hitel 

konstrukcióknak minősültek. 

Az agrárvállalkozások számára 2017-ben az alábbi hitelprogramok voltak elérhetők
86

: 

 A 15 milliárd forintos keretösszegű MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 – amely a 2014. 

december 31-ével lezárult MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogramot váltotta fel – a mezőgazdasági 

termékek elsődleges előállításával, halgazdálkodással foglalkozó vállalkozások, továbbá a baromfi, 

nyúl, sertés és szarvasmarha állattenyésztési ágazatban tevékenykedő termeltetők számára nyújtott 

maximum 6 éves futamidejű hitelt. A hitel összege 1–50 millió forint (termeltetők esetében maximum 

500 millió forint) lehetett. Az AM a hitelprogram keretében felvett hitelek kamatához 60 százalékos, de 

legfeljebb évi 4 százalékpontos kamattámogatást biztosított, amely megemelt kamattámogatás a lezárult 

hitelprogram keretében fennálló hatályos hitelszerződésekhez is igénybe vehető volt. A kamattámogatás 

figyelembevételével a hitel éves kamata mintegy 2,2 százalék körül alakult.   

 Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 – amely a 2014. december 31-ével lezárult Új 

Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramot váltotta fel – összesen 8 milliárd forint 

keretösszegben, 7 éves futamidejű forgóeszközhitelt biztosított a zöldség-gyümölcs termelői 

szervezeteknek, valamint a zöldség-gyümölcs termelői pályán kívül működő, minősített elismeréssel 

rendelkező termelői csoportoknak. A felvehető hitel összege 50–250 millió forint volt. Ezen 

hitelprogram keretében felvett hitelekhez, hasonlóan az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020-

hoz, az AM 60 százalékos kamattámogatást biztosított, így a hitelek éves kamatlába mintegy 2 

százalékos szint körül alakult.  

 A 6 milliárd forint keretösszegű MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 – amely a 

2014. december 31-ével lezárult MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogramot váltotta fel – az 

élelmiszeripari vállalkozások maximum 6 éves futamidejű forgóeszköz-finanszírozása által segíti elő az 

élelmiszeripari ágazat versenyképességét. A felvett hitel összege 50–500 millió forint között lehet. Az 

AM ehhez a hitelprogramhoz is 60 százalékos, de maximum 4 százalékpontos költségvetési 

kamattámogatást biztosít csekély összegű támogatásként. A hitel éves kamata így mintegy 2,2 százalék 

körül alakul. 
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 2017. december 31-ig a forgóeszköz hitelprogramokra a mezőgazdasági vállalkozások részéről összesen 

344,2 millió forint értékű kérelem érkezett be, amelynek 95,6 százaléka jóváhagyásra került. Az 

élelmiszeripari vállalkozások 626 millió forint értékű hitelkérelmet nyújtottak be, amelynek 100 

százalékát jóvá is hagyták a hitelintézetek. A forgóeszköz hitelprogramok kihasználtsága jelenleg 

alacsony szintű, elsősorban az NHP még mindig érzékelhető kiszorítási hatása miatt. Az NHP/NTP 

megszűnését követően a kihasználtság növekedését prognosztizáljuk. 

 Fentieken túl fontos megemlíteni az MFB-NHP Földvásárlási Hitelprogramot, amelynek célja, hogy 

a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által a „Földet a gazdáknak!” Program keretében segítse az állami 

tulajdonú földek árverés útján értékesített földrészletek megvásárlását. A Hitelprogram keretében 

szerződéskötésre legkésőbb 2017. március 30-ig kerülhetett sor. A hitelkeret összege 250 milliárd 

forint. A hitelkeret forrását az NHP III. szakaszának I. pillére biztosította. A felvehető hitel összege 

maximum 300 millió forint. A hitel futamideje legfeljebb 20 év, 0-10 év között fix 1,95 százalék/év 

kamatozású. Az MFB-NHP Földvásárlási Hitelprogram keretében 2017 végéig 115,6 milliárd forint 

összegű hitelkérelem érkezett be, amelyből összesen 112,0 milliárd forint került jóváhagyásra.  

  Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 3.4.2.

Az agrárgazdaságban működő vállalkozások számára 2011-ben vált elérhetővé az Agrár Széchenyi Kártya 

(ASZK) Folyószámlahitel. Az ASZK a mikro-, kis- és középvállalkozás kritériumoknak megfelelő, 

mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, valamint erdő-, vad- és 

halgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet végző egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek, 

családi gazdálkodóknak, erdőbirtokossági társulatoknak, gazdasági társaságoknak, egyéni cégeknek, illetve 

szövetkezeteknek, továbbá az élelmiszeripar vállalkozásai számára biztosított kedvezményes feltételekkel, 

állami kamat- és kezességi díjtámogatás mellett 1, 2 vagy 3 éves lejáratú folyószámlahitelt. Az AM a 

program keretében megkötött folyószámlahitel-szerződésekhez, 2013 júliusától évi 4 százalékpont 

kamattámogatást és 50 százalék kezességi díj támogatást nyújt. 

A konstrukció 2011. évi indulásától 2017. december végéig 9316 darab hitelszerződés került megkötésre, 

míg a kihelyezett hitelösszeg meghaladta a 83 milliárd forintot. A hitelfelvevők nagyobb része, több mint 67 

százaléka egyéni gazdálkodó – azaz családi gazdaságként, egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként 

működő vállalkozás –, ezen gazdák a 83,4 milliárd forint teljes kihelyezett hitelösszegből 56,1 milliárd forint 

értékben kötöttek hitelszerződést, amely 60,3 százalékkal haladta meg a 2016. év végi értéket. Az 56,1 

milliárd forintból 54,6 milliárd forint a mezőgazdasági, míg 1,4 milliárd forint az élelmiszeripari 

tevékenységet folytató egyéni gazdaságokhoz került. A mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni 

gazdaságoknál a folyószámlahitel állomány 63,8 százalékát a családi gazdaságok, 29,2 százalékát az egyéni 

vállalkozók, 7,0 százalékát pedig az őstermelők vették igénybe.  

A társas vállalkozások a 83,4 milliárd forint teljes hitelösszegből 27,3 milliárd forint értékben kötöttek 

hitelszerződést, amelynek több mint 76 százaléka (20,8 milliárd forint) a mezőgazdasági tevékenységet 

folytató társas vállalkozásokhoz került. A mezőgazdasági tevékenységet folytató társas vállalkozásoknál a 

mikrovállalkozásokhoz kihelyezett 13,4 milliárd forint értékű hitel a társas vállalkozások hitelkeretének 64,3 

százalékát tette ki, ami közel 2-szerese volt a kisvállalkozásokénak (32,4 százalék). 

117. ábra: Az ASZK Folyószámlahitelek szerződésszámának alakulás 2011-től 
kumuláltan 
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Forrás: KAVOSZ adatok alapján készült az AM Agrárközgazdasági Főosztályán 

118. ábra: Ténylegesen leszerződött ASZK Folyószámlahitel összeg kumulált 
nagyságának alakulása 

 
Forrás: KAVOSZ adatok alapján készült az AM Agrárközgazdasági Főosztályán 

Folyamatosan nő a szerződések lejárata és átlagos összege. Míg 2012-ben az újonnan megkötött szerződések 

52,2 százaléka, addig 2017-ben 64,4 százaléka volt hároméves lejáratú. Az újonnan megkötött szerződések 

átlagos keretösszege a 2012. évi 6 millió forintról 10,5 millió forintra emelkedett 2017-re. 

Folyamatos bővülést mutat a fennálló hitelállomány összege. A 2016. december 31-i adatok alapján a 

fennálló hitelállomány (hatályos hitelszerződések hitelkeretének) összege 24,0 milliárd forint volt, míg a 

2017. december 31-i adatok alapján a fennálló hitelállomány összege már megközelíti a 37,2 milliárd 

forintot. 2017. december 31-i állapot szerint az egyéni gazdaságok forgóeszköz hiteleinek mintegy 66,7 

százalékát, az ASZK fennálló hitelállománya adja (37,2 milliárd forint).  

103. táblázat: ASZK Folyószámlahitel-keret összeg kumulált nagysága (ténylegesen 
leszerződött hitelkeretösszeg, ágazatonként, milliárd forint, 2017. december 31-
ig) 
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- - Egyéb 0,3 3,8 4,6 8,6 4,0 2,9 0,1 7,0 15,6 

- - Kertészet 0,6 1,5 2,5 4,5 0,8 0,3 - 1,1 5,6 

- - Szántóföldi 2,2 6,9 24,0 33,1 5,8 2,1 0,1 8,0 41,1 

- Élelmiszeripar 0,1 1,1 0,2 1,4 4,3 2,1 0,1 6,5 7,9 

Mindösszesen 3,9 17,1 35,1 56,1 17,7 8,8 0,8 27,3 83,4 

Forrás: KAVOSZ adatok alapján készült az AM Agrárközgazdasági Főosztályán 

A mezőgazdasági szakágazatok közül a legmeghatározóbb a szántóföldi növénytermesztés volt, az ide 

tartozó vállalkozások az ágazat hitelkeretösszegének mintegy 54,4 százalékával rendelkeztek. 2017. év 

végén továbbra is a kertészeti ágazatban volt a legalacsonyabb a folyószámla-hitelkeret kumulált értéke, 

azonban a kihelyezett 5,6 milliárd forint (a teljes leszerződött hitelkeretösszeg 6,7%-a) látványosan, 55,6 

százalékkal meghaladta a 2016-os 3,6 milliárd forintos értéket. 

Az élelmiszeripari ágazat vállalkozásai szintén növelték forrásigényüket, év végére 7,9 milliárd forint volt az 

hitelkeretek kumulált értéke, amely az előző évi 3,2 milliárd forinthoz képest 146,6 százalékos bővülést 

jelentett. Az élelmiszeripar esetében a társas vállalkozások hitelei az ágazati ténylegesen leszerződött 

hitelösszeg 81,9 százalékát jelentették. 

 Költségvetési kamat- és kezesi díjtámogatással működő egyéb agrárfinanszírozási 3.4.3.
programok 

Döntően Magyarország uniós csatlakozását megelőzően az agrárkormányzat számos költségvetési 

kamattámogatással, illetve néhány esetben a hitelügylethez kapcsolódó költségvetési kezességvállalással 

működő kedvezményes finanszírozási programot hirdetett meg, amelyek keretében a költségvetés 2017-ben 

a NAV adatai szerint 476,5 millió forint támogatást biztosított. A programok fennálló hitelállománya 2017 

év végén 6,5 milliárd forint volt az AM adatai alapján. Ezek a kedvezményes hitelprogramok a korábbi 

években lezárultak, azok keretében 2017-ben már nem kerülhetett sor szerződéskötésre. 

A tárca hangsúlyt helyez arra, hogy a forgóeszköz hitelkonstrukciókhoz kapcsolódóan (ASZK, MFB Agrár 

Forgóeszköz Hitelprogram 2020, MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020) kiemelt támogatásban 

részesítse a kedvezőtlen időjárási jelenségekkel sújtott termelőket és a piaci zavarokkal érintett ágazatokba 

tartozó vállalkozásokat. 

Az érintett vállalkozások a megkötött/hatályba lépett hitelszerződésekhez 100 százalékos kamat és kezességi 

díjtámogatást, illetve a hitelfelvételhez kapcsolódó meghatározott egyszeri díjak/költségek és a hitelek 

fenntartásával kapcsolatban folyamatosan felmerülő díjak és költségekhez kapcsolódó támogatást vehettek 

igénybe. A támogatási programok döntően az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez kapcsolódóan 

értek el eredményeket. 

2017. május 31-én sikerrel lezárult a 2016-ban tavaszi fagykárt szenvedett településeken (összesen 908 

település) gazdálkodó, kertészettel, illetve szőlészettel-borászattal foglalkozó termelők, termelői 

szerveződések megsegítését célzó támogatási program. A vállalkozások kezdetben ültevény hektáronként 

500 ezer forint hitelhez, majd később 1 millió forint hitelhez vehették igénybe a kiemelt támogatást. A 

program keretében 528 vállalkozás részére, 2,6 milliárd forint összegű 100%-os támogatásban részesülő hitel 

került folyósításra. 

Az Európai Bizottság jóváhagyását követően 2016 októberében került meghirdetésre a kedvezőtlen piaci 

helyzettel érintett sertés és tejágazat vállalkozásai számára a kiemelt támogatási program, amely 2017. június 

30-án lezárult. A vállalkozások állategységenként 500 ezer forint Agrár Széchenyi Kártya 

Folyószámlahitelhez vehették igénybe a kiemelt (100%-os) támogatást.  A program keretében 137 

vállalkozás részére, mintegy 3 milliárd forint összegű 100%-os támogatásban részesülő hitel került 

folyósításra. 

2017 augusztusában meghirdetésre került az adott évben jégkárt és viharkárt szenvedett gazdálkodó, 

kertészettel, illetve szőlészettel-borászattal foglalkozó termelők, termelői szerveződések megsegítését célzó 

támogatási program. A vállalkozások ültevény hektáronként 1 millió forint hitelhez vehették igénybe a 

kiemelt támogatást. 2017 végéig 84 vállalkozás 671,3 millió forint összegű hitele részesült kiemelt (100%-

os) támogatásban. A program várhatóan 2018-ban zárul.  
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2017-ben meghirdetésre került továbbá a 2017. októberi viharkárok által a fóliás növénykultúrák 

termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására szolgáló támogatási program. Ilyen 

hitel igénybevételére 2017. december 31-ig nem került sor.  

A kiemelt támogatási programok keretében 2017 végéig összesen, döntően az ASZK Folyószámlahitelhez 

kapcsolódóan, közel 1700 vállalkozás 12,7 milliárd forint összegű hitele részesült kiemelt (100%-os) 

támogatásban. 

3.4.3.1. Növekedési hitelprogram87 

A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramja 2017. március 31-én lezárult. A 2013. júniusi 

indulástól közel 40 ezer mikro-, kis- és középvállalkozás jutott 2800 milliárd forint értékben kedvező 

finanszírozású hitelhez. A program hatására a korábban tapasztalt kkv-hitelezés 5-7 százalékos visszaesése 

megállt, sőt növekedésnek indult és 2016-ban már 5-10 százalék közötti sávba került. Az első szakaszban 

leginkább a korábban elmaradt beruházásokat pótolták a vállalkozások, illetve kiváltották korábbi 

kedvezőtlen hiteleiket. A második szakaszban az új hitelek felvétele került előtérbe, míg a harmadik 

szakaszban már csak a beruházásokon volt a hangsúly. A mezőgazdasági ágazatban működő kkv-knak a 

2014–2015-ös időszakban nyújtott forinthitelek több mint kétharmadát az NHP keretében nyújtották a 

hitelintézetek, míg a kivezető szakaszában – a program korlátozott jellege miatt – a harmadát. Az NHP 

három szakaszában együttvéve 1700 milliárd forintnyi hitel- és lízingügylet fedezte az új beruházások 

finanszírozását. A becslések szerint az NHP 2 százalékponttal járulhatott hozzá a 2013–2016-os időszak 

gazdasági növekedéséhez. 

Az NHP I. szakaszához kapcsolódóan az agrárgazdaság fennálló hitelállománya 35,5 milliárd forint volt 

2017 végén, amelyből a mezőgazdasági hitelek (őstermelőkkel együtt) értéke 25,8 milliárd forintot, az 

élelmiszergyártással foglalkozóké 9,7 milliárd forintot jelentett. A második szakaszban kihelyezett 

hitelállomány tekintetében a mezőgazdasági vállalkozások még fennálló állománya 78,0 milliárd forint, míg 

az élelmiszeripari vállalkozásoké 29,1 milliárd forint.  

A hitelek többségét a beruházási hitelek jelentették. Az NHP III. szakaszának keretein belül kihelyezett 

beruházási hitelek fennálló állománya a mezőgazdaságban 48,6 milliárd forint, az élelmiszeriparban 8,4 

milliárd forint volt 2017. év végén. 

119. ábra: Az NHP egyes szakaszaiban nyújtott hitelek fennálló állományának alakulása a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari társas vállalkozásoknál, 2017. december 31. 

 
Megjegyzés: európai uniós hitel – uniós támogatások előfinanszírozására folyósított hitel 2017. március 31-én fennálló állomány 

alapján, az ágazati adat nem tartalmazza az egyéni vállalkozókat, őstermelőket és családi gazdálkodókat. 

Forrás: MNB-adatok alapján készült az AKI Pénzügyi Kutatások Osztályán 

                                                      
87 A Növekedési Hitelprogram adatai nem tartalmazzák az MFB-NHP Földvásárlási Hitelprogram adatait 
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A Növekedési Hitelprogram első két szakaszában kiemelkedő érdeklődés mutatkozott az AVHGA és a 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (Garantiqa) kezessége iránt.  

Az NHP keretében 2017. év végén az AVHGA és a Garantiqa által kezességvállalásban részesített 

hitelállomány értéke csökkent. Az NHP kivezetését követően jelentősen mérséklődött a garanciaszervezetek 

által nyújtott hitelállomány volumene. A mezőgazdasági szektor vállalkozásainak garantált hitelállománya 

2017. év végén 17,9 milliárd forint volt, amely 17,0 százalékkal maradt el az előző évi értéktől. Ezzel 

párhuzamosan az élelmiszeripar vállalkozásainak garantált hitelállománya is markánsan csökkent, az év végi 

7,8 milliárd forintos érték 28,6 százalékkal maradt el a 2016. évi értéktől. 

 

104. táblázat: Az NHP garantált hitelállománya a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban 

Időszak Mezőgazdaság  Élelmiszeripar  

 I. pillér összesen II. pillér összesen I. pillér összesen II. pillér összesen 

2015 15,4 1,4 6,8 0,9 

2016 19,4 2,2 9,9 1,0 

2017 16,3 1,7 7,4 0,4 

Forrás: AVHGA és Garantiqa adatok alapján készült az AKI Pénzügyi Kutatások Osztályán 

A garanciaszervezetek azonban úgy vélik, hogy az NHP kivezetése hosszú távon nem veti vissza markánsan 

az agrárszektor hitelezését, egyfajta szerkezeti átrendeződés indult el. A jövőben leginkább a mezőgazdasági 

beruházások alakulása határozza majd meg a hitelpiacot. 

3.5. Intézményi kezességvállalás 

Az intézményi kezességvállalásnak kulcsszerepe van az agrárszektor hitelezésében. Egyrészt a hazai 

gazdasági szereplők egy része túlságosan eladósodott ahhoz, hogy újabb hitelt vegyen fel (nincs elég szabad 

fedezete), másrészt sok olyan kis cég van, amely jogi kötelezettség híján nem vezet olyan közhiteles 

nyilvántartást, amely alapján a bankok becsülni tudnák a hitel kockázatát. Tovább növeli a kockázatot, hogy 

a mezőgazdasági üzemek fedezetbe adható eszközeinek jelentős része korlátozott forgalomképességgel bír 

(pl. állattartó telepek). 

Az ágazati csődráta egy adott ágazatban felszámolási eljárás alatt lévő és az egy évvel korábban működő 

társas vállalkozások százalékos arányát mutatja. A mutató értékelésével képet kaphatunk egy adott ágazat 

pénzügyi stabilitásának helyzetéről, illetve annak tendenciájáról. A 2014. évi szabályozásmódosítás 

csökkentette a fantomcégek létszámát, így a működésképtelen vállalkozások kiesése megemelte a csődráta 

értékét 2014 közepétől. A piac tisztulása után az egyes nemzetgazdasági ágazatoknál fokozatosan esett a ráta 

értéke. A 2015 elejétől kezdődő csökkenő tendenciájának hátterében a jövedelempozíciók javulása is áll, 

amit a kedvezményes hitelprogramok támogattak. 

A mezőgazdaság csődrátája 2002 óta nem éri el a nemzetgazdasági szinten megállapított átlagos csődrátát, 

sőt 2010 óta a mezőgazdasági ágazatban a legalacsonyabb a felszámolási eljárással érintettvállalkozások 

aránya. A csődráta értéke a 2014. évi 3,6 százalékról 1,5 százalékra csökkent 2017-ben. Mindez azt jelenti, 

hogy a dinamikusan növekvő mezőgazdasági hitelállomány – amelynek motorja egyértelműen az egyéni 

gazdaságok hitelállományának növekedése – ellenére sem romlik a hitelportfólió minősége, s mivel az 

ágazat eladósodottsága továbbra is relatíve alacsony van tere a hitelállomány további bővülésének, 

finanszírozási aránya növekedésének. 

120. ábra: Ágazati csődráták 
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Forrás: MNB Pénzügyi Stabilitási jelentés, 2017. május alapján készült az AKI Pénzügyi Kutatások Osztályán 

A mezőgazdasági hitelezés relatíve alacsony kockázatú mivoltát erősíti az AVHGA tapasztalata is.  Az 

AVHGA által készfizető kezességgel biztosított hitelek beváltási arányára vonatkozó statisztika alapján a 

mezőgazdasági hitelek teljesítettek a legjobban. 2017-ben a mezőgazdasági vállalkozások hiteleinek csupán 

2,14 százalékánál érvényesítették az alapítványi kezesség iránti beváltási igényt, míg a feldolgozóiparnál ez 

az érték 4,76 százalék, a kereskedelemnél 3,62 százalék, az építőiparnál 4,08 százalék és a minden ágazatra 

vonatkozó átlagérték is 3,11 százalék volt. Korábban ezek az értékek lényegesen magasabbak voltak: a 

mezőgazdaság alacsony kockázata mellett általánosan megfigyelhető egy csökkenő tendencia a beváltási 

arányok esetében. A jelenség oka kettős: egyrészt a pénzügyi-gazdasági környezet kedvező alakulása, 

másrészt az AVHGA kezességállományának volumennövekedése és minőségjavulása áll a háttérben. 

A mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban tevékenykedő vállalkozások finanszírozási forrásokhoz történő 

hozzáférését két garanciaszervezet, az AVHGA és a Garantiqa is segíti. Mindkét szervezet feladata 

készfizető kezesség nyújtása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. Ezen belül az AVHGA tevékenysége 

azokra a vállalkozásokra fókuszál, amelyek mezőgazdasági területen működnek, vagy tevékenységük a 

vidéki térséghez kapcsolódik. A Garantiqa szélesebb vállalkozói kört céloz meg, kezességvállalása 

valamennyi mikro-, kis- és középvállalkozás számára igénybe vehető. A kezesség kapcsolódhat kölcsön, 

bankgarancia, lízing vagy faktoring ügyletekhez is. 

A kis- és középvállalkozói szektor hitelezésének elősegítése érdekében 2013 második félévétől az AM 

kezességvállalási díjtámogatást nyújt a vállalkozásoknak, szabad csekély összegű (de minimis) támogatási 

keretük terhére. 2017-ben a kezesi díjtámogatások összege 630,0 millió forint volt. 

A mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban a garantált hitelállomány együttesen 21,0 százalékkal 156,0 

milliárd forintra nőtt az előző évhez képest. Az állomány 75,6 százalékát kitevő mezőgazdasági 

vállalkozások garantált hiteleinek értéke az elmúlt években fokozatosan emelkedett. A növekedéséhez 

alapvetően az egyéni gazdaságokhoz kihelyezett garantált hitelek értékének növekedése járult hozzá, amely 

az előző évhez képest 21,6 százalékkal, 65,7 milliárd forintra nőtt. Ennek köszönhetően 2017. év végén 

részesedésük 55,7 százalékot ért el. A társas vállalkozások garantált hitelállománya ugyan növekedett 19,1 

százalékkal, de részesedésük az ágazat garantált állományából az előző évi 45,2 százalékról 44,3 százalékra 

mérséklődött. 

121. ábra: Garantált hitelek állománya a mezőgazdaságban  
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Forrás: AVHGA és Garantiqa adatok alapján készítette az AKI Pénzügyi Kutatások Osztályán 

A mezőgazdasági vállalkozások esetében a garantált hitelállomány 81,4 százalékát az éven túli, 18,6 

százalékát pedig a rövid lejáratú hitelek tették ki 2017-ben. Az éven túli hitelállomány az előző évi 81,6 

milliárd forintról 96,0 milliárd forintra, az éven belüli hitelállomány 15,4 milliárd forintról 21,9 milliárd 

forintra emelkedett. 

A mezőgazdasághoz hasonlóan az élelmiszeripar garantált hitelállománya is nőtt 2017 végén, 19,1 

százalékkal 38,1 milliárd forintra. A növekedést elsősorban a társas vállalkozások hitelállományának közel 6 

milliárd forintos emelkedése okozta, az egyéni gazdaságok garantált hitelállománya 300 millió forinttal 1,8 

milliárd forintra emelkedett az előző évhez képest. 

Az élelmiszeripari vállalkozások által igénybe vett éven belüli hitelek értéke 53,5 százalékkal, az éven túli 

hitelek összege pedig 13,7 százalékkal nőtt 2017-ben. Arányaiban az éven belüli hitelek állománya 30,5 

százalékot, azaz 11,0 milliárd forintot, az éven túli hitelek részaránya 69,5 százalékot, vagyis 25,0 milliárd 

forintot tettek ki a teljes garantált hitelállományon belül 2017 végén. 

 

122. ábra: Garantált hitelek állománya az élelmiszeriparban  

 
Forrás: AVHGA és Garantiqa adatok alapján készítette az AKI Pénzügyi Kutatások Osztályán 

 Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) tevékenysége 3.5.1.

Az AVHGA 1991 óta segíti készfizető kezességével a mezőgazdaságban és a kapcsolódó ágazatokban 

működő mikro-, kis- és középvállalkozások hitelhez jutását. Az alapítvány célja, hogy a kevéssé hitelképes 
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ügyfelek számára biztosított intézményi kezességvállalás révén növelje a hitelintézetek agrár- és vidéki 

vállalkozások hitelezésére irányuló hajlandóságát. 

123. ábra: Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány fennálló állományának 
változása 

 
Forrás: AVHGA 

Az alapítvány által vállalt kezességek 2017-ben összesen 167,5 milliárd forint forráshoz segítették hozzá a 

vállalkozásokat, ami 17,2 százalékos emelkedést jelent az előző évihez képest. Összesen 9144 hitel, 

pénzügyi intézményi garancia és faktoring ügyletet biztosított az alapítvány, amelyből 8527 volt új ügylet, 

617 pedig 90 napot meghaladó prolongáció. 

Az alapítvány portfóliója folyamatosan gyarapodott, kezességállománya 2010 óta közel a háromszorosára 

nőtt. A 2017 végén fennálló kezességállomány 172,2 milliárd forintra, a kezességgel biztosított hitelek 

összege pedig 238,1 milliárd forintra nőtt, miközben a fennálló ügyletek száma 16 692-re emelkedett. Ez idő 

alatt az átlagos kezességi mérték 60,2 százalékról 72,3 százalékra változott. 

A hitelhez jutó vállalkozások jogi formáját tekintve rendkívül magas az alapítvány ügyfélkörében az egyéni 

cégformákban működők részesedése: őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók és egyéni cégek 

számára került folyósításra a garantált agrárhitelek 84,7 százaléka. Vállalkozásméret-szerinti besorolás 

szempontjából elmondható, hogy az alapítvány által segített agrárvállalkozások 95,2 százaléka 

mikrovállalkozás, 4 százaléka kisvállalkozás és 0,8 százaléka közepes méretű vállalkozás. 

124. ábra: Az AVHGA agrárügyleteinek megoszlása gazdálkodási forma és 
vállalatméret szerint 2017-ben 
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Forrás: AVHGA 

A garantált ügyletek futamidejét vizsgálva megállapítható, hogy túlsúlyban vannak a 3 éves vagy annál 

rövidebb futamidejű hitelek, ezek adják a portfólió 82,7%-át. Ennek elsősorban az az oka, hogy az 

Alapítvány kezességeinek nagy része forgóeszközhitelekhez kapcsolódik, amelyek jellemzően rövidebb 

futamidejűek. A 10 év feletti hitelek a 2017-es ügyeknek mindössze az 1,7%-át adják, azonban hozzá kell 

tenni, hogy a Növekedési Hitelprogram hosszú lejáratú beruházási hitelei még nagy arányban fennállnak, a 

Vidékfejlesztési Program kifizetéseihez kapcsolódó beruházási finanszírozás pedig csak 2017 év vége felé 

kezdett el élénkülni. 

125. ábra: Az AVHGA 2017-ben nyújtott kezességei futamidő szerint 

 
Forrás: AVHGA 

Tekintettel arra, hogy az alapítvány készfizető kezességvállalása mögött a magyar költségvetés 85 százalékos 

mértékű viszontgaranciája áll, illetve hogy a vállalkozások számára kezességi díjtámogatást biztosít az 

Agrárminisztérium, a kezességvállalás az európai uniós szabályok szerint állami támogatásnak minősül. 

2017-ben a garantált összeg több mint 95 százaléka esetében tudta az alapítvány kedvezményes díj mellett 

biztosítani a kezességet mezőgazdasági, általános vagy halászati csekély összegű (de minimis), illetve 

mezőgazdasági csoportmentességi vagy átmeneti agrár támogatási jogcímen. Az ügyletek közel 5 

százalékánál a vállalkozás támogatási keretének kihasználtsága vagy a finanszírozott projekthez kapcsolódó 

más támogatások intenzitása miatt nem volt lehetőség kedvezményes díj alkalmazására. Ebben az esetben az 

alapítvány az Európai Bizottság által jóváhagyott, a mezőgazdasági vállalkozásokat pozitívan 

megkülönböztető  

N 705/2009 számú módszertan szerint számított piaci díj mellett, saját kockázatra vagy COSME 

viszontgaranciával nyújtott kezességet. 

A mezőgazdasági vállalkozások finanszírozására vonatkozó uniós állami támogatási szabályok különösen 

szigorúak. Annak érdekében, hogy állami támogatási lehetőségek hiányában is elő tudja segíteni a 

vállalkozások forráshoz jutását, az alapítvány az Európai Beruházási Terv COSME programja keretében 

50%-os uniós viszontgaranciával, vagy saját kockázatára is nyújthat kedvező díjú kezességet, amely nem 

tartalmaz állami támogatást. Így az alapítvány az állami támogatásra nem jogosult vállalkozások számára is 

megfizethető áron tudja biztosítani, hogy külső finanszírozást vegyenek igénybe. 
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4. Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 

4.1. A Közös Agrárpolitikával összefüggő legfontosabb 
magyarországi fejlemények 2017-ben 

 A Közös Agrárpolitika hazai működésének alapjai 4.1.1.

Az Európai Unió agrárminiszterei 2013. december 16-17-i Mezőgazdasági és Halászati Tanácsülésen 

elfogadták a 2020-ig tartó Közös Agrárpolitika (KAP) kereteit meghatározó négy alaprendeletet (közvetlen 

támogatások, egységes piacszervezés, vidékfejlesztés, illetve a horizontális rendelet), valamint az átmeneti 

intézkedésekről szóló rendeletet. Annak ellenére, hogy az uniós költségvetési ciklus 2014-től 2020-ig tart, a 

felsorolt rendeletek kései hatályba lépése miatt 2014 átmeneti évnek minősült és a KAP következő 

szakaszára vonatkozó szabályok 2015-től léptek érvénybe.  

A rendszer elemei 

Az Európai Bizottsághoz bejelentett, Magyarországon 2015-ben bevezetett rendszer elemei, – amelynek 

felépítését következő ábra szemlélteti – rendszer szinten 2017-ben nem változtak. 

126. ábra: A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon 

 
Forrás: AM Támogatáspolitikai Főosztály 

Alaptámogatás (SAPS) 

A támogatás feltétele, hogy a termelő támogatási kérelmet nyújtson be, továbbá a kifizetés 

minimumküszöbe 1 hektár SAPS-jogosult terület, vagy ha a támogatást igénylő termelő állatokra 

vonatkozó termeléshez kötött támogatásban részesül, de nincs 1 ha SAPS-jogosult területe, akkor 100 euró a 

támogatási minimumhatár. Egyébként a 2004 óta hazánkban is alkalmazott, SAPS-elven működő rendszer 

2020 végéig működtethető. 

Kizárólag az aktív gazdák jogosultak közvetlen támogatásra. Ennek a kritériumnak az felel meg, aki 

mezőgazdasági tevékenységet folytat és nincs az úgynevezett negatív listán.  

Zöldítés 

A zöldítésre a tagállamoknak az éves bruttó közvetlen támogatási keretük 30%-át kell fordítaniuk. A 

2017-es év a zöldítés szempontjából rendkívül jelentőségteljes évnek mondható mind hazai, mind pedig 

uniós szempontból.  

A 2014–2020 Közös Agrárpolitika (KAP) uniós keretrendszerének és intézkedéseinek kidolgozása során már 

2012-ben egyértelművé vált, hogy az addig működő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) 

környezetvédelmi célú előírásain túl az új KAP rendszerében lesz egy, a HMKÁ szabályain túlmutató 

intézkedési csomag. Ezen keresztül az Európai Unió (EU) közvetlen kifizetésekben részesülő gazdálkodói 
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nagyobb mértékben hozzájárulnak az unió környezet- és természetvédelmi célkitűzéseihez, a mezőgazdasági 

termeléshez kapcsolódó természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodáshoz.  

A zöldítés bevezetése az elmúlt három évben nemcsak a gazdálkodóktól követelte meg a folyamatos 

tájékozódást és ismeretszerzést, hanem a Bizottság szakembereit, a tagállami intézményrendszert is jelentős 

kihívások elé állította. Éppen ezért az elmúlt két évben a Bizottság nagy energiákat fordított az uniós 

szabályozási hiányosságok feltárására és befoltozására, melynek vívmányait a hazai jogszabályokba is át 

kellett vezetni. Az egyes termelői csoportok, gazdálkodói érdekvédelmi szervezetek, természetvédelmi civil 

szervezetek kitartó lobbitevékenységét követően 2017 nyarán megjelent egy módosító csomag. A 2018-tól 

kötelezően bevezetendő, minden tagállamra érvényes módosítások az ökológiai jelentőségű területekre 

(EFA-terület) összpontosítanak. A csomagnak részét képezi a nagyon sok vitát kiváltó növényvédőszer-

használati tilalom a táblaszintű EFA-területek egy részén, mely ellen a tárgyalások folyamán markáns 

tiltakozásunkat, ill. szakmai ellenvéleményünket fejeztük ki. A módosításokat a Bizottság a 639/2014/EU 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben léptette hatályba. A tervezett változtatások egy sor érdemi 

egyszerűsítést vezettek be az alábbi főbb irányok mentén: 

 Az EFA-parlagterületeken legalább 6 hónapos pihentetési időszak meghatározása. 

 A szántóterületekkel szomszédos EFA-területtel határos EFA-elem elszámolhatóságának lehetősége. 

 A rugalmasság és kezelhetőség érdekében egyes tájképi elem típusok összevonása, továbbá a maximális 

kiterjedésre vonatkozó korlátozás megszűntetése. Az egyes elemek azonban csak bizonyos kiterjedésig 

(pl. 10 vagy 20 m, 0,3 ha) lehetnének elszámolhatóak. Így nem esnének ki a mérethatárt meghaladó 

kiterjedésű EFA-elemek sem. 

 Ökológiai másodvetés esetén fenntartási időszak előírása, ami legalább 8 hét.  

 Nitrogénmegkötő növények esetében engedélyezett a más növényekkel való keverékek termesztése, 

amennyiben a nitrogénmegkötők túlnyomó többségben vannak. 

 Növényvédő szerek használatának tiltása a parlagon, az ökológiai másodvetésben, az erdőszélek menti 

hektársávokon és a nitrogénmegkötő növények esetében.
88

 

 A Bizottság a rendeletmódosítás tervezetét 2016. december 15-én tette közzé: ebben a Bizottság 

lehetőséget adott arra a tagállamoknak, hogy a módosítás azon elemeit, amelyeket rövid időn belül 

végrehajthatónak tartanak, akár 2017-től bevezessék azzal, hogy a megváltozott szabályokat kötelező 

érvénnyel 2018. január 1-től kell minden tagállamnak bevezetnie. 

Ezt kihasználva a tárca úgy döntött, hogy 2017-től megadja a gazdálkodóknak azt a lehetőséget, hogy a 

nitrogénmegkötő- és nem nitrogénmegkötő növények keverékei is elismerhetők legyenek EFA-területként 

úgy, hogy a keverékben a nitrogénmegkötő növény(ek) csíraszámaránya meg kell, hogy haladja az 50%-ot. 

Továbbá az ökológiai jelentőségű másodvetések átláthatóbb kezelése érdekében 60 napos fenntartási 

időszakot írtunk elő; ezzel egyidejűleg eltöröltük a vetési időszak kezdetét. Vagyis a gazdálkodónak csak azt 

kell figyelnie, hogy tárgyév október 1-jéig elvesse az ökológiai másodvetésnek szánt, legalább két faj 

keverékét, és azt a vetéstől számított 60 napig ne forgassa be. A vetést és beforgatást a vetést és beforgatást 

követő 15 napon belül kell bejelentenie. 

Fiatal gazdák támogatása az I. pillérben 

A fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás a mezőgazdaságban tevékenykedők 

generációváltását segíti elő. Az intézkedés kötelező a tagállamok számára, amelyre az éves pénzügyi keretük 

maximum 2 százalékát fordíthatják. A támogatás igénybevételére 2017-ben is jogosult volt minden olyan 40 

évnél fiatalabb termelő,  

 aki 2017-ben kezdett mezőgazdasági tevékenységbe (adott be először egységes kérelmet – kérelmez 

ügyfél azonosító számot);  

 vagy gazdaságát az első támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül hozta létre.  

A támogatás felső területi korlátja 90 hektár, legfeljebb 5 éven keresztül nyújtható és a jelenlegi KAP 

rendszerben 2020-ban kérelmezhető utoljára. A tagállami éves bruttó pénzügyi keret támogatható hektárokra 

vetítetve adja azt az átlagtámogatást, amelynek 25 százaléka adható plusztámogatásként a támogatható 

                                                      
88 Ez tekinthető a javaslatcsomag egyetlen, a gazdálkodók érdekeit sértő pontnak, melyet Magyarország a kezdetektől ellenzett. 
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hektárméretig. A jogcímben nem csak természetes személyek hanem, jogi személyek is részesülhetnek, 

amennyiben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. 

Termeléshez kötött támogatások 

Az uniós jogszabály alapján, az egyes ágazatok korábbi termeléshez kötött vagy attól elválasztott 

támogatásokat figyelembe véve, a 2015 előtt alkalmazott források által kifejtett ágazati hatások megőrzése és 

továbbfejlesztése, valamint a Kormány és a Földművelésügyi Minisztérium társadalom- és szakpolitikai, 

illetve gazdasági célkitűzéseire tekintettel 2017-ben az alábbi állatok és kultúrák részesültek termeléshez 

kötött támogatásban:  

 húshasznú anyatehén 

 hízottbika 

 tejhasznú tehén  

 juh 

 rizs 

 cukorrépa 

 zöldségnövények 

 ipari zöldségek 

 ipari olajnövény (2017-ben indult új jogcím) 

 intenzív gyümölcsültetvények, (2017-ben indult új jogcím)  

 extenzív gyümölcsültetvények, (2017-ben indult új jogcím) 

 szemes fehérjenövények  

 szálas fehérjenövények. 

Már 2016-ban került sor – a 2015-2016 évek tapasztalatai alapján – a termeléshez kötött támogatások 

rendszerével kapcsolatos felülvizsgálatra. Ennek eredményeként a termeléshez kötött támogatások jogcímei 

a 2017. kérelmezési évtől a következő – döntően technikai – változásokon estek át.  

A szakmai szervezetekkel megvalósult konzultáció eredményeként:  

 Változott az tejhasznú tehén fogalma: olyan egyed támogatható, amely március 31-én már leellett, 

ekkor legalább 23 hónapos és amely március 31-én a kérelmező tenyészetében van. 

 A rizsnél hektáronként 2,5 tonnás hozamot kell igazolni a termeléshez kötött támogatás feltételeként.  

 Bővült a támogatható zöldségnövények köre a zöldségnek minősülő fűszernövényekkel és új 

vetőmagnormák meghatározására kerül sor. 

 Külön pénzügyi kerettel vált támogathatóvá az olajtök (ipari olajnövények) és az ipari zöldségnövények 

közé bekerült az étkezési burgonya. 

 A gyümölcsültetvények támogatása intenzív és hagyományos (extenzív) gyümölcsültetvény 

támogatására vált szét. 

 A technikai módosítások célja az eredményesebb gazdálkodás elősegítése, a rendszer működése során 

összegyűlt tapasztalatok hasznosítása volt.  

Kisgazdaságok támogatása 

E jogcím révén nyújtott támogatás minden közvetlen kifizetést helyettesít, továbbá felmenti a termelőket az 

Európai Unió által jogszabályban rögzített zöldítés követelményeinek teljesítése alól. A támogatás 

igénybevételére minden olyan termelő jogosult volt, aki 2015-ben minimum egy hektáros területtel 

rendelkezett. A támogatás egyösszegű, amelynek gazdálkodónkénti éves mértéke minimum 500, maximum 

1250 euró. Azon gazdálkodók esetében, akik a normál rendszerben kevesebb, mint 500 euró támogatásra 

voltak jogosultak, a támogatást 500 euróra felkerekítik, 500 és 1250 euró között a normál rendszerben járó 

támogatásnak megfelelő összeget kapja a termelő. A legalább 500 €/év/gazda támogatási összeg 

hozzávetőleg 1-2,2 hektár jogosult területet jelent, a legfeljebb 1250 €/év/gazda hozzávetőleg 1- 5,4 hektár 

jogosult területnek felel meg.  

A kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszerébe csak egyszer, 2015-ben lehetett belépni, az 

akkor megállapított összeg jár évente a termelőnek 2020-ig. 2016-ban is több esetben problémát okozott, 

hogy a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben való részvétel során a mezőgazdasági termelők 
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nem minden esetben rendelkeztek az első évben, 2015-ben bejelentett támogatható hektárok számának 

megfelelő támogatható hektárszámmal, így többen elestek a támogatástól. 

 

2017. évi főbb adatok és változások 

A 2017. kérelmezési évre Magyarország számára az Európai Tanács és az Európai Parlament közös 

rendeletében rögzített bruttó pénzügyi keret 1,344 Mrd euró. 

Alaptámogatás (SAPS) 

A 2016. évben 173 321 db kérelem érkezett be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, összesen 4 

943 307 hektárra kérelmeztek SAPS támogatást a gazdálkodók. A 2004 és 2016 közötti értékeket a 

következő táblázat szemlélteti. 

105. táblázat: A SAPS támogatás kérelmezésének alakulása (db, ha) 

Igénylés éve 
Jóváhagyott kérelemszám  

(db) 
Jóváhagyott terület nagysága, (ha) 

2004 208 806 5 337 010 

2005 207 482 5 270 490 

2006 203 751 5 101 110 

2007 193 232 5 079 952 

2008 188 328 5 088 774 

2009 185 473 5 058 736 

2010 180 091 5 002 538 

2011 176 497 5 006 265 

2012 175 863 5 004 338 

2013 177 455 5 011 218 

2014 177 303 4 994 396 

*2015 174 010 4 982 148 

*2016 173 321 4 943 307 

*2017 172 159 4 961 110 

Megjegyzés: * Kistermelői kérelmekkel együtt. 

Forrás: Kincstár, 2018 

A kifizetések esetében megállapítható, hogy 2017-ben hektár alapon, a zöldítési komponens összegével 

együtt – szankciók és egyéb szankciós levonásoktól függetlenül –, 310,67 forint/euró árfolyamon 71 417,2 

forinttámogatás jutott a hektáronként a termelőkhöz. Az elmúlt időszaki értékeket a következő táblázat 

tartalmazza. 

106. táblázat:  A SAPS támogatással kapcsolatos kifizetések alakulása  
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Igénylés éve Fajlagos támogatás, forint Kifizetett összeg, milliárd forint Forint/euró árfolyam 

2004 15 806,8 78,347 256,20 

2005 22 418,3 93,718 249,61 

2006 24 420,6 121,624 273,00 

2007 25 582,5 127,732 250,69 

2008 31 429,4 155,718 242,83 

2009 42 173,1 207,403 269,70 

2010 46 535,8 229,355 275,75 

2011 56 911,9 280,436 292,55 

2012 59 744,7 293,352 284,89 

2013 69 660,3 331,907 298,15 

2014 69 805,1 337,830 310,54 

*2015 72 358,0 322,714 313,45 

*2016 71 075,9 315,037 309,79 

*2017 71 417,2 324,506 310,67 

Megjegyzés: * Zöldítési kifizetésekkel együtt. 

Forrás: Kincstár, 2018 

Zöldítés 

2016-ban hazánkban 487 664,42 hektár volt a megállapított EFA-elemek területe. 2017-ben a megállapított 

EFA-elemek területe az előző évhez képest 50 698,68 hektárral növekedett és így 538 363,10 hektár lett, 

mely különbség a súlyozási tényezők alkalmazását követően 38 750,41 hektár. 

107. táblázat: Az ökológiai fókuszterületek alakulása 

EFA típusa 
Súlyozási 

tényező 

2016 2017 

Elfogadott EFA 

elemek területe 

(ha) 

Elfogadott EFA 

elemek súlyozott 

területe (ha) 

Elfogadott EFA 

elemek területe 

(ha) 

Elfogadott EFA 

elemek súlyozott 

területe (ha) 

Parlag 1 80 519,74 80 519,74 84 197,82 84 349,47 

Sövény, fás sáv 2 1 188,97 2 377,93 850,68 1 896,59 

Vízvédelmi sáv, folyóvíz 1,5 11,42 17,13 9,70 16,39 

Vízvédelmi sáv, állóvíz 1,5 4,48 6,71 4,26 7,99 

Energiaültetvény (sarjerdő) 0,3 722,14 216,64 452,48 134,94 

Facsoport 1,5 136,61 204,94 133,04 204,38 

Erdősített terület 1 3 132,23 3 132,23 7 075,86 7 064,15 

Gémeskút 1 0,02 0,02 0,01 0,01 

Ökológiai jelentőségű másodvetés 0,3 186 867,23 56 060,20 182 509,97 54 686,29 

Nitrogénmegkötő növényekkel 

beültetett terület 
0,7 211 296,41 147 907,53 260 592,30 182 288,80 

Termelés nélküli erdőszél menti 

sáv 
1,5 130,75 196,13 103,17 170,01 

Tavak 1,5 27,30 40,95 35,31 53,60 

Kunhalom 1 77,77 77,77 85,09 91,01 

Fasor 2 1,79 3,58 1,58 4,86 

Termeléses erdőszél menti sáv 0,3 1 104,60 331,40 830,88 233,01 

Táblaszegély 1,5 1 979,19 2 968,96 1 174,49 1 899,09 

Vizes árok 2 463,01 926,03 305,85 637,96 

Magányos fák 1,5 0,76 1,14 0,59 0,91 

Összesen  - 487 664,42 294 989,03 538 363,10 333 739,44 

Forrás: Kincstár, 2018 

Az egyes EFA-elemek arányát vizsgálva a megállapított EFA-területből elmondható, hogy a táblaszintű 

EFA-elemek közül 2016-ban és 2017-ben is a nitrogénmegkötő növényekkel beültetett területek, az 
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ökológiai jelentőségű másodvetés és a parlagon hagyott területek voltak a leginkább igényelt EFA-típusok. 

Ezek megállapított súlyozás nélküli összterülete 2016-ban 487.664,42 hektár, mely az összes súlyozás 

nélküli EFA-terület 98,16%-a. 2017-ben a szóban forgó EFA-területek megállapított súlyozás nélküli 

összterülete 2016-hoz képest 48 616,71 hektárral növekedett, mely leginkább a nitrogénmegkötő növénnyel 

bevetett terület növekedésének köszönhető. A nem táblaszintű EFA-elemek közül pedig mindkét évben a 

táblaszegély és a sövény, fás sáv igénylése volt jellemző. 

Állandó gyepterületek esetében a zöldítés szabályait lefektető 1307/2013/EU rendelet alapján, az országban 

meglévő állandó gyepek összterületének méretét kell Magyarországnak évről évre megőriznie. A rendelet 

nem a gazdaság szintű fenntartását írja elő az állandó gyepeknek, hanem lehetőséget ad arra, hogy országos 

szinten kerüljön fenntartásra. Minden évben a 2015-ben megállapított induló értékhez kell viszonyítani az 

adott évi magyarországi állandó gyepek méretét. A 2017. évi országos álladó gyepterület arány 13,16%. Az 

állandó gyep arány a 2015. évi referencia arányhoz képest +4,69%-os növekedést mutat, így visszaállítást 

nem kellett elrendelni. 

 

108. táblázat: Az elmúlt három év állandó gyepterület adatai: 

Év Bejelentett állandó gyepterület (ha) 

2015 631.655 

2016 659.355 

2017 702.238 

Forrás: Kincstár 

Fiatal gazdák támogatása 

Magyarország e támogatási jogcímre az érintettek viszonylag alacsony száma miatt a tagállam az éves 

pénzügyi keretének 0,8 százalékát különítette el a 2016. kérelmezési évben. 2016-ban az előző évnél 39%-al 

több, összesen 10 724 támogatási kérelem érkezett be a Kifizető Ügynökséghez. A területet illetően a 2016. 

évi növekmény 21%-os volt, így a fiatal gazdák támogatását igénylő kérelmek által lefedett terület elérte a 

201 604,4 hektárt. Az ellenőrzések után végül csak 8 856 termelő kérelme felelt meg a feltételeknek, ennek 

keretében 171 051,9 hektár támogatására nyílt mód. 2017-ben 12 558 termelő közül csak 11 189 volt, aki 

megfelel a fiatal gazda támogatás kritériumainak. Ennek eredményeként az igényelt 220 750 hektár után csak 

192 814 hektár után fizette ki a Magyar Államkincstár fajlagos támogatási összeget, amelynek értéke 21 091 

forint/hektár volt. 

109. táblázat: A fiatal gazdák támogatására vonatkozó kérelmezési adatok 

Kérelmezési év 

Kérelmek száma a 

kérelembeadás végén 

db 

Kérelmezett terület nagysága a 

kérelembeadás végén, hektár 

Jóváhagyott 

kérelmek száma, db 

Jóváhagyott terület 

nagysága, hektár 

2015 7 690 165 909,0 6 692 139 804,2 

2016 10 724 201 604,4 8 856 171 051,9 

2017 12 558 220 750,1 11 189 192 814,6 

Forrás: Kincstár, 2018 

Termeléshez kötött támogatások 

A termeléshez kötött támogatás rendszerében az egyes intézkedések szerinti megoszlásban az alábbi források 

voltak felhasználhatók 2017-ben. Az egyes jogcímek esetében a korábbi időszakhoz képest nem volt érdemi 

keretösszeg változás. 

110. táblázat: A termeléshez kötött támogatási jogcímek keretösszegének alakulása 2017 
(millió euró) 

Anyatehéntartás 34,932 

Hízottbika 4,491 
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Tejhasznú tehéntartás 68,866 

Anyajuhtartás 21,957 

Cukorrépa termesztés 7,984 

Rizstermesztés  1,996 

Ipari zöldségnövény termesztés 11,455 

Zöldségnövény termesztés 5,046 

Ipari olajnövény termesztés 1,411 

Extenzív gyümölcstermesztés 9,757 

Intenzív gyümölcstermesztés 6,711 

Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés 13,431 

Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés 13,431 

Összesen  201,468 

Forrás: a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 

A jogcímek áttekintése alapján megállapítható, hogy az előző évhez viszonyítva a rizstermesztés és a 

zöldségnövény termesztés esetében csökkent a kérelmezők száma és a jogosult területek nagysága is 2016-

hoz képest. Az igényelt területek esetében az említett jogcímeken kívül a cukorrépa igényelt területe 

mérséklődött 2015-höz viszonyítva. A többi jogcím esetében a résztvevők körében bővülés volt 

megfigyelhető mind a kérelmezők száma, mind a terület/állategység vonatkozásában. A részletes adatokat a 

következő táblázat tartalmazza. 

111. táblázat: A termeléshez kötött támogatási jogcímek kérelmezési adatai 2015-2016 

Megnevezés 

2015 2016 2017 

Jóváhagyott 

kérelmek 

száma db 

Jóváhagyott 

terület vagy 

állategyed 

nagysága, 

hektár/egyed 

Jóváhagyott 

kérelmek 

száma, db 

Jóváhagyott terület 

vagy állategyed 

nagysága, 

hektár/egyed* 

Jóváhagyott 

kérelmek 

száma, db* 

Jóváhagyott 

terület vagy 

állategyed 

nagysága, 

hektár/egyed* 

Anyajuh 6 399 876 043 7 119 778 079 7 410 - 

Anyatehén 6 395 198 047 7 538 182 298 7 892 - 

Hízottbika 4 919 67408 5 493 69 668 5 155 - 

Tejhasznú tehén 2 618 199 878 2 808 201 758 3 143 206 492 

Rizs 72 3 117 84 2 868 52 2 691 

Cukorrépa 532 14 323 559 14 270 625 17 082 

Zöldségnövény 4 310 31 731 6 370 49 559 4 307 17 797 

Ipari zöldségnövény 2 576 53 056 2 843 55 368 3 648 59 949 

Ipari olajnövény  - - - - 595 5 914 

Gyümölcs 7 349 50 890 8 177 54 372 - - 

Extenzív gyümölcs - - - - 7 214 39 735 

Intenzív gyümölcs - - - - 2 069 13 951 

Szemes fehérjetakarmány 3 946 71 057 3 447 60 187 4 765 78 905 

Szálas fehérjetakarmány 10 566 113 579 13 249 150 261 15 085 173 058 

Megjegyzés: * A fellebbezések még nem zárultak le, az egyes értékek némileg változhatnak. 

Forrás: Kincstár, 2018 

Kisgazdaságok támogatása 

A 2017. évi kérelmezők száma tovább csökkent az előző évhez képest, melynek eredményeként az eredeti 

résztvevők csaknem 62 százaléka vett részt 2017-ben is az egyszerűsített kistermelői támogatási rendszerben. 

Összesen 31 449 támogatási kérelem érkezett be 65 026,9 hektárra vonatkozóan. 2017-ben a kérelmezők 

98%-a és az igényelt terület 96%-a volt támogatható.  

112. táblázat: A kisgazdaságok támogatására vonatkozó kérelmezési adatok, 2015-2016 
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Kérelmezési év 

Kérelmek száma a 

kérelembeadás végén 

(db) 

Kérelmezett terület 

nagysága a kérelembeadás 

végén 

(hektár) 

Jóváhagyott kérelmek 

száma 

(db) 

Jóváhagyott terület 

nagysága 

(hektár) 

2015 50 755 111 218,0 49 938 109 578,8 

2016 41 151 87 871,3 38 571 76 645,0 

2017 31 449 62 026,9 30 843 59 546,3 

Forrás: Kincstár, 2018 

Összességében a 2017. évi közvetlen támogatások esetében a 310,67-es forint/euró árfolyammal számolva a 

következő táblázatban található értékek jelentek meg fajlagos támogatásként. Az egyes termelők esetében a 

felmerülő szankciók és egyéb levonások következtében a ténylegesen kifizetett értékek kisebbek lehettek.  

 

113. táblázat: A közvetlen kifizetések fajlagos támogatási összege a 2017. kérelmezési évben 

Közvetlen kifizetések keretébe tartozó támogatások 
Jogcímek 2016-os fajlagos 

támogatási összege (Ft) 

Fajlagos támogatás 

(euróban) 

SAPS (kistermelő támogatás nélkül) 46 083 148,33 

Zöldítés 25 334 81,55 

Fiatal gazda támogatás 21 091 67,89 

Termeléshez kötött támogatások: 
  

Hízottbika 18 930 60,93 

Anyatehén 49 413 159,05 

Tejhasznú tehén 103 021 331,61 

Anyajuh 7 539 24,27 

Rizstermesztés 229 420 738,47 

Cukorrépa termesztés  144 406 464,82 

Zöldségnövény termesztés 86 660 278,95 

Ipari zöldségnövény termesztés  59 158 190,42 

Ipari olajnövény termesztés  73 207 235,64 

Extenzív gyümölcstermesztés 75 687 243,62 

Intenzív gyümölcstermesztés 148 136 476,83 

Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés 51 979 167,31 

Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés 23 956 77,11 

Összes beérkezett kérelem termeléshez kötött támogatásra: kultúránként és állatfajonként más összeg 

Mezőgazdasági kistermelők támogatása termelőnként különböző összeg 

Forrás: Kincstár, 2018   

A szabályozásban végbement változások 

A 2017. évben a 2016. évben bevezetett támogatások kisebb módosításokkal (például termeléshez kötött 

támogatások) tovább működtek. A szabályozási módosítások az egyszerűbb és átláthatóbb rendszer felé 

történő elmozdulást szolgálták. 

Előzetes ellenőrzésre 2016. évtől kezdődően minden évben sor kerül. Célja a gazdálkodók segítése abban, 

hogy kevesebb hibát, pontatlanságot kövessenek el, továbbá egyszerűbb legyen maga az igénylés, ezáltal az 

ellenőrzési folyamat és a támogatások kifizetése is felgyorsuljon. 2017-ben folytatódtak az előzetes 

ellenőrzések, amelyek kiterjedtek a bejelentett táblák, ökológiai jelentőségű területek, valamint az egységes 

kérelem részét képező támogatások kötelező mellékletei csatolásának vizsgálatára is. Az előzetes ellenőrzés 

során a Kifizető Ügynökség a kérelembeadás időszakában ellenőrizte a kérelmeket és a kiszűrhető hibákra 

felhívta a gazdálkodók figyelmét. A termelők ezeket a hibákat javíthatták, amely által csökkenthették vagy 

elkerülhették az esetleges szankciót.  

Fontos még kiemelni egy másik relatív új elemalkalmazását is 2017. évet érintően, ez a sárga lapos 

rendszer, amely 2016. évben került bevezetésre. A Bizottság az egyszerűsítés égisze alatt számtalan 

módosítási javaslattal élt a 2015. évtől kezdődően. Ilyen volt a „sárga lapos” (yellow card) rendszer 
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bevezetése is. A „sárga lapos” rendszer lényege, hogy csekély mértékű túligénylésnél (10%-ot meg nem 

haladó) a termelő csökkentett (50%-os) szankciót kap. A sárga lap csak a helyszíni ellenőrzésre kiválasztott 

termelők esetében alkalmazható. Az ilyen eseteknél alkalmazandó a nyomon követés, így ha az adott 

termelőnél a következő évben ismét túligénylést tapasztalnak, akkor visszamenőlegesen róják ki rá a 

csökkentett és normál szankció közti különbséget. A sárga lapos rendszer bevezetésével célunk a csekély 

mértékű túligénylések esetében a termelő figyelmeztetése, a szankciók csökkentése.  

 

Az agrártámogatások 2017. évi kifizetései 

2017-ben az agrártámogatások címén összesen mintegy 591,9 milliárd forint került felhasználásra uniós és 

hazai forrásokból, amelyet a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés (AM 

fejezetén kívül eső támogatás) további 27,9 milliárd forinttal egészített ki.   

114. táblázat: A 2017. évi agrár- vidékfejlesztési és halászati támogatások kifizetései (millió 
forint) 

Intézkedés típusa Összeg 

Közvetlen támogatások 346 810,0 

Vidékfejlesztési és halászati támogatások 115 077,7 

Piaci és állategészségügyi támogatások* 25 321,7 

Nemzeti támogatások** 104 652,1 

Összesen 591 861,5 

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés 27 923,0 

* A piaci támogatásoknál feltüntetett összeg az EU-s társfinanszírozással működtetett intézkedések nemzeti lábát is tartalmazza. 

**A közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT), valamint a tejpiaci válsághelyzet kezelését szolgáló 

uniós intézkedés hazai lába is itt szerepel. 

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatások 

 Közvetlen támogatások 4.1.2.

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (továbbiakban: EMGA) finanszírozott közvetlen támogatások 

keretében 346,8 milliárd forint került kifizetésre.  

A 2015-ben bevezetett támogatási rendszer elemei az alaptámogatás (SAPS) mellett: a zöldítés, a fiatal 

gazdálkodók támogatása, a termeléshez kötött támogatások, a kisgazdaságok egyszerűsített támogatási 

rendszere. 

Mivel Magyarország minden évben kihasználja a tárgyévi előleg október 16. utáni kifizetésének lehetőségét, 

egy adott naptári év teljesítése mindig két gazdasági évet érint (EMGA gazdasági év, amely alatt a közvetlen 

kifizetések n. évre vonatkozóan teljesülhetnek, n. év október 16-tól (n+1) év június 30.-ig).  

Az egységes területalapú támogatás (SAPS) keretében 158,4 milliárd forint került folyósításra a termelők 

részére. Ezen belül a 2016. évi jogosultságok után 28,3 milliárd forint végkifizetés, a 2017. évi jogosultságok 

alapján pedig 129,8 milliárd forint tárgyévi előleg és részfizetés teljesült. A korábbi évek áthúzódó 

kifizetései (jogorvoslati eljárásokat követően) 0,3 milliárd forintot tettek ki. 

2017-ben a zöldítés jogcímen 124,5 milliárd forint került kifizetésre, amelyből 72,6 milliárd forint a 2016. 

évi jogosultságok utáni végkifizetés, 51,6 milliárd forint a 2017. évi tárgyévi előleg és részfizetés, 0,3 

milliárd forint pedig a 2015. év áthúzódó kifizetését (jogorvoslati eljárásokat követően) jelenti. 

A termeléshez kötött támogatások keretében az alábbi jogcímek kerültek meghirdetésre: húshasznú 

anyatehén, hízott bika, tejhasznú tehén, juh, rizs, cukorrépa, zöldségnövények, ipari zöldségek, 

gyümölcsültetvények és bogyósok, fehérje növények (szemes és szálas fehérje növények). A termeléshez 

kötött támogatások keretében 50,1 milliárd forint került kifizetésre (a 2016. évi jogosultságok után 33,0 

milliárd forint, a 2017. évi jogosultságok után16,5 milliárd forint, a 2015. évi jogosultságok után 0,6 milliárd 

forint). 

A fiatal gazdálkodók támogatása a mezőgazdasági termelők generációváltását segíti elő. A jogcímen 2017-

ben 4,4 milliárd forint kifizetés történt (a 2016. évi jogosultságok után 2,0 milliárd forint, a 2017. évi 

jogosultságok után 2,3 milliárd forint, a 2015. évi jogosultságok után 0,1 milliárd forint). 
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A kisgazdaságok egyszerűsített támogatása keretében 4,2 milliárd forint kifizetés történt, amelyből 0,6 

milliárd forint a 2016. évi jogosultságokhoz, 3,6 milliárd forint pedig a 2017. évi jogosultságokhoz 

kapcsolódott. 

A 2014-2020 közötti időszakra szóló többéves uniós költségvetés tervezése során döntés született arról, hogy 

a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő súlyos válságok kezelésére tartalékot kell létre hozni 

(krízistartalék), amelyet – az előző költségvetési ciklustól eltérően - a többéves pénzügyi keret 2. fejezetébe 

kell beilleszteni. Mivel a célra többletforrás nem került biztosításra a tartalék képzése minden évben a 

pénzügyi fegyelem alkalmazásával, a közvetlen támogatások csökkentése révén valósulhat meg. Az uniós 

döntés értelmében amennyiben a pénzügyi év végéig válságkezelési intézkedések céljára ezt a tartalékot nem 

használják fel, úgy a termelők részére azt vissza kell téríteni. 

A pénzügyi fegyelem alkalmazása miatt a 2016-ban beadott közvetlen támogatási kérelmekre 

Magyarországnak is támogatáscsökkentést kellett végrehajtania, ha a termelőnél a közvetlen támogatási 

jogcímek alapján járó támogatás meghaladta a 2.000 eurót. A csökkentést kizárólag a 2.000 euró fölötti 

részre kellett alkalmazni. Mivel a krízistartalék nem került felhasználásra, 2017. október 15-ig 4,7 milliárd 

forint visszatérítése az érintett termelők részére megtörtént. 

A közvetlen támogatások között került kimutatásra a tejbeszállítás csökkentésének támogatása is. A tejpiaci 

válsághelyzet kezelése érdekében az Európai Unió 2016-ban döntött arról, hogy támogatást biztosít azon 

jogosult kérelmezők részére, akik a rendeletben meghatározott feltételek mellett egy három hónapos ún. 

csökkentési időszakra vállalták tehéntejszállítmányaik csökkentését az előző év ugyanazon időszakához, 

vagyis a referencia-időszakhoz képest. Ezen a jogcímen 2017-ben 365,4 millió forint került kifizetésre 

115. táblázat: az EMGA forrásból kifizetett közvetlen támogatások (millió forint) 

Jogcím Kifizetett összeg 

Területalapú támogatás/SAPS 158 432,2 

Zöldítési támogatás 124 477,2 

Fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás  4 379,5 

Kisgazdaságok egyszerűsített támogatása   4 235,1 

Termeléshez kötött anyajuh támogatás 6 275,2 

Termeléshez kötött tejhasznú tehén támogatás 14 742,5 

Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás 9 343,0 

Termeléshez kötött hízott bika támogatás 1 567,7 

Zöldségnövény támogatás 2 419,3 

Feldolgozóipari zöldségnövény támogatás 191,5 

Ipari zöldségnövény termesztés 2 933,5 

Gyümölcstermesztés támogatás 2 567,3 

Rizstermesztés támogatása 337,9 

Szálas fehérjenövény támogatás  3 912,2 

Szemes fehérjenövény támogatás 3 940,9 

Cukorrépa termesztés termeléshez kötött támogatása 1 865,7 

Pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítés 4 665,0 

Kérődző szerkezetátalakítás* 66,0 

Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítás* 1,8 

Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás* 0,5 

Elkülönített cukor támogatás* 90,6 

Tejbeszállítás csökkentés támogatása 365,4 

Összesen 346 810,0 

*Áthúzódó kifizetések. 

Forrás: Magyar Államkincstár 
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Vidékfejlesztési és halászati támogatások 

Vidékfejlesztési és halászati támogatások keretében összesen 115,1 milliárd forint került kifizetésre, 

amelyből a halászati támogatásokra fordított összeg 1,6 milliárd forintot tett ki. 

A vidékfejlesztési intézkedéseken belül az agrár-környezetvédelemi és éghajlattal kapcsolatos kifizetések 

mintegy 46,1 milliárd forintos, a Natura 2000 és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések 16,8 milliárd 

forintos, a tej állatjóléti támogatás 6,5 milliárd forintos, valamint a kockázatkezeléshez kapcsolódó 

kifizetések 7,7 milliárd forintos összege emelkedik ki. 
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Piaci és állategészségügyi intézkedések támogatása 

A piaci és állategészségügyi támogatásokra 2017-ben uniós forrásból összességében 15,6 milliárd forint 

került kifizetésre, amelyet az uniós társfinanszírozással működtetett intézkedések esetében 9,7 milliárd forint 

egészített ki.  

Tisztán uniós forrásból finanszírozott piaci intézkedések 

A belpiaci támogatások közül nagyságrendjében kiemelkedik a szőlő, borágazat támogatása (6,4 milliárd 

forint), amelynek intézkedései ötéves nemzeti támogatási program keretein belül valósulnak meg az Európai 

Unió közös piacszervezése alapján. Kiadásait teljes egészében az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap 

fedezi. A jelenleg hatályos támogatási program 2014-től 2018-ig tart. 

2017-ben a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatására 5,9 milliárd forintot használtak 

fel. A borászati melléktermékek lepárlása 417,0 millió forint, a borok promóciójára 106,5 millió forint 

kifizetése történt meg. 

2014-ben az orosz importtilalom miatt a jelentős árcsökkenés, valamint a súlyos piaci zavarok elkerülése 

érdekében az Európai Bizottság a zöldség-gyümölcs ágazat megsegítésére ideiglenes rendkívüli támogatási 

intézkedést fogadott el. Ennek alapján az egyes gyümölcs- és zöldségfélék tekintetében az elismert termelői 

szervezetek és az elismert termelői szervezetekben nem tag termelők a Magyar Államkincstár által 

engedélyezett piacról történő árukivonási, be nem takarítási és zöldszüreti intézkedéseikre vonatkozóan a 

2018. június 30-ig terjedő időszakban ideiglenes rendkívüli támogatást vehetnek igénybe. 2017-ben ezen a 

jogcímen 325,4 millió forint kifizetés történt. 

Uniós társfinanszírozással működtetett piaci intézkedések 

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség program célja a gyermekek zöldség- és gyümölcsfogyasztásának 

hosszú távon történő növelése és az egészséges étkezési szokások kialakítása, a túlsúlyosság és az elhízás 

csökkentése érdekében. A támogatás jogosultjai a közoktatási intézmények fenntartói, míg a támogatási 

összeg igénylői a program beszállítói, azaz a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek, 

termelői szervezetek társulásai, valamint a termelők. A támogatás formája uniós tárfinanszírozással működő, 

egyedi döntésen alapuló, vissza nem térítendő támogatás. Az uniós és a hazai költségvetési forrás arányát – 

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programhoz a bizottsági határozatokkal megítélt uniós forrás összege, 

valamint az évről évre csökkenő mértékű uniós többletforrás figyelembevételével – az iskolagyümölcs- és 

iskolazöldség-program szinten tartása érdekében biztosított hazai költségvetési forrás összege határozza meg. 

A program keretében végre kellett hajtani ún. kísérő intézkedéseket is, amelyek az egészséges étkezési 

szokásokkal, valamint a zöldség-gyümölcs ágazattal kapcsolatos ismeretek bővítését szolgálták.  

A 2017. évi kifizetések két tanévet érintettek. A 2016/2017. tanévben (2016. szeptember 1. és 2017. május 7. 

között) 2.173 iskolában (az érintett évfolyamokkal rendelkező általános iskolák és gimnáziumok 89,9 

százalékában) 549.918 tanuló, azaz az 1-8. évfolyamon tanuló gyermekek 71,7 százaléka kapott gyümölcsöt 

és zöldséget, illetve gyümölcslevet 26-29 héten át, az iskolák igényétől függően. A résztvevő iskolákban heti 

3-4 adag termék kiosztására került sor, szintén az iskolák választásától függően. A kiosztott friss termékek 

(alma, körte, őszibarack, nektarin, szilva, paradicsom, sárgarépa és paprika) összes mennyisége 37,7 millió 

adag (mintegy 4.188 t), míg a feldolgozott termékeké (100 százalékos gyümölcslé) 13,0 millió adag (26.044 

hektoliter) volt. A program keretében adott termékek származási helye Magyarország volt. A termékek 89,0 

százaléka integrált termesztésből származott. A termékkiosztáshoz kapcsolódóan végrehajtandó kísérő 

intézkedések közül az oktatással egybekötött zöldség-, gyümölcskóstoltatást, valamint az egészséges 

táplálkozással kapcsolatos ismereteket bővítő munkafüzet kiosztását lehetett támogatással megvalósítani. 

A 2017. szeptember 1. és 2018. május 6. között futó 2017/2018. tanévi iskolagyümölcs- és iskolazöldség-

program finanszírozása részben szintén a 2017. évi költségvetésből történt. A program céljai megegyeztek az 

előző tanévi programéval, de a végrehajtás már az egységes uniós szabályozási rendszerű európai uniós 

Iskolaprogram keretében zajlott. A 2017/2018. tanévben – előzetes adatok szerint – 2.242 iskola 557.566 

tanulója vett részt a programban. A 26 hetes programban a célcsoport, a kiosztható termékek köre, a kiosztás 

gyakorisága és a támogatható kísérő intézkedések köre ugyancsak megegyezett az előző tanévi programéval. 

Az iskolatej programban óvodás gyermekek, általános iskolás korosztályú tanulók és a szak- és középiskolai 

tanulók vehettek részt.  Az elmúlt hat évben az ellátottak létszáma jelentősen, majdnem a háromszorosára - 
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mintegy 440 ezer főre – emelkedett. Az általános iskolások és óvodás gyermekek ellátása esetén közösségi 

és nemzeti, a középiskolás tanulók ellátása esetén csak közösségi támogatást lehetett igényelni. Az Igyál tejet 

programban történő részvétel egyedi módon kerül megállapításra. Az intézményfenntartó dönt a programban 

való részvételről, szerződést köt a tejfeldolgozóval, és 2 hónapos ellátási időszakot követően benyújtja a 

támogatásigénylő dokumentációt.  

A korábbi időszakokhoz hasonlóan 2017. évben is jelentős igény mutatkozott a méhészeti tevékenység 

hatékonyságának növelését célzó Magyar Méhészeti Nemzeti Program támogatásaira. Az 50 százalék 

hazai és 50 százalék uniós forrás 2017. évben 99,44 százalékos kihasználás mellett szinte hiánytalanul 

fedezte a támogatási kérelmek összegét a lehetőségként rendelkezésre álló átcsoportosítás használatával. A 

13 aljogcím közvetlenül is segítette az ágazat szereplőit, a méhek kártevője elleni védekezés 

költségcsökkentése, vándorlás eszközeinek, méztermelés eszközeinek támogatása mellett. Ezen 

eszközberuházások korszerű új eszközök beszerzését tették lehetővé, melyek higiéniai szempontból és 

költséghatékonyság növelésében is kedvezőbb helyzetbe hozzák az igénylőket. Közvetett támogatásnak 

tekinthetjük az egyes kísérleti programok, kutatás-fejlesztési projektek, monitor ellenőrzések 

laborköltségeinek támogatását, amihez a fedezet biztosítása az ágazat egészét segíti, a komplex programot 

összehangolt cselekvésprogramként működteti. A kutatás-fejlesztés kapcsán előtérbe került olyan, az 

ágazatot segítő megoldások kísérletbe állítása, ami a méz vegyszermentes termelésére ad lehetőséget, illetve 

egyes termelést segítő tulajdonságok beazonosítását teszik majd elérhetővé a hazai méhfajtákban. 

A programban a meteorológiai állomások létesítésének és fenntartásának támogatásával a kisebb régiók 

időjárásáról is tájékozódhat a méhészet szereplői mellett a szélesebb közönség is. 

116. táblázat: Piaci és állategészségügyi intézkedések kifizetései (millió forint) 

Jogcím Uniós forrás Hazai forrás Összesen 

Szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási 

támogatására  
5 898,8   5 898,8 

Borászati melléktermékek lepárlása 417,0   417,0 

Borok promóciója harmadik országokban 106,5   106,5 

Rendkívüli zöldség-gyümölcs támogatás 325,4   325,4 

Iskolagyümölcs program 1 452,2 1 693,0 3 145,2 

Igyál tejet program (Iskolatej program) 681,5 3 330,0 4 011,5 

Magyar Méhészeti Nemzeti Program 727,1 727,5 1 454,6 

Egyes speciális szövetkezések támogatása 1 632,2 3 456,3 5 088,5 

Kivételes alkalmazkodási tejtámogatás*  2 945,2   2 945,2 

Külpiaci támogatás 0,2   0,2 

Állatbetegségek és zoonózis felszámolása 

(méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi 

programmal) 

1 419,0 509,8 1 928,8 

Összesen 15 605,1 9 716,6 25 321,7 

A nemzeti kiegészítés 2.945,2 millió forintos összege - a zárszámadási összhang megteremtése miatt - a nemzeti támogatások között 

kerül kimutatásra, mivel az a Nemzeti agrártámogatások előirányzatáról került kifizetésre 

Forrás: Magyar Államkincstár 

 Nemzeti támogatások  4.1.3.

A tisztán nemzeti forrásból finanszírozott támogatások keretében 2017. évben 104,6 milliárd forint került 

kifizetésre.  

Nemzeti agrártámogatások előirányzat kifizetései 

Az Agrárminisztérium költségvetésén belül meghatározó jelentőségű a Nemzeti agrártámogatások 

előirányzat, a hazai kifizetések 73 százaléka, 76,8 milliárd forint ezen a jogcímen teljesült.  

Az előirányzat célja a különböző támogatási konstrukciók működtetésével a mezőgazdasági termelők 

költségeinek csökkentése és jövedelmi helyzetének javítása. Ezen előirányzatból kerülnek finanszírozásra 

többek között az átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT), állatjóléti támogatások, állati hulla elszállításának, 

állatbetegségek megelőzésének támogatása, mezőgazdasági biztosítás díjának támogatása, a 
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növénytermesztéshez és állattenyésztéshez kapcsolódó különböző csekély összegű támogatások, a mezei 

őrszolgálatok támogatása, valamint mezőgazdasági hitel és kamattámogatások.  

2015. évben elindult a „Több munkahelyet a mezőgazdaságban!” program, amelynek keretében nemzeti 

költségvetésből jelentős többletforrások kerültek biztosításra az állattenyésztési, valamint a munkaigényes 

ágazatok részére. Ez leginkább az átmeneti nemzeti támogatás, az állatjóléti és állategészségügyi 

intézkedéseken keresztül teljesült azzal, hogy a korábbi évekhez képest megemelt keretösszegek kerülhettek 

meghirdetésre. 

Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT) keretében 

elsősorban a tej, hízott bika, szarvasmarha extenzifikáció, anyajuh és dohány ágazat finanszírozása valósult 

meg.  

Az ÁNT jogcímei korábban jellemzően a tárgyévet követő évben kerültek kifizetésre. 2016. évben és 2017. 

évben azonban egyes jogcímek esetében tárgyévi előleg, vagy teljes összegű előrehozott tárgyévi folyósítás 

valósult meg, amelynek következtében a 2017. évi teljesítések két gazdasági évet érintenek. 

A tárca az ÁNT-hez szorosan kapcsolódóan 2017-ben is meghirdette az anyakecske, valamint a dohány 

csekély összegű támogatást. 

A tejpiaci helyzet javítása érdekében szintén az ÁNT-hez kapcsolódóan, ezen jogcímről teljesült az uniós 

társfinanszírozással működő kivételes alkalmazkodási tejtámogatás nemzeti kiegészítése is 2,9 milliárd forint 

összegben. 

117. táblázat: Az ÁNT, valamint a hozzá kapcsolódó intézkedések kifizetései 

Jogcím Kifizetett összeg (millió Ft) 

I. Átmeneti nemzeti támogatás   

 Tejtermelés támogatása  10 842,6 

 Anyatehéntartás támogatása  2 329,6 

 Hízott bika támogatás   3 352,0 

 Szarvasmarha extenzifikációs támogatás  2 742,0 

 Burley dohány támogatása  1 006,6 

 Virginia dohány támogatása  2 387,6 

 Anyajuh tenyésztéshez kötött támogatás  16,2 

 Anyajuh kiegészítő támogatás  370,9 

 Előző évekről áthúzódó egyéb kifizetések   13,8 

I. Összesen:  23 061,3 

II. Átmeneti nemzeti támogatáshoz kapcsolódó intézkedések   

Anyakecske de minimis támogatás  173,0 

A dohányágazat de minimis támogatása  1 179,0 

Kivételes alkalmazkodási tej támogatás  (nemzeti kiegészítés) 2 945,2 

II. Összesen:  4 297,2 

I-II. Összesen:  27 358,5 

Forrás: Magyar Államkincstár 

A nemzeti agrártámogatások között - mind forrásigényük, mind az ágazatra gyakorolt hatásukban 

kiemelkednek az állatjóléti támogatások, amelyek az uniós közvetlen támogatásokban nem részesülő sertés 

és baromfi ágazat vállalkozásai által vállalt állatjóléti többletkötelezettségek ellentételezését szolgálják. Az 

egyes állatbetegségek megelőzése, leküzdése jogcím a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendeletben meghatározott 

állategészségügyi intézkedéseket finanszírozta, az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási támogatás célja, 

az állattartó telepeken keletkező állati hulla ellenőrzött, biztonságos eltávolításának és ártalmatlanításának 

elősegítése, ezáltal az állategészségügyi biztonság növelése. Ezen jogcímek részletesebb kifejtésére az 

ágazati részben kerül sor. 

A mezőgazdasági területeken megjelenő lopások és károkozások megakadályozása, valamint a mezei 

őrszolgálatok számának növelése érdekében, 2014. évtől a tárca megemelte a mezei őrszolgálatok 

megalakításának és működésének támogatására nyújtott állami hozzájárulás mértékét. Ennek köszönhetően 

mind a mezei őrszolgálatok, mind a mezőőrök száma emelkedni kezdett. 2016-ban 15 új őrszolgálat jött 
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létre, majd 2017-ben további 4 alakult. A már meglévő őrszolgálatoknál létszámemelkedés volt 

tapasztalható, az újonnan felvett mezőőrök száma 2016-ban 58 fő, 2017-ben 53 fő volt. Így 2017-ben 430 

mezei őrszolgálatban összesen 776 fő teljesített szolgálatot.  

A dél-dunántúli jégeső-elhárítás támogatására szolgáló program díjtámogatás formájában működött, amelyre 

összesen 60,0 millió forint kifizetés történt. Az Európai Bizottság által jóváhagyott díjtámogatás a jégeső-

elhárítási rendszer működéséhez való termelői hozzájárulást egészítette ki.  

A „Nemzeti agrártámogatások” előirányzatáról számos csekély összegű „de minimis” konstrukció is 

finanszírozásra került, így többek között a szőlő és gyümölcs ágazat gázolaj felhasználására, a tenyészkos és 

tenyészbak beállítására, rendezett piaci kapcsolatok kialakítására, a pontytenyésztési programban való 

részvételre (hal tenyészanyag támogatása), a szárított takarmányra, a fűszerpaprika minőségi árutermelésére, 

a nyúltenyésztés hatékonyságának javítását célzó, valamint a méhészeti járművekre igénybe vehető 

támogatások.  

A fentieken túl az agrárszektorban meghirdetett hitelprogramok esetében a tárca jelentős összegű 

kamattámogatást nyújtott, amelyeknek egy része a Magyar Államkincstáron, másik része pedig a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatalon keresztül kerülhetett kifizetésre. 

A Nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer a termelők és az állam közös kockázat- és tehervállalásán alapul. A 

kedvezőtlen időjárási jelenségek által okozott mezőgazdasági károkat kompenzáló rendszer kárenyhítési 

alapját az éves termelői befizetések és az azokkal megegyező összegű állami forrás jelenti. A termelők 

megalapozott kárait ellentételezi aszálykár, belvízkár, felhőszakadáskár, jégesőkár, mezőgazdasági árvízkár, 

tavaszi fagykár, őszi fagykár, téli fagykár vagy viharkár által okozott károk után, jogszabályban 

meghatározott feltételek alapján. A kifizetés mindig a tárgyévet követő évben valósul meg. 

A 2016. kárenyhítési évre vonatkozóan az agrárkár-megállapító szerv a mezőgazdasági termelőknél a 

mezőgazdasági káresemények miatt 10,8 milliárd forint hozamérték-csökkenést igazolt (amelyből le kell 

vonni a terméskiesés miatti ráfordítás-csökkenés, a haszonbérleti díj mérséklés és a biztosítói kártérítés 

összegét). A vonatkozó jogszabály alapján az így kialakult összeg legfeljebb 80 százaléka fizethető ki a 

termelők részére, úgy, hogy a mezőgazdasági biztosítással nem rendelkező termelők részére a kifizethető 

összeget 50 százalékkal csökkenteni kell. 

A MÁK által jóváhagyott, részben jóváhagyott kérelmek felosztása elemi káresemények szerint: 

 aszálykár:    9,2 millió forint 

 belvízkár:    265,1 millió forint 

 tavaszi fagykár:    3,1 milliárd forint 

 téli fagykár:   7,1 millió forint 

 őszi fagykár:   22,8 millió forint  

 jégesőkár:    1,1 milliárd forint     

 viharkár:         222,4 millió forint 

 felhőszakadáskár:          77,6 millió forint 

 előző évek áthúzódó kifizetései  90,3 millió forint 

Mezőgazdasági árvízkár esetében nem történt kifizetés. 

Fentiek alapján a MÁK által jóváhagyott, részben jóváhagyott kérelmek figyelembevételével a 2016. 

kárenyhítési évben keletkezett károk kompenzálására 3.327 termelőnek 4,9 milliárd forint kerülhetett 

kifizetésre kárenyhítő juttatás címén. A jogorvoslati kérelmek alapján történt kifizetés 90,3 millió forintot tett 

ki.  

Az állattenyésztési feladatok támogatás célja a tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és 

javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott célterületekhez 

(törzskönyvezés, teljesítmény vizsgálat, tenyészérték megállapítás) kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon 

keresztül, a mikro-, kis- és középvállalkozások megsegítésével, pályázatos formában. A Magyar 

Államkincstár a támogatási jogosultságot megállapító NÉBIH-határozatot követően döntött és teljesítette a 

kifizetéseket 1,3 milliárd forint összegben. 

A támogatás kedvezményezettjei az elismert tenyésztőszervezetek keretében, a hazai mezőgazdasági 

génalapokat fenntartó állattenyésztők, bizonyos feladatok tekintetében pedig maguk a tenyésztőszervezetek.  
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Az állat- és növénykártalanítás keretében történő kifizetések nem hagyományos értelemben vett 

támogatások, hanem a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének 

és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések költségének, valamint a hatóság által elrendelt 

állatok leölése miatti, továbbá a védekezés céljából megsemmisített növényi termékek után a gazdálkodókat 

ért károk megtérítését szolgálja.  

A növénykártalanítás célja, hogy valamely zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének 

megakadályozását szolgáló intézkedés során a termelő megsemmisítésre került növényállománya után 

keletkezett kára részlegesen kompenzálásra kerüljön.  

Az állatkártalanítás célja az elhullott, illetve járványügyi intézkedésként leölt állat, megsemmisített termék, 

anyag, eszköz és tárgy kompenzálása. Kártalanításra lehetőség van még meghatározott földterület, jármű, 

épület berendezés, eszköz és anyag vonatkozásában is, amennyiben az igénybevételre, illetve használatra 

kifejezetten a járványügyi intézkedéssel összefüggésben került sor; továbbá az aktív közreműködésre 

kötelezett vágóhíd, valamint állati eredetű melléktermék kezelését végző üzem e tevékenység végzése révén 

felmerült költségek esetében.  

2017-ben a madárinfluenza miatti kivágások kompenzálása mellett PRRS, Aujeszky szindróma, nyúlós 

költésrothadás, Brucella, afrikai sertéspestis, és Bőrcsomóskodáskor (LSD) miatt keletkeztek nagyobb 

összegű fizetési kötelezettségek.  

A Tanyafejlesztési Program 7. alkalommal került meghirdetésre az alábbi célterületeken:  

 célterület: A tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi 

fejlesztések 

 célterület: A tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indítása és 

fejlesztése 

 célterület: A tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének 

felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések 

 célterület: Az országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok  

Tanyafejlesztési Program továbbfejlesztését szolgáló mintaprogramokat 

A Tanyafejlesztési Program I., II., III., és V. célterület beérkezett pályázatainak elbírálása folyamatos volt, 

297 tanyafejlesztési projekt nyert el támogatást közel 864,0 millió forint összegben, a támogatási 

szerződések túlnyomó része az év végéig megkötésre került. A kifizetések a 2018. évtől folyamatosan 

valósulnak meg. 

A Tanyafejlesztési Programon belül 2017. évben harmadik alkalommal jelent meg az országos külterületi 

szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramok támogatása (IV. célterület).  Ennek 

keretében az önkormányzatok egyedi támogatási kérelmet nyújthattak be zártkerti fekvésű földrészlet 

közösségi termelés keretében történő, művelési célú revitalizációjára. A IV. célterület keretében 34 

önkormányzat részesült összesen 300,0 millió forint támogatásban. 

Tekintettel arra, hogy egy nyertes projekt megvalósítása több éven keresztül húzódik, a 2017. évi kifizetés 

(1,0 milliárd forint) a leginkább a korábbi évek projektjeihez kapcsolódik. Kivételt képez a IV. célterület, 

ahol 2017. évben meghirdetett célterület nyertesei részére történő előleg kifizetések (60%) megtörténtek, 

összesen 180,0 millió forint összegben.  

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyú projektben jelenleg 

mintegy 55 ezer földrészlet vonatkozásában kell lefolytatni a megosztási eljárásokat. Az évente 

rendelkezésre álló költségvetési források figyelembevételével a Vas megyében végrehajtott pilot-projekt 

2014. októberi lezárását követően 2016. év végéig 3 ütemben összesen 22 ezer földrészleten indultak el a 

megosztási eljárások. A 2016-2017. évi költségvetésekben biztosított költségvetési támogatás összegével 

számolva a fennmaradó 33 ezer földrészlet megosztásához, és a projekt lezárásához további 4-5 év 

szükséges. A 2017. évi előirányzat terhére a 2017 júniusában induló IV. ütemben mintegy 5.800 megosztási 

eljárás indult meg. 
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118. táblázat: Nemzeti támogatások kifizetései (millió forint) 

Jogcímek Kifizetett összeg  

1. Nemzeti agrártámogatások 76 824,0 

Átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) 23 061,3 

Kivételes alkalmazkodási tej támogatás  (nemzeti kiegészítés) 2 945,2 

Anyakecske de minimis támogatás 173,0 

Dohányágazat de minimis támogatása 1 179,0 

Baromfi állatjóléti támogatás 11 740,8 

Baromfi állatjóléti  támogatáshoz kapcsolódó csekély összegű támogatás 1 324,3 

Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatása 1 354,4 

Sertéshízó állatjóléti támogatás 9 278,9 

Tenyészkoca (anyakoca) állatjóléti támogatás 7 985,7 

Egyes állatbetegségek megelőzésének, leküzdésének támogatása  10 000,0 

Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási támogatás 3 593,9 

Rendezett piaci kapcsolatok kialakításának támogatás  65,2 

Szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség elleni védekezés támogatása 26,6 

Növényegészségügyi vizsgálatok támogatása  145,7 

A szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben használt gázolaj de minimis támogatása 374,7 

Jégeső-elhárítás támogatása  60,0 

Haltenyészanyag támogatása 84,2 

Szárított takarmány de minimis támogatása 186,7 

Fűszerpaprika minőségi árutermelésének de minimis támogatása 51,0 

A nyúltenyésztés de minimis támogatása 76,9 

Méhészeti járművek üzemeltetési de minimis támogatás  58,6 

A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása 368,2 

Mezei őrszolgálat támogatása  786,4 

Biztosítási díjtámogatás a mezőgazdaságban 0,5 

Agrár Széchenyi Kártya konstrukciók 682,0 

Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) hitelkonstrukciókhoz nyújtott támogatás 88,4 

KKV kezességvállalási díjak támogatása  655,9 

NAV-on keresztül kifizetésre kerülő hitel és kamattámogatások 476,5 

2. Nemzeti agrár-kárenyhítés* 4 954,2 

3. Állattenyésztési feladatok 1 297,9 

4. A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 1 075,9 

5. Állat- és növény- és GMO kártalanítás 15 331,3 

6. Tanyafejlesztés 1 014,4 

7. Osztatlan földtulajdon kimérésének költsége 2 873,5 

8. Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés 

támogatása  
871,5 

9. Egyéb nemzeti támogatások (erdészet, vadgazdálkodás, fejlesztési típusú támogatások) 409,4 

Erdőfelújítás 86,7 

Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés 95,7 

Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 30,0 

Fejlesztési típusú támogatások  79,7 

Vadgazdálkodás 117,3 

Összesen: 104 652,1 

*Kizárólag a gazdálkodóknak, pályázóknak támogatásként történt kifizetéseket tartalmazza (közreműködő szervezetek részére 

biztosított forrásokat nem), ami a zárszámadási adatoktól való eltérést okoz 

Forrás: Kincstár 
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 Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások kiemelt területei  4.1.4.

A fejezet célja annak bemutatása, hogy az egyes ágazatok milyen arányban részesedtek 2017-ben az agrár- 

és vidékfejlesztési támogatásokból. Mivel egyes jogcímek esetében az ágazati felosztás a támogatási 

konstrukció jellegéből adódóan nem megvalósítható, ezért ezen kifizetési összegek nem kerültek 

feltüntetésre.  

A közvetlen támogatások között a 158,4 milliárd forint összegű SAPS támogatásból egyaránt részesülhetnek 

szántóterületek, állandó gyepterületek, állandó kultúrák, ültetvények, tehát a szántóföldi növénytermesztők 

mellett a legeltető állattartók és a kertészeti ágazatok is.  A zöldítési támogatás (124,5 milliárd forint), a 

pénzügyi visszatérítés (4,7 milliárd forint) a kisgazdaságok egyszerűsített támogatása (4,2 milliárd forint), 

valamint a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás (4,4 milliárd forint), valamint a 

Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett agrár-környezetgazdálkodás kifizetése (44,6 milliárd forint) 

is több ágazatot érint. Ezen felül gázolaj jövedéki adó visszatérítés formájában 27,9 milliárd forint jutott el a 

termelőkhöz. A visszatérítést a szántó, a kert, a szőlő, a gyümölcs, a gyep (rét, legelő), erdő és a halágazat 

esetében lehetett igényelni. A vonatkozó jogszabály alapján a mezőgazdasági termelő 97 l/ha/év gázolaj 

mennyiség után az üzemanyag adójának 82 százaléka, illetve 83,5 százalékát igényelhette vissza a kőolaj 

világpiaci árának függvényében a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. 

Állattenyésztési támogatások 

Az állattenyésztés ágazatban gazdálkodók 2017-ben mintegy 137,3 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési 

támogatásban részesültek.  

Tej és szarvasmarha ágazat: 

A 2017. évi kifizetések meghatározó része a szarvasmarha, ezen belül a tej ágazatot érintette.  A 2015. évi 

tejpiaci válság hatásainak csökkentése érdekében Európai Unió még 2017-ben is biztosított forrásokat a 

tejágazat részére. A – 2016. évben bevezetett intézkedéseken felül - további 350,0 millió euró értékű 

tejágazatot segítő csomagról született döntés, amelyből Magyarország 2,7 százalékban részesült (9,5 millió 

euró). Az uniós támogatás kifizetése 2017-ben valósult meg, úgy, hogy a nemzeti költségvetésből azonos 

mértékben kiegészítésre került. Így a magyar tejtermelőket a kivételes alkalmazkodási támogatás keretében 

5,9 milliárd forint segítette a piaci válság leküzdésében. A közvetlen támogatások keretében a tejbeszállítás 

csökkentésének támogatása jogcímen 365,4 millió forint kifizetése teljesült.   

Az uniós finanszírozású közvetlen támogatások termeléshez kötött tejhasznú tehénjogcímen 14,7 milliárd 

forint került folyósításra a termelők részére, amelyből 3,6 milliárd forint a 2017. évi jogosultsághoz 

kapcsolódó előleg, illetve részfizetés formájában megvalósult teljesítést jelentett. 

Az ÁNT tej jogcímen a 2016. évet követően 2017. évben is teljes összegű előrehozott tárgyévi kifizetés 

teljesült, amely az előző évek áthúzódó kifizetéseivel (54,9 millió forint) 10,8 milliárd forint kifizetést 

jelentett. Az „Igyál tejet Program” 4,0 milliárd forint, a Vidékfejlesztési Program keretében kifizetett tej 

állatjóléti támogatás további 5,6 milliárd forintot biztosított az ágazat részére. 

Az uniós forrású termeléshez kötött hízott bika támogatás keretében 1,6 milliárd forint került folyósításra, 

amelyből a tárgyévi előleg és részfizetés 630,9 millió forintot jelentett. Az ÁNT hízott bika jogcímen szintén 

előre hozott tárgyévi kifizetés valósult meg, amely 2,8 milliárd forintot tett ki. A jogcímen a teljes éves 

kifizetett összeg 3,4 milliárd forint volt. 

Az anyatehén tartás esetében az uniós forrású közvetlen támogatás (9,3 milliárd forint), és a hazai 

költségvetésű ÁNT (2,3 milliárd forint) kifizetése is a 2016. évi jogosultságokhoz kapcsolódik.  Az ÁNT 

szarvasmarha extenzifikációs támogatásra 2017. évben a 2016. évi jogosultságok utáni 431,4 millió forint 

végkifizetés, 2,3 milliárd forintos 2017. évi tárgyévi előrehozott teljes összegű kifizetés, valamint a 

jogorvoslati eljárások lezárását követően 10,9 millió forint kiutalása történt meg (összesen: 2,7 milliárd 

forint). 

A fent említett konstrukciókon túl a szarvasmarhatartók egyéb támogatásokból is részesültek, így az uniós 

forrású szálas fehérjenövény támogatás, valamint a 2015. évi pénzügyi fegyelem alkalmazásának 

visszatérítése is biztosított forrásokat az ágazat részére.  
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Az állatbetegségek megelőzése és felszámolása nemzeti jogcímből a szarvasmarha tartók mintegy 3,6 

milliárd forint összegben részesültek, amely már a vemhes üszők állat-egészségügyi szolgáltatásának, 

gyógykezelésének és immunizálásának költségeit is magában foglalja. Az állattenyésztési feladatok 

támogatásának keretében az ágazat 652,6 millió forint kerülhetett folyósításra, ami az éves kifizetés 50%-át 

tette ki. 

Sertéságazat: 

A sertéságazat az uniós közvetlen forrásokból nem részesül, támogatása teljes egészében a hazai 

költségvetésből valósul meg, főként az állatjóléti intézkedéseken keresztül.  2017-ben a sertéstartók részére a 

sertéshízók után 9,3 milliárd forint, a tenyészkocák után 8,0 milliárd forint kerülhetett kiutalásra. 

A sertéshízó esetében 2017. évben a tárgyév I-III. negyedév, valamint a 2016. év IV. negyedév jóváhagyott 

kérelmeinek kifizetése valósult meg (a támogatás technikájából adódóan a IV. negyedévi kifizetések mindig 

a tárgyévet követő évben realizálódnak). A tenyészkoca (anyakoca) állatjóléti támogatás esetében a 

támogatási év tárgyév április 1-jétől a tárgyévet követő év március 31-éig tart. A kifizetési kérelmek beadási 

határideje miatt 2017. évben a 2016. év II-IV. negyedévére, valamint a 2017. év I. negyedévére jóváhagyott 

igények kerülhettek kifizetésre, a 2017. év II-IV. negyedév teljesítése áthúzódott 2018. évre. 

Ugyancsak meghatározó jelentőséggel bír a 2012-től működő sertésstratégia, amelynek célja a tenyésztési, 

termelési integrációs és kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása, figyelemmel a hazai genetikai 

állományra, különös tekintettel a mangalica és magyar sertésfajtákra (magyar nagy-fehér hússertés, magyar 

lapály sertés stb.) alapozott termékfejlesztésre, a belőlük készült termékek minőségbiztosítására és piacra 

jutására. Ezen programok megvalósítására 1,1 milliárd forint kifizetés történt.  

A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való 

mentesítésre 871,5 millió forintot fordított a tárca. Az egyes állatbetegségek megelőzése és felszámolása 

keretében pedig mintegy 3,8 milliárd forint kerülhetett felhasználásra. 

Baromfiágazat: 

A baromfiágazat támogatása –a sertéságazathoz hasonlóan – nemzeti költségvetésből valósult meg, melynek 

fő forrását szintén az állatjóléti támogatások képezték.  

A baromfi állatjóléti támogatás keretében 2017. évben 11,7 milliárd forint kifizetés történt. A 2016. évben 

megjelent madárinfluenza járvány miatt a termelők a 2017. évi támogatási év I-II. negyedévében nem tudták 

teljesíteni az előírt feltételeket, így ebben az időszakban alulteljesítés volt tapasztalható.  Ezen kiesés 

kompenzálására az FM a baromfi termékpálya egyes területeit érintő madárinfluenza miatti veszteségek 

részleges ellentételezéséhez jövedelempótló támogatás nyújtott 1,3 milliárd forint összegben. 

2016. évben új konstrukció került meghirdetésre, amelynek célja az egyes szülőpárok, törzsállományok, 

valamint az étkezési tojást termelő tyúkok esetében a takarmányok toxin, illetve egyéb káros anyagoktól 

történő mentesítése, mivel ezek jelentősen befolyásolják a tojástermelést, az állatok jólétét, valamint az 

utódállományok minőségét és egészségét. A támogatás 2017. évben került először kifizetésre 1,4 milliárd 

forint összegben. 2017-ben a madárinfluenza miatti kivágások kompenzálására 13,1 milliárd forintot fordított 

a tárca, amely a teljes (állat-, növény-, GMO kártalanítás) előirányzatra kifizetett 15,3 milliárd forintnak 85 

százalékát tette ki. 

Juh-, kecskeágazat: 

A juhágazat támogatása elsősorban az uniós finanszírozású közvetlen támogatások keretében valósul meg. A 

termeléshez kötött anyajuh támogatásra 6,3 milliárd forint kerülhetett kifizetésre, amelyből 3,6 milliárd forint 

a 2017. évi jogosultságok tárgyévi előleg és részfizetését jelenti. 

Az ÁNT keretében kifizetett 16,2 millió forint az előlegfizetés alkalmazása miatt szintén két gazdasági évet 

érint (7,8 millió forint a 2016. évi 8,4 millió forint a 2017. évi jogosultságok után). A 2016. évi anyajuh 

kiegészítő támogatás összege 370,9 millió forintot tett ki. A tárca az ÁNT-hez kapcsolódóan minden évben 

meghirdeti az anyakecske csekély összegű támogatást, valamint 2017. évben új jogcímként jelent meg a 

tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása, amelynek 

célja a genetikai állomány javítása a juh és kecske ágazatban.  
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Állategészségügyi szolgáltatásokra három jogcímen vehettek igénybe támogatást az állattartók. Nemzeti 

költségvetésből került finanszírozásra az „egyes állatbetegségek megelőzésére, leküzdésére és 

felszámolására irányuló állategészségügyi szolgáltatások támogatása”, amelynek célja az állatállományokat 

veszélyeztető egyes állatbetegségek megelőzése, figyelemmel kisérése. A jogcímről összesen 10,0 milliárd 

forint kifizetés történt, amelyből a baromfi ágazat 2,3 milliárd forinttal részesült. Az uniós 

társfinanszírozással működő egyes állatbetegségek felszámolására, ellenőrzésére és felügyeletére vonatkozó 

támogatás keretében 2,0 milliárd forintot lehetett igénybe venni a nemzeti program alapján jóváhagyott 

állatbetegségek esetében. Állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási támogatások célja, az állattartó telepeken 

keletkező állati hulla ellenőrzött, biztonságos eltávolításának és ártalmatlanításának elősegítése és ezáltal az 

állategészségügyi biztonság növelése. A jogcímen 3,6 milliárd forint teljesítés történt, amely magában 

foglalja a tárgyévi, valamint a 2016. évről áthúzódó jogos igények kifizetését is.   

Rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében a „de minimis” támogatást nyújt azon termeltetők részére, 

akik termeltetési szerződést kötnek a szarvasmarha, tej, baromfi, sertés és nyúl ágazatban.  

119. táblázat: Állattenyésztési ágazat részére történt kifizetések (millió forint) 

Jogcím Kifizetés  

Szarvasmarha, ebből 65 263,1 

a)       Tejágazat 41 487,6 

Termeléshez kötött tejhasznú tehén támogatása 14 742,5 

Kivételes alkalmazkodási tejtámogatás 5 890,4 

Tejbeszállítás csökkentés támogatása 365,4 

"Igyál tejet" (Iskolatej) Program 4 011,5 

Tejágazat állatjólét 5 635,2 

Nemzeti tejtámogatás (ÁNT) 10 842,6 

b)       Húshasznú szarvasmarha 19 400,3 

Termeléshez kötött hízottbika támogatás 1 567,7 

Termeléshez kötött anyatehén támogatás 9 343,0 

Kérődző szerkezetátalakítás 66,0 

Anyatehén-termeléshez kötött (ÁNT) 2 329,6 

Hízottbika termeléstől elválasztott (ÁNT) 3 352,0 

Szarvasmarha tartás extenzifikációs támogatása (ÁNT) 2 742,0 

c) Állattenyésztési feladatok támogatása (hús és tejhasznú marha) 652,6 

d) Egyes állatbetegséget megelőzése és felszámolása (nemzeti)* 3 556,1 

e) Állat-, növény-és  GMO kártalanítás** 166,5 

Sertés 24 021,1 

Sertéshízó állatjóléti támogatása 9 278,9 

Tenyészkoca (anyakoca) állatjóléti támogatás 7 985,7 

A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 1 075,9 

Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés 

támogatása  
871,5 

Állattenyésztési feladatok támogatása 164,9 

Egyes állatbetegséget megelőzése és felszámolása (nemzeti)* 3 845,3 

Állat-, növény-és  GMO kártalanítás** 798,9 

Baromfi 29 826,0 

Baromfi állatjóléti támogatása 11 740,8 

Baromfi állatjóléti  támogatáshoz kapcsolódó csekély összegű támogatás 1 324,3 

Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatása 1 354,4 

Egyes állatbetegséget megelőzése és felszámolása (nemzeti) 2 258,8 

Állattenyésztési feladatok támogatása 58,2 

Állat-, növény-és  GMO kártalanítás** 13 089,5 

Juhok, kecskék 7 545,5 
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Jogcím Kifizetés  

Termeléshez kötött anyajuh támogatás 6 275,2 

Anyajuh támogatás (ÁNT) 16,2 

Anyajuhtartás kiegészítő támogatás – termeléstől elválasztott (ÁNT) 370,9 

Anyakecske de minimis támogatás (ÁNT) 173,0 

A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása 368,2 

Állattenyésztési feladatok támogatása 218,5 

Egyes állatbetegséget megelőzése és felszámolása (nemzeti)* 123,5 

Nyúl 287,9 

Nyúltenyésztés de minimis támogatás  76,9 

Állattenyésztés támogatása 15,0 

Egyes állatbetegséget megelőzése és felszámolása (nemzeti) 196,0 

Ló 213,3 

Állattenyésztési feladatok támogatása 182,9 

Egyes állatbetegséget megelőzése és felszámolása (nemzeti)* 17,1 

Állat-, növény- és  GMO kártalanítás** 13,3 

Hal 1 664,0 

A haltenyészanyag támogatása  84,2 

Állattenyésztési feladatok támogatása 0,4 

Egyes állatbetegséget megelőzése és felszámolása (nemzeti) 3,1 

HOP- Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és 

forgalmazása 
1 576,3 

Méhészet 2 026,2 

Magyar Méhészeti Nemzeti Program 1 454,6 

Méhészeti járművekre igénybe vehető de minimis támogatás 58,6 

Állat-, növény-és  GMO kártalanítás** 513,0 

Egyéb jogcímek 6 486,0 

VP állattartó telepek korszerűsítése  198,8 

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése  363,1 

Génmegőrzés (UMVP) 113,5 

Őshonos mezőgazdasági állatfajták tenyésztésben történő támogatása (UMVP) 84,0 

Egyes állatbetegségek felszámolása, ellenőrzése és felügyelete - társfinanszírozású 1 928,8 

Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási támogat  3 593,9 

Állattenyésztési feladatok támogatása (csincsilla) 5,4 

Rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis)  65,2 

Állat-, növény-és  GMO kártalanítás** 133,3 

Összesen 137 333,1 

*A több állatfajt érintő betegségek estén arányosítással került kiszámításra, a szarvasmarha esetében a feltüntetett összeg tartalmazza 

a vemhes üsző vakcinázás támogatását is 

** Csak az adott állatfajra beazonosítható betegségek kártalanítási összegét tartalmazza. A több állatfajt érintő betegségek az egyéb 

jogcímek között szerepelnek. 

Forrás: Kincstár 

Szántóföldi növénytermesztők támogatása  

A szántóföldi növénytermesztők által igénybe vett támogatások meghatározó részét az uniós közvetlen 

támogatások tették ki, amelyből a legnagyobb tételt a területalapú támogatás (SAPS) 158,4 milliárd forintja 

jelentette. Ezen felül a termelők a Vidékfejlesztési Programon keresztül finanszírozott agrár-

környezetgazdálkodási támogatás mintegy 44,6 milliárd forintos és a gázolaj jövedéki adó visszatérítés 27,9 

milliárd forintos kifizetésének is fő kedvezményezettjei.  

A dohányágazat támogatása tisztán nemzeti forrásból valósult meg. Az átmeneti nemzeti támogatás 

keretében  a Virginia és Burley dohány termeléstől elválasztott támogatására összesen 3,4 milliárd forintot 



 

235 

 

került kifizetésre, amelyet egy csekély összegű támogatási konstrukció keretében további 1,2 milliárd forint 

egészített ki. 

120. táblázat:  A szántóföldi növénytermesztőknek folyósított támogatások (millió forint) 

Jogcím Kifizetés 

Szálas fehérjenövény támogatás 3 912,2 

Szemes fehérjenövény támogatás 3 940,9 

Cukorrépa termesztés termeléshez kötött támogatása 1 865,7 

Rizstermesztés támogatása 337,9 

Burley dohány- termeléstől elválasztott (ÁNT) 1 006,6 

Virginia dohány - termeléstől elválasztott (ÁNT) 2 387,6 

A dohányágazat de minimis támogatása 1 179,0 

Szárított takarmány de minimis támogatása 186,7 

Növényegészségügyi vizsgálatok támogatása 145,7 

Összesen 14 962,3 

Forrás: Magyar Államkincstár 

Kertészeti ágazat támogatása 

A kertészeti ágazat támogatása túlnyomórészt uniós (EMGA) forrásból valósult meg. A közvetlen 

támogatások keretében zöldségnövény (2,4 milliárd forint), ipari zöldségnövény termesztés (2,9 milliárd 

forint) és gyümölcstermesztés (2,6 milliárd forint) jogcímeken került sor kifizetésre.  A piaci támogatásokon 

belül pedig a szőlő-borágazat részesült teljes egészében uniós finanszírozásból (6,4 milliárd forint). 

Szintén a piaci támogatások között jelenik meg a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek támogatása, 

valamint az iskolagyümölcs program, amely azonban nemzeti kiegészítéssel működő intézkedés.   

Az elmúlt évekhez hasonlóan a mezőgazdasági termelők a szőlő- és gyümölcsös ültetvények művelése során 

történő gázolaj-felhasználáshoz 2017-ben is vettek igénybe csekély összegű de minimis támogatást, 374,7 

millió forint összegben.  

2016-ban került bevezetésre a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség (fitoplazma fertőzés) elleni 

növényvédőszeres védekezés támogatása. A betegség járványos terjedésének megelőzése céljából, a 

növényvédő szer vételárának 75 százaléka (de szőlőültetvény hektáronként legfeljebb 12.000 forint) 

támogatott. A 2017. évben 26,6 millió forint került ezen a jogcímen kifizetésre. 

121. táblázat: A kertészeti  ágazat részére folyósított támogatások (millió forint) 

Jogcím Kifizetés 

Zöldségnövény támogatás 2 419,3 

Feldolgozóipari zöldségnövény támogatás 191,5 

Ipari zöldségnövény termesztés 2 933,5 

Gyümölcstermesztés támogatása 2 567,3 

Egyes speciális szövetkezések támogatása 5 088,5 

Iskolagyümölcs program 3 145,2 

Rendkívüli zöldség-gyümölcs támogatás 325,4 

VP - Kertészet korszerűsítése 5,5 

VP - Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás 1,5 

Szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása 5 898,8 

A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlásának 

támogatása  
417,0 

Borok promóciója 106,5 

A szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben használt gázolaj jövedéki adójának de minimis támogatása  374,7 

A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség elleni növényvédőszeres védekezés támogatása 26,6 

Fűszerpaprika minőségi árutermelésének de minimis támogatása 51,0 

Állat-, növény-és  GMO kártalanítás 67,9 

Összesen: 23 620,2 

Forrás :Magyar Államkincstár 
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4.2. Az élelmiszeripar támogatottságának helyzete 

A Kormány az élelmiszeripart stratégiai ágazattá minősítette, a kormányzati szándék pedig az élelmiszeripar 

komplex fejlesztése, ehhez 300 milliárd forint biztosítása.  

Az előző támogatási időszakokban az élelmiszeripar számára nem sok forrás adódott, ilyen szempontból a 

2014-2020-as intervallum nagyobb lehetőségeket rejt magában, az iparág szereplői is nagy várakozással 

tekintettek/tekintenek elé. Az élelmiszeripar támogatása összetett: operatív programokból és hazai 

finanszírozásból is származik forrás. A vállalkozások méretüktől (pl.: nagyvállalatok számára uniós forrás 

minimálisan, korlátozással áll rendelkezésre) és az előállított termékük jellegétől függően eltérő 

lehetőségekkel rendelkeznek. 

A Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) forrásaiból az élelmiszeripar számára több felhívás is 

született. 

 A legjelentősebb a 2015 decemberében megjelent „VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek 

értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című felhívás, amely 

keretösszege 167,37 milliárd forint. A mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszer-feldolgozásra 

irányuló fejlesztéseikhez vállalati mérettől függetlenül igényelhetik, és ezt vehetik igénybe a hazai 

mezőgazdasági alapanyag-termeléssel szoros kapcsolatban álló, elsődleges feldolgozást végző („Annex 

I”) mikro- és kisvállalkozások versenyképességük és hatékonyságuk növelésére. A pályázat 

meghirdetésére 2015 decemberében került sor, 2016. november 30-án 1 252 darab beérkezett kérelem 

és 274,6 milliárd forint igény mellett a pályázatot felfüggesztették. Az EMIR adatai alapján 2017 év 

végéig 550 darab támogatott kérelem született 91,1 milliárd forint támogatott összeg mellett. A 

célcsoport nem kizárólag az élelmiszeripari TEÁOR alá tartozó vállalkozások köre volt. A 

projektösszegek szórása jelentős, a közel 3 milliárd forintos értéktől a 6,5 millió forintig terjed a skála.  

 Az élelmiszeriparhoz kapcsolódik a VP-ből a borászatok termékfejlesztésének és erőforrás 

hatékonyságának támogatására irányuló pályázat 39,23 milliárd forint keretösszeggel a VP3-4.2.2-16 
felhívásban. A pályázat meghirdetésére 2016 júliusában került sor, 2017. június 13-án 721 db 

beérkezett kérelem és 46,9 milliárd forint igény mellett a pályázatot felfüggesztették. Az EMIR adatai 

alapján 2017-ben 455 darab pályázatnál született a támogatási döntés 27,3 milliárd forint támogatott 

összeg mellett. 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (a továbbiakban: GINOP) több támogatási 

forrás is hozzájárul az élelmiszeripar helyzetének javításához. A 2014-től 2017. december 31-ig tartó 

időszakban
89

: 

 Az élelmiszeriparhoz sorolt 90 vállalatoktól 1080 db pályázat érkezett be 23 különböző jogcímre, 

melyben az igényelt támogatás meghaladta a 136,3 milliárd Ft-ot, 421 darab megítélt támogatás 

született, ehhez 31,2 milliárd forint összeg kapcsolódik. A hatályos szerződések száma 382 darab, a 

szerződött összeg 26 milliárd forint, a tényleges kifizetés pedig 16,5 milliárd forint volt.  

 A GINOP forrásokat fejlesztési irány alapján vizsgálva (tehát a fejlesztés élelmiszeripari lesz, még ha a 

fejlesztő cég maga nem is ezen TEÁOR-ok alatt szerepel) 588 darab megítélt támogatás született, ehhez 

42,4 milliárd forint összeg kapcsolódik. A hatályos szerződések száma 530 darab, a szerződött összeg 

33,9 milliárd forint, a tényleges kifizetés pedig 20,4 milliárd forint volt. 

 A „GINOP 1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása 

kombinált hiteltermékkel” című felhívás célzottan az ágazat szereplőit szólítja meg. Az adatok alapján 

72 db pályázat érkezett be élelmiszeripari vállalatoktól, az igényelt támogatás pedig 52,7 milliárd forint 

körüli értéket mutatott. 2017 novemberében kezdte meg a működését a Döntés Előkészítő Bizottság. 

 K+F+I témakörben vállalati mérettől függetlenül pályázhatnak a cégek, ezek a források a GINOP-ban 

és – tükörpályázatuk – a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban (VEKOP) jelennek 

meg. A VEKOP-os és a GINOP-os kombinált termék, illetve hitelprogram esetében a Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) tájékoztatása szerint a 2014 óta tartó időszakban két agrár 

vonatkozású döntés született, ebből egy élelmiszeripari: 211 millió forint támogatási összeggel. 

                                                      
89 2018. február 1-én kapott adatok alapján.  
90 TEÁOR alapján 10-es vagy 11-es a főtevékenysége.  
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A középvállalatok mellett a nagyvállalatok azok, amelyek elegendő mennyiségű és minőségű árualap 

előállítására képesek, így mind a hazai piac visszaszerzésében és megerősítésében, mind az 

exporttevékenység erősítésében fontos a szerepük. Ezért kiemelt kérdésként kezelendő a nagyvállalati kör 

támogatása, viszont Uniós forrásból erre csak korlátozottan van lehetőség (elsősorban a K+F+I témakörben). 

A hazai forrású Nagyvállalati Beruházási Támogatás (NBT) program 2015-ben indult, akkor a 3,3 milliárd 

forintos javasolt támogatásból több élelmiszeripari vállalat is részesült, összesen 1,3 milliárd forint értékben, 

ami 223 új munkahely létrehozását segítette. Ezt a keretet 2016-ban 15 milliárd forintra emelték és a 

megnövekedett igények miatt további emelések is történtek. A több éven át elhúzódó projekteket figyelembe 

véve 24,3 milliárd forintnyi támogatásra vállalt az NGM kötelezettséget. Ebből 8,7 milliárd forint kötődik 

élelmiszeripari vállalkozásokhoz, 2017-ben pedig 2,9 milliárd forint. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Beruházás Ösztönzési Célelőirányzata (BÖC) a működő 

tőkebefektetés és a munkahelyteremtés előmozdítása céljából került kialakításra, 2016. év végén pedig a 

korábbi tapasztalatok felhasználásával módosításra. Ez az egyedi kormánydöntéssel nyújtható támogatási 

program 2004 óta működik, az első élelmiszeripari projektekkel 2009-ben jelentkeztek támogatásért, 2014 

óta minden évben szerepelnek az ágazat szereplői az igénylők között. A számukra megítélt támogatási 

összeg 2014-ben a keretnek még csak 3,3 százaléka volt (1,466 milliárd forint), 2015-ben már 39,8 százalék 

(14,125 milliárd forint), de 2016-ban is jelentős összeget, 7,45 milliárd forint támogatást ítéltek meg az 

élelmiszeripar szereplőinek. A keret 2017-ben is nyitva állt, és az év folyamán több élelmiszeriparhoz 

köthető támogatást jelentettek be összesen 19,8 milliárd Ft támogatási összegben. 

Az előbb említett hazai források mellett (NBT, BÖC) a szintén hazai forrású Pest megyei célzott pénzügyi 

támogatás terhére 203,4 milliárd forint támogatásban részesültek élelmiszeriparhoz köthető cégek a KMR 

régióban. 

Az eddigi információk alapján 2014 óta az élelmiszeripari kötődésű vállalatok 2017 év végéig több, mint 90 

milliárd forint támogatást kaptak, ez a VP és a GINOP kifizetések folytatódásával jelentősen bővülni fog. 

5. Adó és pénzügyi szabályozás, kockázatkezelési 
rendszer 

5.1. Adó és járulékrendszer 

A 2017. év elejétől számos változás lépett életbe, ami az adórendszer egyszerűsítését, az adminisztráció 

csökkentését, a foglalkoztatás elősegítését, a kis- és közepes vállalkozások helyzetének javítását és a 

gazdaság élénkítését, fehérítését célozta. 

Az agrárágazatot érintő, 2017. január 1-jén életbe lépett legfőbb változások a következők: 

Az általános forgalmi adó területén az egyik jelentős módosítás a kis- és középvállalkozások 

adminisztrációjának csökkentése érdekében az áfa alanyi adómentesség értékhatárának 6 millió forintról 8 

millió forintra történő emelése volt. Az adócsökkentés hatását a kereskedők átadták a fogyasztóknak, ezzel is 

ellensúlyozva a nemzetközi termelői árak emelkedését, vagyis az intézkedés nélkül jóval magasabb árakkal 

szembesültek volna a vásárlók. Emellett fehéredett a gazdaság, javult a tisztességes vállalkozások 

versenyképessége, és csökkent az importtermékek átmeneti áfa finanszírozás miatt versenyelőnye.  

Tovább folytatódott az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése, melynek keretében a baromfihús és a 

tojás 27 százalékos áfa kulcsa és a friss tej 18 százalékos áfa kulcsa csökkent 5 százalékra. 

A korábbi 1 millió forint értékhatár helyett már akkor is kötelező feltüntetni a számlán a belföldi adóalany 

vevő adószámát, ha az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. 

A korábban értékhatárhoz kötött, több kulcsos (19% és 10%) társasági adó egykulcsossá vált és mértéke 9 

százalékra csökkent. 

A jégesők által az egész nemzetgazdaságban okozott jelentős károk csökkentését célzó országos 

talajgenerátoros jégeső-elhárítási rendszer működtetési forrásaihoz való önkéntes hozzájárulások 

ösztönzésére az adózás előtti eredmény csökkenthető a Kárenyhítési Alap javára történő önkéntes befizetés 
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50 százalékával. A társasági adóalap-kedvezmény igénybevételének korlátja az adózás előtti eredmény 

összege. 

A kis- és középvállalkozások új ingatlanra, vagy műszaki gépre, berendezésre, járműre, illetve szoftverekre 

és szellemi termékekre fordított adott évi beruházási költségeivel, továbbá az ingatlan értékét növelő 

felújítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás, átalakítás értékével csökkenthetik a társasági adóalapot (kis- és 

középvállalkozások adóalap kedvezménye). A kedvezmény felső korlátja megszűnt, de legfeljebb az adózás 

előtti nyereség mértékéig vehető igénybe. 

A kis- és középvállalkozások a tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához felvett hitel kamatának már nem 

csak egy része után, hanem a teljes kamat után vehetnek igénybe adókedvezményt (kis- és 

középvállalkozások adókedvezménye). 

Új társasági adó kedvezmény került bevezetésre az energiahatékonysági célokat megvalósító 

eszközberuházásra (energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye) és társasági adóalap 

kedvezmény vehető igénybe a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedéshez is. 

A fejlesztési adókedvezmény igénybevételének kötelező létszám- és bérköltségnövelési feltételei kedvezőbbé 

váltak. 

A társasági adó kulcsának csökkenésével összhangban a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó 

egyéni vállalkozók is 9% vállalkozói személyi jövedelemadót fizetnek a korábbi 19 és 10% helyett. 

Az egyéni vállalkozók bevételét továbbra is csökkenti a tárgyi eszközök beruházási költsége és az ingatlan 

felújítási költsége (kisvállalkozói kedvezmény) évi 30 millió Ft-os korlát nélkül. 

A mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási ágazatba sorolt egyéni vállalkozók a beruházási célú 

hiteleik után fizetett kamatra kisvállalkozási adókedvezményt vehetnek igénybe, mely összegnek csak a de 

minimis támogatásokra vonatkozó felső korlát szab határt. 

Továbbra is alkalmazhatóak az őstermelőkre vonatkozó speciális adózási szabályok (pl. 600 000 Ft alatti 

bevétel esetén adómentesség, nemleges nyilatkozattétel, átalányadózás). 

Új adómentesség kerül bevezetésre az erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából származó 

jövedelemre, ha a használatba adás vagy a társult erdőgazdálkodás időtartama az öt évet eléri. 

A munkaerő mobilitásának elősegítésére több módosítás született, úgy, mint a munkába járáshoz biztosított 

költségtérítés megemelése, a munkásszállás fogalmának kibővítése és az adómentes, mobilitási célú lakhatási 

támogatás bevezetése. 

A munkáltatókat terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 27 százalékról 22 százalékra csökkent, a 

mezőgazdaságban foglalkoztatottak után érvényesíthető adókedvezmények megmaradtak. 

Az egészségügyi hozzájárulás különböző jövedelmeket terhelő korábbi öt kulcsa (6 százalék, 14 százalék, 15 

százalék, 20 százalék, 27 százalék) két kulcsra csökkent, melyek mértéke 14 és a 22 százalék. A 

módosításnak köszönhetően az átalányadózó mezőgazdasági kistermelőre és a tételes költségelszámolást 

választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó őstermelőre vonatkozó 15 százalékos EHO mérték 

14 százalékra mérséklődött. 

A legkisebb vállalkozások versenyképességének ösztönzése érdekében a kormány az addigi duplájára emelte 

a kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) bevételi értékhatárát, így most már azok a vállalkozások 

is választhatják ezt az adómódszert, amelyek havonta egymillió forint bevételre tesznek szert. A kisvállalati 

adózás (KIVA) esetén 500 millió Ft-ról 1 milliárd Ft-ra emelkedik az adóalanyiság megszűnésének bevételi 

értékhatára, amelynek célja, hogy a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adózók növekedése (1 milliárd Ft-ig) 

ne legyen akadálya az egyszerű adónem szerinti adózásnak. A kisvállalati adózást ezen túl az is választhatja, 

akinek az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg 

– 25 fő helyett – az 50 főt. Az adó mértéke 16 százalékról 14 százalékra csökkent. 

A gázolaj literenkénti 95 forintos támogatási összegét az agrártárca 105 forintra növelte a szőlő- és 

gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás keretében. A 

támogatást továbbra is évente hektáronként legfeljebb 100 liter után lehet igényelni. 
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A gázolaj, benzin és a petróleum jövedéki adó mértékét 2016. szeptember 1-től a kőolaj világpiaci árához 

kötötték. A mezőgazdaságban hektáronként felhasznált legfeljebb 97 liter gázolaj után megfizetett jövedéki 

adó 82 százalékát a mezőgazdasági termelő továbbra is visszaigényelheti, ha a gázolaj adója 110 350 Ft/ezer 

liter. Amennyiben gázolaj adója 120 350 Ft/ezer literre emelkedik, akkor annak 83,5 százalékát igényelheti 

vissza a földhasználó. 

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó-visszatérítéshez kapcsolódó pénzforgalmi 

kifizetések összege 2017-ben 27,9 milliárd forint volt, ami kismértékű növekedést jelentett az előző évhez 

képest. 

Egyszerűbb lett a helyi iparűzési adókötelezettség teljesítése a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező 

adóalanyok és családi gazdaság keretében tevékenykedők számára. 

Mentessé vált az ajándékozási, illetve a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a mező- és erdőgazdasági 

földek forgalmáról szóló törvény szerinti földhasználat megszerzése és 2017. június 20. napjától a 

megszüntetése is. 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7 050 forintról 7 110 forintra nőtt. 

A minimálbér havi összege 111 000 forintról 127 500 forintra, a garantált bérminimum havi összege 

129 000 forintról 161 000 forintra nőtt. 

2017. november 24-től termék-diverzifikációt eredményező induló beruházásokkal és új eljárási innovációt 

eredményező induló beruházásokkal bővült azon beruházások köre, amelyek után Közép-Magyarország 

régióban nagyvállalkozás fejlesztési adókedvezmény vehető igénybe. 

Az agrárágazatot érintő, 2017. év közben életbe lépett legfőbb változások a következők: 

2017. július 1-jétől az új jövedéki törvény főbb rendelkezései életbe léptek, amelynek keretében bővült a 

kisüzemi sörfőzdei kedvezményezettek köre, minden – 8 ezer hektoliter helyett – 200 ezer hektolitert meg 

nem haladó mennyiségű sört előállító vállalkozó alkalmazhatja az 50 százalékos jövedéki adókedvezményt, 

valamint bevezetésre került az 1000 hektoliter alatti bortermelők esetében a kisüzemi bortermelés fogalma. 

Ez utóbbi lényege, hogy a három év átlagában, 1000 hl alatt saját, vagy vásárolt borszőlőből bort előállító 

pincészetek egyszerűsített adóraktári engedély nélkül végezhetnek borászati tevékenységet. 

Az agrárágazatot érintő, 2017. évben elfogadott, 2018. január 1-től életbe lépett legfőbb változások a 

következők: 

Az alapvető élelmiszerek áfa csökkentésének keretében az emberi fogyasztásra alkalmas élő hal, a friss, 

hűtött vagy fagyasztott hal, halfilé és más halhús, valamint a házi sertés élelmezési célra alkalmas friss, 

hűtött, vagy fagyasztott vágási melléktermékének és belsőségének általános forgalmi adó mértéke csökkent 

27 százalékról 5 százalékra. 

A termék-diverzifikációt eredményező induló beruházásokkal és új eljárási innovációt eredményező induló 

beruházásokkal bővült azon beruházások köre, amelyek után fejlesztési adókedvezmény vehető igénybe. 

A munkáltatókat terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 22 százalékról 19,5 százalékra csökkent. 

A szociális hozzájárulási adó csökkenésével összhangban az egészségügyi hozzájárulás mértéke is tovább 

csökkent, 2018. január 1-től 19,5 és 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás van érvényben. 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7 110 forintról 7 320 forintra nőtt. 

A minimálbér havi összege 127 500 forintról 138 000 forintra, a garantált bérminimum havi összege 

161 000 forintról 180 500 forintra nőtt. 

5.2. Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer 

Hazánkban közel tíz éves múltra tekint vissza a kárenyhítés, és 2012-től működik a két pillérrel kialakított 

mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer, amely a mezőgazdaságot érintő időjárási kockázatok kezelésére 

került kialakításra. Az I. pillért a folyamatosan fejlődő agrárkár-enyhítési rendszer alkotja, amely nemzeti 

támogatásként nyújt kompenzációt a kedvezőtlen időjárási jelenségek által kárt szenvedett termelőknek, míg 

a II. pillért - a 2016-tól vidékfejlesztési támogatásként meghirdetett - biztosítási díjtámogatás jelenti.  
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Az elmúlt hat év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a termelők számára mindkét pillérben egyre 

ismertebbé és kedvezőbbé váltak a támogatási feltételek, nőtt a kárbejelentések és a támogatásban részesülő 

termelők száma. A biztosítási díjtámogatás esetében jól szemlélteti a fejlődést a díjtámogatott biztosítással 

lefedett területek növekedése, amely a 2012-es induló évhez képest több mint hétszeresére nőtt.  

A kárenyhítési rendszer kedvezőbbé válását jelzi többek között a kárenyhítő juttatás jogosultsági 

feltételeinek változása: 2012-ben még 30 százalék feletti üzemi szintű hozamérték-csökkenés esetén 

szerezhettek jogosultságot a termelők a kárenyhítő juttatásra, 2015-ben ez felére 15  százalékra csökkent, 

2016-tól már nem szerepeltek az üzemi szintű hozamérték számítása során azon növénykultúrák, amelyek 

hozamérték-növekedést produkáltak volna, 2017-től pedig a jogszabályi változtatást követően a 15 

százalékos hozamérték csökkenés kizárólag a károsodott növénykultúra üzemi szintjén kerül kiszámításra.      

Az agrárkár-enyhítési rendszer (I. pillér) 2017-ben 3,71 millió hektár földterületet fedett le, amely az 

ország szántóterületének 83 százalékát és az ültetvények 75 százalékát foglalta magába
91

. A rendszernek 

közel 75 ezer termelő volt tagja, 86 százalékuk kötelezően csatlakozott. Az önkéntesen csatlakozó termelők 

száma közel 15százalékkal nőtt az előző évhez képest. A termelők által befizetett kárenyhítési hozzájárulás 

és az azzal megegyező összegű költségvetési támogatás a Kárenyhítési Alap forrását 2017-ben is közel 8,5 

milliárd forinttal növelte, így az előző évek kedvező időjárása miatt képződött maradvánnyal együtt az 

Alapban közel 27 milliárd forint állt rendelkezésre a 2017. évi kárenyhítési igények teljesítésére. 

122. táblázat: A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer I. pillérének működése 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Az I. pillérben részt vevő 

termelők száma (fő) 74 071 77 628 78 250 72 389 73 673 74 972 

Az I. pillér által lefedett terület 

mérete (ezer ha) 3 728 3 878  3 840  3 694 3 711 3 710 

Termelők által befizetett 

tárgyévi  kárenyhítési 

hozzájárulás (millió Ft) 4 135 4 300 4 294 4 169 4 190 4 170 

Tárgyévi költségvetési 

támogatás összege (millió Ft) 4 150 4300 4 300 4 300 4 300 4 300 

Kárenyhítési Alap forrása az 

előző évek maradványával 

együtt (millió Ft) 8 290 8 949 14 405 21 473 23 438 26 704 

Bejelentett káresemények száma 

(db) 31 591 6 443 2 614 10 013 10 919 12 457 

Bejelentett károsodott terület 

(ha)  1 131 687 149 711 48 870 203 049 131 544 193 749 

Kárenyhítő juttatásban 

részesülő termelők száma (db) 4 401 1 169             513                   3 333                   3 327                   4 268     

Kifizetett kárenyhítő juttatás 

összege (millió Ft.) 7 411 2 468 1 199 6 009 4 864 7 141 

A kárenyhítő juttatás alapját 

képező károsodott terület (ha) 93 922 28 375 8 204 60 309 32 356 69 790 

Forrás: Magyar Államkincstár 

2017-ben a termelők átlagosnak minősíthető időjárási viszonyok mellett gazdálkodhattak és ugyan 

elmaradtak a korábbi évhez hasonló rekordtermések, de a növénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodók 

alapvetően sikeres évet zártak. A főbb szántóföldi növények termésátlaga jelentősen (20-30 százalékkal) 

meghaladta az elmúlt 10 évben elért termésátlagot. Ennek ellenére összességében nagyobb területre érkezett 

kárbejelentés, mint a korábbi években, és a kárenyhítési rendszer közel 75 ezer tagja közül mintegy 12 000 

termelő (a tagok 16,6 százaléka) tett kárbejelentést összesen 193 749 hektár területre, amely a kárenyhítési 

rendszerrel lefedett terület 5,2 százalékát tette ki. 

A szokatlanul hideg tél következtében a 2017-es kárenyhítési évben jelentős területet ért téli fagykár. A 

hótakarás nélküli hideg a szántóföldi növények közül főként a repcében okozott jelentős károkat, de az őszi 

                                                      
91 A művelési ágak szerinti földhasználathoz viszonyítva. 
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kalászosokra is érkezett szórványosan kárbejelentés. A hideg tél az ültetvényeket, és ezen belül a borszőlőt is 

nagy területen károsította. Összességében a téli fagykárra bejelentett terület elérte a 27 ezer hektárt.  

A márciusi felmelegedést követő áprilisi lehűlés a virágzásnak indult gyümölcsösökben okozott komoly 

tavaszi fagykárokat, elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megyében. A 

tavaszi fagy által károsított terület összesen 31 322 hektárt tett ki, amelyből a legnagyobb területen az alma 

(14 731 ha), a meggy (4 258 ha) és a szőlő (1 218 ha) szenvedett károsodást.  

A tavaszi esőzéseket követően kisebb területre belvízkár bejelentés is érkezett, amelynek együttes területe 

azonban nem érte el a 7 000 hektárt. 

A tavaszi, nyár eleji időjárási viszonyok kedveztek a zivatarfelhők kialakulásának, amelyekből több helyen 

súlyos károkat okozó jégeső képződött. Májusban Pest megyében okozott súlyos károkat a jégeső, azt 

követően a Mátrai Borvidéken, majd az ország alföldi és dunántúli területein. A termelők összesen 71 ezer 

hektárra jelentettek jégesőkárt. A legnagyobb területen Bács-Kiskun megyében (11 024 ha), Borsod Abaúj-

Zemplén megyében (8 562 ha) és Baranya megyében (8 37 ha) okozott károkat a jégeső. A legnagyobb 

területen károsodott növények a kukorica (21 580 ha), a napraforgó (12 839 ha) és az őszi káposztarepce 

(8 916 ha) volt.    

A télen és a tavasz egyes időszakaiban tapasztalható csapadékhiány elsősorban az őszi vetésű növényekben 

okozott kisebb terméskiesést. A nyár eleji és a júliusi aszályos időjárás lényegesen nagyobb területre terjedt 

ki. A kukorica szempontjából legkritikusabb időszakban, július második felében tapasztalható magas 

hőmérséklet és a csapadék hiánya termékenyülési problémákat okozott, amelyet tovább súlyosbított az 

augusztusi száraz időjárás. Mindezek eredményeként az aszálykárra bejelentett terület országosan alig 

haladta meg az 50 000 hektárt.  

Növénykultúra szerint vizsgálva, a bejelentett terület 70 százaléka szántóföldi kultúrára, 27,3 százaléka 

ültetvényre és 2,7 százaléka szántóföldi zöldségre vonatkozott. A szántóföldi növénykultúrák közül a három 

legnagyobb területre bejelentett növénykultúra a kukorica (45 706 ha), a napraforgó (24 178 ha), illetve az 

őszi búza (19 318 ha) volt. 

Az ültetvény kultúrák esetében a három legnagyobb területen károsodott növény az alma (19 852 ha), a szőlő 

(13 948 ha) és a meggy (6 050 ha) volt. 

A szántóföldi zöldségkultúrák közül a három legnagyobb területen bejelentett növény a csemegekukorica 

(1 740 ha), a zöldborsó (573 ha) és a görögdinnye (457 ha) volt. 

 A bejelentett károsodott területnél kisebb az a terület (2017-ben 36 százaléka), amely alapján a termelők 

kárenyhítő juttatásban részesülnek, mivel a támogatási jogosultsághoz a növénykultúra 30 százalékot 

meghaladó hozamcsökkenése mellett teljesülnie kellett annak a feltételnek is, hogy a károsodott növény 

üzemi szintű hozamérték-csökkenése (vagyis a termelési érték csökkenése) is meghaladja a 15 százalékot. A 

hozamérték-csökkenés mértéke számos növénykultúra esetén kisebb lehet, mint a hozamcsökkenés, mert az 

árak növekedése ellensúlyozhatja a hozamcsökkenés hatását.  
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123. táblázat: A kockázatkezelési rendszer I. pillérének működése káresemények szerint 

Káresemény 
Bejelentett káresemények száma (db) Bejelentett károsodott terület (ha) 

Az adott káreseményre megítélt kárenyhítő juttatás összege 

(millió forint) * 

      2012     2013      2014      2015        2016        2017        2012    2013    2014     2015     2016    2017      2012      2013      2014     2015      2016       2017 

aszálykár 20 418 1 890 175 5 225 64 1 628 983,5 66,96 7,50 121,65 2,12 51,03 4712 1158 259 4103 9 1790 

belvízkár 18 1 131 418 299 472 314 0,05 30,07 13,85 12,28 17,12 6,69 0 223 203 72 268 160 

felhőszakadáskár 6 25 194 30 175 217 0,05 0,38 8,25 0,53 3,13 3,01 0 0,3 100 2,6 78 100 

jégesőkár 1 214 1 465 1 315 2 868 2 911 3 193 24,03 31,08 11,48 51,77 48,15 71,64 8 440 257 975 1156 1689 

mezőgazdasági 

árvízkár 
8 357 55 16 7 5 0,05 7,13 2,44 0,12 0,10 0,08 0 86 0 0 0 0 

őszi fagykár 0 0 0 1 14 13 0,00 0,00 0,00 0,01 0,17 0,10 0 0 0 0 23 0 

tavaszi fagykár 6 172 1 365 261 1 360 6 534 4 123 50,90 10,62 2,10 11,10 43,47 31,32 1517 542 187 798 3158 2326 

téli fagykár 3 643 44 4 19 38 2 740 71,15 0,51 0,01 0,10 0,56 27,42 1170 7 0 0 7 969 

viharkár 107 90 186 195 704 224 1,97 1,29 3,22 5,49 16,72 2,46 5 12 194 58 222 108 

nem releváns 

káresemény 
5 76 6 0 0 0 0,01 1,68 0,02 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

Összesen 31 591 6 443 2 614 10 013 10 919 12 457 1 131,69 149,71 49 203,05 131,55 193,75 7412 2468 1199 6009 4921 7142 

Forrás: Magyar Államkincstár 
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A 2017. kárenyhítési évben mintegy 5 144 termelő nyújtott be kárenyhítő juttatás iránti kérelmet. A legtöbb 

kérelem Szabolcs – Szatmár – Bereg (több mint 2 103 db) és Bács – Kiskun megyéből (857 db) érkezett. Az 

ellenőrzéseket követően több mint 4200 termelő részesült összesen a 7 Mrd Ft-ot meghaladó összegű 

kárenyhítő juttatásban. A kifizetett kárenyhítő juttatás 32,85 százaléka tavaszi fagykárra történt, a második 

legjelentősebb káresemény az aszálykár volt, erre került kifizetésre a kárenyhítő juttatás 25,2 százaléka, míg 

a jégeső károkra történő kifizetés 23,8 százalékot tett ki.  

Ennél azonban lényegesen magasabb összegű kifizetés is történhetett volna a termelők nagyobb 

öngondoskodása esetén. Sajnálatos módon azonban a termelők túlnyomó része nem rendelkezett referencia 

hozamértékének legalább 50 százalékára vonatkozó mezőgazdasági biztosítással, amelynek következtében a 

jóváhagyott kárenyhítő juttatásának csak a felére szerzett jogosultságot. 2017-ben a termelők 23,2 százaléka 

rendelkezett a jogszabálynak megfelelő biztosítással, amely az előző évinél (12,5 százalék) lényegesen 

magasabb arány. 

A 7,14 milliárd forint kárenyhítő juttatás 4 261 termelő számára került kifizetésre, amelyből a legnagyobb 

kifizetéssel érintett járások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében voltak, mint ahogyan a legnagyobb károk is e 

megyében következetek be. Jelentős kifizetések történtek továbbá a Hódmezővásárhelyi, a Makói, a 

Kecskeméti és az Egri járásokban. 

127. ábra: A kifizetett kárenyhítő juttatás összege járásonként (2017) 

 

 
Forrás: MÁK-adatok alapján készült az AKI Horizontális Elemzési Osztályán 

A kockázatkezelési rendszer II. pillére (biztosítási díjtámogatás) 2017-től már a második évben a 

Vidékfejlesztési Program (VP) keretében került meghirdetésre, így a kisebb változtatásokat követően már 

zökkenőmentesen történt a támogatás igénybe vétele. Az új rendszer kialakításakor az a cél vezérelte a 

döntéshozókat, hogy a lehető legkevesebb változtatással kerüljön át ez a támogatási forma a VP intézkedései 

közé és a már megszokott eljárások, támogatási feltételek megmaradjanak. Így 2017-ben az előző évhez 

hasonlóan újra az Egységes Kérelem (EK) felületen kellett igényelni a biztosítási díjtámogatást (a 2012-

2014-ig terjedő időszak gyakorlatával megegyezően). 

Ebben a rendszerben az EK-n beadott támogatási kérelem egyúttal kifizetési igénylésnek is minősül. A 

biztosítási díjtámogatási igény EK-n történő jelölésén kívül a termelőknek a támogatás igényléséhez 

mindössze annyit kell tenniük, hogy megkötik a jogosultsági feltételeknek megfelelő biztosítási szerződést és 
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megfizetik az éves biztosítási díjat. Támogatás ugyanis csak a ténylegesen megfizetett biztosítási díj után 

igényelhető. 

A jogosultsági feltételek ellenőrzéséhez szükséges adatokat (szerződés adatai, díj igazolása) a biztosító küldi 

meg a kifizető ügynökség részére. Az ellenőrzéseket követően a VP Irányító Hatósága a mezőgazdasági 

biztosítás díjához nyújtott támogatásról Támogatói Okiratot állít ki, amely tartalmazza a támogatás összegét 

valamint a támogatás intenzitását.  

A VP-ben a 17.1.1 számú a „Mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtott támogatás” című intézkedés 

keretösszege 2020-ig 23,7 milliárd forintban került megállapításra. Ez a keretösszeg lehetővé tette, hogy a 

biztosítási díjtámogatás éves forrása 2016-hoz hasonlóan továbbra is 4 milliárd forint lehessen. A kedvező 

feltételeknek köszönhetően 2017-ben tovább nőtt a díjtámogatott biztosítások állománya, amely 

megközelítette a 10 milliárd forintot és növekedett a díjtámogatott biztosítással lefedett terület (15,8 

százalékkal), amely már meghaladta az 1,2 millió hektárt. Így a termőföldterületek közel negyede a 

díjtámogatott biztosítás védelmét élvezhette. 

A lefedettség évről évre tapasztalható növekedése a rendszerben résztvevők közös munkájának sikerét jelzi, 

melynek eredményeként egyre többen foglalkoznak díjtámogatott biztosításokkal. Míg 2012-ben mindössze 

3 piaci biztosító kínált díjtámogatott mezőgazdasági biztosításokat, addig 2017-ben már 4 piaci biztosító és 8 

nonprofit biztosító egyesület vett részt az értékesítésben. A teljes növénybiztosítási piacot figyelembe véve 

elmondható, hogy a növénybiztosítások egyre nagyobb hányadát, közel háromnegyedét, felét teszik ki a 

díjtámogatott biztosítások. 
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124. táblázat: Biztosítási díjtámogatás 2012-2016 

 

 

 

 

Módozat 

Díjtámogatott biztosítással lefedett terület (ha) Támogatás mértéke (%) Támogatásban részesült termelők száma (fő) 

2012   2013   2014   2015      2016    2017       2012      2013      2014       2015      2016     2017     2012    2013      2014     2015        2016         2017 

"A" típusú 
díjtámogatott 

biztosítás 

50 663 88 525 114 130 156 554 207649 315 983 65% 65% 65% 65% 65% 49% 676 1381 1686 2380 3243 4840 

"B" típusú 

díjtámogatott 

biztosítás 

8 342 399 964 562 417 567 682 678 838 699 735 65% 65% 63% 52% 43% 34% 296 3648 5593 6760 8208 9 515 

"C" típusú 

díjtámogatott 
biztosítás 

112 157 97 537 156 190 138 296 207 362 220 552 65% 65% 30% 30% 40% 34% 953 1660 2847 3241 4520 5 905 

Összesen: 171 162 586 026 832 737 862 532 1 093 848 1 238 287             1599 4963 7181 8610 10998 14 097 
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A díjtámogatott biztosítások díjállománya növekedésének köszönhetően az előző évihez képest is jelentősen 

nőtt a biztosítást kötő termelők száma mindhárom biztosítási típus esetén. Összesen több mint 14 000 

termelő részesült díjtámogatásban. Ennek következtében 2017-ben is szükségessé vált a támogatási 

intenzitás csökkentése (visszaosztás). Míg 2016-ban az „A” típusú biztosítást kötő termelők a biztosítási díj 

65%-át megkaphatták, addig 2017-ben már csak 49%-os támogatást realizálhattak, és a „B”  és „C” típusú 

biztosítással rendelkező termelők is kisebb, egyaránt 30%-os  mértékű támogatásban részesülhettek, amely 

esetükben a minimális támogatási szintet jelentette. Összegszerűen az „A” csomag díjtámogatási összege 2,3 

milliárd Ft, a „B” csomagé 1,2 milliárd Ft volt, míg a „C” csomagra kifizetett támogatás összege 0,5 milliárd 

forintot tett ki.  

A díjtámogatott biztosítások 6 éves gyakorlata alatt első ízben fordult elő, hogy az „A” csomag esetében is 

visszaosztásra kerüljön sor, amely legérzékenyebben az ültetvényen gazdálkodó termelőket érintette. Az 

évenkénti állománynövekedés miatt a díjtámogatás intenzitásának folyamatos csökkenése tapasztalható, 

amely miatt egyre inkább sürgetőbbé válik a díjtámogatott biztosítások forrásának lényeges emelése.  

A díjtámogatott biztosítások között 2017-ben az „A” csomag díjelőírása volt a legmagasabb 4,75 Mrd Ft, 

míg a „B” csomag díjelőírása 3,60 Mrd Ft volt. Az elmúlt évhez képest lényegesen változott a helyzet, mivel 

akkor a „B” csomag díjelőírása volt a legmagasabb. A helycserét az „A” csomag mintegy 1,7 Mrd forintos 

díjnövekedése okozta. A jelentős jégesőkárok miatt a kárkifizetés is az „A” csomagban volt a legjelentősebb 

összegű, 1,62 Mrd forinttal.   A díjtámogatott biztosítások összesített kárhányada 36 %, amely egyértelműen 

kedvezőnek minősíthető. A biztosítók kárkifizetését járásonként az ábra szemlélteti:  

128. ábra: A biztosítók által kifizetett kártérítések nagyságrendje járásonként (2017) 

 
Forrás: A díjtámogatott biztosítást nyújtó biztosítók adatszolgáltatása alapján készült az AKI Horizontális Elemzési Osztályán 

A kockázatkezelési rendszer két pillérét összehasonlítva megállapítható, hogy bár a rendszer által lefedett 

kockázatok köre alig tér el, egymáshoz képest mégsem ugyanolyan mértékben kerültek kompenzálásra az 

egyes kárnemek. A II. pillér keretében 2017-ben a tavaszi fagykárra történő kifizetés volt a legjelentősebb 

összeg, (2,3 Mrd Ft), a növénybiztosítások esetében pedig jégesők által okozott károk kártérítésére fordított 

összeg (1,9 Mrd Ft) volt a legjelentősebb. Mivel a biztosítások nem nyújtanak elegendő kompenzációt a 

termelők számára tavaszi fagykár és aszálykár esetében, az I. pillér nyújt nagyobb védelmet a 

gazdálkodóknak. A két pillér együttes működését vizsgálva megállapítható, hogy a két pillér megnyugtató 

módon kiegészíti egymást. 

A kifizetéseket elemezve látható, hogy 2017-ben a biztosítók kifizetése az előző évi 5 milliárd forinthoz 

képest 7,6 milliárd forintra emelkedett. Hasonló növekedés tapasztalható az I. pillér esetében is, ahol a 

tavalyi közel 5 milliárd forintos összegű kifizetés 7,1 milliárd forintra emelkedett.  
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Összességében megállapítható hogy a két pillér együttes kifizetése 2017-ben a termelők számára összesen 

4,7 milliárd forinttal nagyobb összegű kompenzációt nyújtott, mint az előző évben. 

A díjtámogatott biztosítások díjbevételének növekedése és az egyre jelentősebb összegű kifizetések jelzik 

azt, hogy a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer egyre ismertebb lett a termelők körében és a 

támogatási jogosultság feltételei is egyre kedvezőbbé váltak. Azonban még mindig csak viszonylag kevés 

termelő használja ezeket a lehetőségeket, ezért a termelői öngondoskodás fejlesztéséhez szükség van 

szemléletformálásra, és továbbra is nélkülözhetetlen a kockázatkezelésben az állami szerepvállalás. 

Magyarország felismerte ezt és nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelési rendszer folyamatos fejlesztésére.  

A kockázatkezelés mellett pedig egyre inkább előtérbe kerül a kockázat-megelőzés is, melynek keretében a 

közeljövőben kiépítésre kerül az országos jégkármegelőző rendszer, mellyel a jégkárok mérséklésére 

nyílik lehetőség. 

A VP éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzésére szolgáló beruházások 

támogatása keretében 100%-os támogatási intenzitású forrás áll rendelkezésre az országos jégkármegelőző 

rendszer létesítésére. Az országos hálózat kiépítését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vállalta 

Magyarország négy régióra történő felosztásával, amely 2018 májusától kezdheti meg működését. A kiépített 

rendszer üzemeltetésének költségeire a Kárenyhítési Alapból 1,5 milliárd forint fordítható, amely 

megnyugtató módon garantálja a rendszer hosszú távú fenntartását.    

Az országos rendszer bevezetésével a jégesőkárok jelentős csökkenésére lehet számítani, amelynek 

következményeként lényegesen kisebb összegű kárenyhítő juttatás kerülhet kifizetésre ezen káresemények 

után az agrárkár-enyhítési rendszerben, így a források egy részének jégeső-elhárításra történő átadása a 

Kárenyhítési Alap szempontjából is indokolt. Mindezek az agrártárca céljaival összeegyeztethetők és mivel a 

hangsúly az utólagos kárenyhítésről a prevencióra tevődik át, a termelők szempontjából is különösen 

előnyös. 
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6. Feketegazdaság 

A rejtett gazdaság és az adóelkerülés visszaszorítása Magyarország kiemelt gazdaságpolitikai célja. Amellett, 

hogy a költségvetés jelentős bevételektől esik el, a rejtett gazdaság (feketekereskedelem és feketén 

foglalkoztatás) és az adóelkerülés torzítja a gazdaság tisztességes és tisztességtelen résztvevői közötti 

versenyt és a döntéshozatalt megalapozó statisztikák minőségét is rontja. Elemzők szerint, a hazai 

feketegazdaság aránya a GDP-hez viszonyítva 24 százalékról 20-21 százalékra csökkent az elmúlt években.  

6.1. A feketegazdaság elleni küzdelem keretében megvalósult 
intézkedések 

 2017. január 1-jén bevezetésre került a támogató eljárás, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az 

ellenőrzés elrendelése helyett (ha a kockázat várhatóan ellenőrzés nélkül is megszüntethető) már olyan 

eljárást is indíthat, amelynek keretében az adózót önellenőrzésre hívja fel, illetve kapcsolatfelvételt 

kezdeményez az adózóval, amelynek célja a feltárt hibák, hiányosságok orvoslása a jogsértések 

szankcionálása nélkül. (Például a sütőipari ágazatban tevékenykedő adózók által a támogató eljárás 

eredményeképpen bevallott adókötelezettség-növekedés összege több mint 2 millió forint volt.) 

Az áfa csalások visszaszorítása érdekében a Kormány 2017. január 1-jétől 27 százalékról 5 százalékra 

csökkentette a baromfihús, a madártojás és a friss tej adókulcsát.  

A társhatósági együttműködés a NAV és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) között 

2017-ben is szoros volt. Kiemelést érdemel továbbá az egyes mezőgazdasági ágazatokat képviselő 

szervezetekkel, így például megállapodás alapján a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanáccsal való 

együttműködés. 

A NAV kockázatkezelési tevékenységének fejlesztése keretében 2017. évben megkezdődött az online 

számlaadat-szolgáltatás bevezetésének előkészítése, melynek elsődleges célja, hogy az adó- és vámhatóság a 

pénztárgépben rögzített bevétel mellett a számlás forgalom tekintetében is rendelkezzen valós idejű 

információval. Kockázatkezelési szempontból az online számla rendszerből származó adatok azonnal 

összevethetőek lesznek az áfa bevallások és az EKÁER (Elektronikus Közúti Áruforgalomi Ellenőrző 

Rendszer) bejelentések adataival, így a pénztárgéphasználatra nem kötelezettek esetében is feltárhatóak 

lesznek valós időben a forgalmi adatokra vonatkozó anomáliák. Emellett az új jogintézmény az adózók 

adminisztrációs terheinek csökkentését is szolgálja. 

Az EKAER nagy segítséget nyújt az utólagos ellenőrzések során várható megállapítások fedezetéül szolgáló 

ideiglenes biztosítási intézkedések sikeres lefolytatásához is. 

2017. I. negyedévben a NAV egyes szakterületeinek felső vezetőiből álló stratégiai projektszemléletű 

operatív törzs kezdte meg munkáját. A résztvevők célja az adó- és vámhatóság valamennyi szakmai ágának 

ütemezett, összehangolt fellépésével egy-egy ágazat szisztematikus megtisztítása volt mind a közúti, illetve a 

rendeltetési helyen végzett ellenőrzések, mind az adózónál elrendelt utólagos ellenőrzés segítségével. Az 

operatív törzs egyik legnagyobb pilot projektje az étolaj-kereskedelem terén megjelenő adózók körében 

elrendelt és lefolytatott ellenőrzés-sorozat irányainak és a konkrét feladatainak meghatározása volt.  

A kockázatkezelési tevékenység fejlesztése kapcsán említést érdemel továbbá a foglalkoztatás terén 

kialakított új adatbázis, mely a biztosítási jogviszonyok változásain keresztül azonnali információval szolgál 

a vélhetően adókikerülő foglalkoztatók vonatkozásában.  

A feketekereskedelem élelmiszer-biztonsági szempontból is kiemelt kockázatot jelent, ezért 2012-től a 

NÉBIH központi ellenőrzési csoportja már teljes hatáskörrel, országos illetékességgel hajt végre 

ellenőrzéseket speciális eljárásrend alkalmazásával, különleges technikai eszközök igénybevételével, 

bejelentésekre, társhatósági információkra és jelzésekre, internetes adathalászatra és kockázatelemzésre 

támaszkodva. A NÉBIH saját adatbázisait, valamint a HU-GO (elektronikus útdíjszedési rendszer) és az 

EKÁER adatbázisait is felhasználja.   

2017. év július 1-től a NÉBIH új típusú lóútlevelek kibocsátását kezdte meg, amelyek számos olyan 

nyomdatechnikai elemet is tartalmaznak, melyek megnehezítik a bizonylatok hamisítását. A NÉBIH 

Lóútlevél Irodája a tulajdonos átírásra, vagy fogyatékolásra beérkezett lóútleveleket minden esetben 
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megvizsgálja. Amennyiben hamisításra, vagy illetéktelen bejegyzésre utaló jeleket találnak az okmányon, 

minden esetben rendőrségi feljelentést tesznek okirattal való visszaélés miatt.  

A sertés tenyészállomány teljes körű jelölése 2017. január 1-től vált kötelezővé. A NÉBIH a sertés ENAR 

(Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer) jelentős fejlesztésével biztosította a tenyészállatok 

jelölésének, valamint a fialások és a kiesések bejelentésének informatikai hátterét. A kialakított rendszer 

egyfelől biztosítja, hogy a területi felelősök és az állattartók a tenyészállatok jelölése kapcsán ügyeiket 

elektronikusan intézhessék, másfelől a hatóság részére megbízható és pontos adatokat szolgáltat a 

tenyészállatokról, és azok mozgásáról. A fejlesztés második fázisaként 2017-ben kifejlesztésre került az 

évenként felvett sertésleltárak adatainak tárolására alkalmas modul, valamint egy külön statisztikai modul 

is, amely a hatósági adatszolgáltatás mellett a tartók számára is naprakész adatokat biztosít saját 

állományaikra vonatkozóan. 

A húsmarha tenyészállat exportja során előforduló hamisítások felderítése, illetve az exportrakodást végző 

hatósági állatorvosok munkájának megkönnyítése érdekében a NÉBIH külön adatbázist hozott létre az általa 

hitelesített export származási igazolásokról, így az eljáró hatósági állatorvosok rakodáskor ellenőrizhetik a 

származási igazolások valódiságát.  

A „Magyar szürkemarha hús” oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) való védelmét 2008-ban a Magyar 

Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete kezdeményezte. A NÉBIH kidolgozta és a mai napig 

üzemelteti az OFJ-hez tartozó bejelentéseket, regisztrációkat és az azokhoz tartozó szőrmintákat. 

2017. elején kezdetét vette az Intelligens Élelmiszerlánc-biztonsági elemző rendszer (INTEL) létrehozása c. 

projektnek a fejlesztési munkálatai, mely keretén belül olyan kockázatelemzési rendszer kerül kialakításra, 

mely az illegális tevékenységet végzők kiszűréséhez, a sertéságazat kifehérítéséhez is hozzájárul. Az 

élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) továbbfejlesztésével és az INTEL kiépítésével olyan 

adatelemzések végezhetőek, amelyek nemzetbiztonsági célokat is szolgálnak, mint a járványügyi 

veszélyhelyzetek kockázatainak időbeni felismerése és kezelése, valamint az élelmiszerterrorizmus elleni 

védelem. A fejlesztés legfőbb célja, hogy a meglévő rendszerek optimalizálása, korszerűsítése, 

továbbfejlesztése révén minél több adat kerülhessen az elemző rendszerekbe, egyúttal megtörténhessen a 

kapcsolódó hatósági feladatellátás egyszerűsítése, valamint ügyfél oldali folyamatok elektronizálása.   

Az eredethamisítások visszaszorítása érdekében a NÉBIH több termék (pl. méz) vonatkozásában is 

eredettérképek létrehozását tervezi, melyek referencia-adatbázisként (pl. autentikus méz adatbázis) segítik az 

ilyen jellegű hamisítások visszaszorítását. 

6.2. A mezőgazdasági ágazatra vonatkozó ellenőrzési 
tapasztalatok  

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mezőgazdasági ágazatra vonatkozó ellenőrzési 6.2.1.
és bűnügyi tapasztalatainak ismertetése, az ellenőrzések eredményei 

Az adózók minősítési rendszere alapján a bejelentett fő tevékenységük szerint az agrárgazdaságban
92

 

tevékenykedő adózók 43 százaléka (7 248 db) megbízható adózónak, 49 százaléka (13 236 db) általános 

adózónak, míg 8 százaléka kockázatos (1 261 db) adózónak minősült 2017-ben, ami nem tért el jelentősen az 

országos átlagtól. A megbízható adózók aránya 10, a kockázatos adózók aránya 2 százalékponttal nőtt, míg 

az általános adózók aránya 12 százalékponttal csökkent 2016-hoz képest.  

A mezőgazdasági szektorban végzett, valamint a tapasztalatok szerint egyes, csalással fokozottan érintett 

élelmiszeripari termékek gyártását, illetve mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek kereskedelmét fő 

tevékenységként bejelentő adózók körében az állami adó- és vámhatóság 17 895 db ellenőrzést fejezett be 

2017-ben. Az adatok gyűjtésére, egyes adókötelezettségek ellenőrzésére irányuló és egyéb nem 

adóellenőrzések száma 11 százalékkal, az adóellenőrzések száma 43 százalékkal csökkent előző évhez 

képes. Az adónem vizsgálatok során megállapított nettó adókülönbözet több mint 11 milliárd forint (75 

százalékos csökkenés), melyből 9,7 milliárd forint áfa adónemben tett megállapítás volt (76 százalékos 

csökkenés). Az adóbírság összege 9,7 milliárd forint (71 százalékos csökkenés), a késedelmi pótlék közel 1 

                                                      
92 Agrárgazdaság: mezőgazdaság, élelmiszergyártás, agrártermékek nagy- és kiskereskedelme. 
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milliárd (79 százalékos csökkenés), továbbá az ellenőrzések során összesen közel 500 millió forint 

mulasztási bírság került kiszabásra (28 százalékos csökkenés).
93

 Az ellenőrzések számának csökkenése az 

adó- és vámhatóság szemléletváltására, a célzott kockázatelemzésen alapuló, jogkövetéssel arányos 

fellépésre vezethető vissza, ezzel együtt az adó- és vámhatóság az adózási kockázatok felmerülésére jelen 

időben reagált, így nem halmozódott az adókiesés, ennek eredményeképpen az összes adókülönbözet 

csökkent. Az ellenőrzések részletes eredményeit a Jelentés II. kötete mutatja be.  

129. ábra: A mezőgazdasági szektorra vonatkozó, 2017. évben lezárt adóellenőrzések során 
feltárt átlagos nettó adókülönbözet összege 

 
Forrás: NAV 

Az ábráról leolvasható, hogy (a cukorgyártási tevékenységet bejelentő adózónál végzett egyetlen 

adóellenőrzés eredményét figyelmen kívül hagyva) az egy adóellenőrzés során átlagosan feltárt 

adókülönbözet a nyers növényi olaj gyártása fő tevékenységet bejelentő adózók körében volt 2017. évben a 

legmagasabb. Ebben a szektorban az adóellenőrzések száma 4-ről 9-re nőtt az előző évhez képest, amikor 

még a megállapított adókülönbözet ebben a szektorban volt a legkevesebb. A cukor, édesség 

nagykereskedelme és a mezőgazdasági termékek ügynöki nagykereskedelem továbbra is a legnagyobb 

adókülönbözetet mutató szektorok között szerepelnek. Szembetűnő, hogy a baromfihús feldolgozása, 

tartósítása a 13. helyről csökkenő adóellenőrzés mellett is a 3. helyre került.  

 

 

                                                      
93 Az eredmények értékelése kapcsán figyelemmel kell lenni arra, hogy a táblázat a 2017. évben lezárt ellenőrzések eredményeit mutatja, melyek nem 

kizárólag 2017. évre vonatkozóan végzett ellenőrzések, mely érvényes a továbbiakban összefoglalt ellenőrzési tapasztalatokra is. Szükséges továbbá 

szem előtt tartani, hogy az adózók bejelentése alapján az adóhatóság által nyilvántartott fő tevékenység, melyre vonatkozóan a kimutatás – a 
ténylegesen végzett tevékenységgel kapcsolatos differenciált bevallási adatok hiányában – készült, nem feltétlenül esik egybe az adózó által 

ténylegesen, illetve legnagyobb arányban végzett tevékenységgel. 
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6.2.1.1. Ellenőrzési tapasztalatok 

Az agrárágazaton belül 2017. évben végzett áfavizsgálatok során az ellenőrök számos esetben szándékos 

bevétel-eltitkolást tapasztaltak, de az is előfordult, hogy az adózó csupán véletlenül nem vallotta be egyetlen 

számlája áfatartalmát. Más esetben a mezőgazdasági különleges jogállású adóalany tévesen adólevonási 

jogot gyakorolt. Voltak olyan adózók, akik kompenzációs felárra tartottak igényt annak ellenére, hogy nem 

feleltek meg a törvényi feltételeknek. Feltárásra kerültek olyan esetek is, amikor az adózók nem tudták 

igazolni a Közösségen belüli, illetve a Közösségen kívülre történő adómentes értékesítés feltételeit. Olyan 

esettel is találkoztak az adóellenőrök, hogy a mezőgazdasági különleges jogállású adózó, aki egyéb 

tevékenységére alanyi adómentességet választott, Közösségen belüli beszerzése során megadta közösségi 

adószámát, amely miatt így áfafizetési kötelezettség terhelte. Az állattenyésztőknél nem egy esetben 

állapított meg az adó- és vámhatóság adófizetési kötelezettséget magáncélú felhasználás miatt. 

Az ágazatot érintő legtöbb ellenőrzés adókijátszás feltárásával zárult, mely különösen az 

élelmiszerkereskedelmi szektorban tevékenykedő adózók körében volt jellemző. Ezzel összefüggésben 

hangsúlyozzuk, eleve azon adózók kerülnek ellenőrzésre kiválasztva, akiknél a rendelkezésre álló adatok 

alapján adózási kockázat merül fel. Tipikus magatartás a csalárd számlázási láncolatok felépítése pl. 

szójadara, műtrágya, hús, étolaj, cukor áruk esetében. A láncban gyakran cserélődő adózók amellett, hogy 

adóbevallási és adófizetési kötelezettségüket nem teljesítik, végrehajtás alá vonható vagyonnal sem 

rendelkeznek, nem utolérhetők, a bizonylataikat nem mutatják be, nyilatkozatot nem tesznek, így a valós 

gazdasági események feltárását jelentősen megnehezítik. 

A tartós élelmiszerek (pl. étolaj, cukor) esetén az áruk tagállamok közötti, akár többszöri körbeutaztatása is 

előfordul, mely rendszerint rendkívül jól szervezetten zajlik. Ezen ügyekben, kiemelkedően fontos a 

nemzetközi együttműködés (adatcsere, nemzetközi megkeresés, EUROFISC rendszeren keresztül végzett 

információcsere). A tavalyi évben volt példa többoldalú ellenőrzésre is Brazíliából származó és szlovén, 

horvát és magyar ún. hiányzó kereskedő társaságokon, valamint cseh és szlovák csatorna társaságokon 

keresztül magyarországi raktárakba kerülő szójadara termékkör kapcsán.  

2017-ben kiemelt prioritás volt a nagybani piacokon, vásárokon megjelenő zöldség- és gyümölcskereskedők 

vizsgálata. Az ellenőrzési tapasztalatok szerint a szektor súlyosan érintett az áfacsalásokkal, mindezen 

problémák kezelésére kormányzati döntés függvényében hatékonyak lehetnek a más ágazatokban már bevált 

intézkedések, többek között az áfacsökkentés. 

A mezőgazdasági őstermelőknél a hiányosságok szinte mindig az adózási szabályok ismeretének hiányából 

vagy annak nem megfelelő értelmezéséből adódnak. 

A mezőgazdasági gépeket üzemeltető egyéni vállalkozók a tapasztalatok szerint jellemzően nagy összegben 

számolnak el gázolaj beszerzése címén költséget. Az üzemanyag vállalkozási célú felhasználásának 

igazolására viszont kevesen tudják bemutatni az üzemóra nyilvántartást. 

A NAV az élelmiszeripari és mezőgazdasági termékek kereskedelmét érintően 2017-ben közel kétszáz 

alkalommal küldött tájékoztatást arról, hogy az adózók valószínűsíthetően csalárd számlázási lánc, 

adókijátszás részesévé váltak.  

6.2.1.2. Adóelkerüléssel, adócsalással leginkább sújtott ágazatok, bűnügyi 
tapasztalatok 

Az alábbiakban a 2017. évek vonatkozásában lefolytatott adónem ellenőrzések átlagos megállapításai 

alapján kerültek rangsorolásra az egyes mezőgazdasághoz köthető ágazatok, az adózók bejelentett aktuális 

fő tevékenysége alapján. 

125. táblázat: A legnagyobb mértékű adóelkerüléssel érintett ágazatok 2017-ben 

Adózó bejelentett fő tevékenysége 
2017. vizsgált évre megállapított átlagos nettó 

adókülönbözet (ezer forint/adózó) 

0124  - Almatermésű, csonthéjas termesztése 11 386,00 

1071  - Kenyér, friss pékáru gyártása 10 645,90 

0150  - Vegyes gazdálkodás 8 352,33 

0161  - Növénytermesztési szolgáltatás 4 797,40 
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0146  - Sertéstenyésztés 3 985,67 

Forrás: NAV 

Megjegyzést érdemel, hogy a legmagasabb egy adózóra eső átlagos megállapítással rendelkező ágazat 

(almatermésű, csonthéjas termesztés) egy-egy kiugró összegű megállapítással zárult ellenőrzés alapján került 

a lista élére. 2017. évben a pékségek (kenyér, friss pékáru gyártása) viszont kiemelt ellenőrzési terület volt, 

több esetben jelentős megállapítások születtek. Az adatok értékelése során szükséges azonban arra is 

figyelemmel lenni, hogy a cégeknek sok esetben nem a bejelentett főtevékenység a fő bevételi forrása. 

A bűnügyi tapasztalatok szerint az elkövetői csoportok az egyes gabonafélék fordított adózás alá vonásától 

kezdve áttértek a nagy mennyiségben felvásárolható, tartós élelmiszeripari termék (étolaj, cukor, kávé, liszt, 

rizs, tojás, csirkehús), a nyers hús, az ömlesztett ipari és mezőgazdasági áruk (cement, műanyag granulátum, 

műtrágya), továbbá a fordított áfa hatálya alá nem tartozó szójadara, repcedara, repcepogácsa 

kereskedelmére. 

2017. évben 104 esetben indult olyan büntetőeljárás, ahol az elkövetés agrár-, vagy élelmiszeripari termékre 

történt. 

A korábbi évekhez hasonlóan az elmúlt időszakban is jellemző volt a cukorra történő bűnelkövetés: 2017. 

évben cukor kereskedelmével összefüggésben 17 esetben indítottak nyomozást. Mezőgazdasági 

tevékenységgel, állattenyésztéssel, növénytermesztéssel kapcsolatban a vonatkozó időszakban 3 

büntetőeljárás indult, ugyanakkor a gabonaágazat (gabona és egyéb mezőgazdasági termény) továbbra is 

számos bűnözői csoport célpontja, az elmúlt évben összesen 47 esetben indult nyomozás ilyen termékre 

történő bűnelkövetés miatt. Meg kell azonban jegyezni, hogy az egyes büntetőeljárásokban többféle 

termékkör is érintett lehet, így azok átfedéseket mutathatnak. 

A zöldség- és gyümölcs termékek esetében jelentős bűnügyi kockázat merülhet fel, többek között azért, mert 

a hazai piacokon megtalálható áruk mintegy kétharmada importból származik, amely kiváló táptalajt teremt a 

hiányzó kereskedős ügyletekre, továbbá a forgalom nagyobb hányada nagybani piacokon zajlik, amely a 

tapasztalatok szerint súlyosan érintett a feketekereskedelemmel és áfa tartalmuk magas. Ez nem csupán 

közvetlen bevételkiesést jelent a költségvetés számára, hanem az áruk ismeretlen eredete és kétes minősége 

egészségügyileg is kockázatos. Az agráripari termékek körébe tartozó zöldség és gyümölcs termékek 

vonatkozásában a 2017. évben 22 büntetőeljárás megindítására került sor. 

6.2.1.3. Az áfa-csökkentés hatása 

Az áfakulcs  csökkentéssel érintett Baromfitenyésztés; Baromfihús feldolgozása, tartósítása; Tejtermék 

gyártása; Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme fő tevékenységi körrel rendelkező szakágazatok által 

benyújtott áfabevallások alapján, a határon túli értékesítés 2017. évben 3,4 százalékkal, 7,8 milliárd forinttal 

csökkent. A belföldi értékesítési forgalom 4,8 százalékkal emelkedett. A belföldi beszerzések gyakorlatilag 

szinten maradtak a vizsgált időszakban. Az 5 százalékos kulcs alá tartozó beszerzések belföldi beszerzésen 

belüli aránya 0,4 százalékról 20,9 százalékra emelkedett. A baromfiszektorban a külpiaci értékesítések az 

összes értékesítés több mint egynegyedét tették ki, és a belföldi beszerzések összege meghaladta a belföldi 

értékesítésekét, a tejgyártásnál ezzel szemben a külpiaci értékesítések negyedévente mintegy 8-10 

százalékponttal kisebb arányt képviseltek, ugyanakkor a belföldi értékesítések összege minden negyedévben 

meghaladta a belföldi beszerzések összegét. Figyelemre méltó, hogy a tej, tojás nagykereskedelemnél magas 

arányt (30 százalék) képvisel a külpiaci beszerzés. 

A kis- vagy nagykereskedelmi szektorban működő, online pénztárgép üzemeltetők teljes pénztárgép szerinti 

forgalma összességében 2017. évben 7 százalékkal növekedett az előző évhez képest. A 40  milliárd forintos 

növekedés 59 százalékát az 5 százalékos áfakulcsú forgalom növekedése adta, azonban a 27 százalékos 

áfakulcsú forgalom sem csökkent.  

Az EKÁER adatok alapján megállapítható, hogy a belföldi értékesítésre szánt baromfi termékek (VTSZ 0207) 

összes tömege és összértéke is csökkent 2017. évben az előző évhez képest, fajlagos ellenértéke (904,63 

Ft/kg) pedig 39,8 százalékkal nőtt. A külföldi értékesítésre szánt baromfitermékek súlya és értéke is 

csökkenést mutatott, a fajlagos ellenérték (980,77 Ft/kg) 6,3 százalékkal nőtt. A külföldről beszerzett 

termékek mennyisége nőtt, értéke azonban csökkent. Ezen baromfitermékek fajlagos ára (826,49 Ft/kg) 

8,3%-kal nőtt. Megállapítható, hogy a baromfihús nagykereskedelmi ára az áfacsökkentés ellenére nőtt, 

függetlenül a szállítmányok irányától.  
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A belföldi érétkesítésre szánt tejtermékek (VTSZ: 040110,040120) mennyisége is csökkent 2017-ben az előző 

évhez képest, összértékük azonban nőtt, ami 43,4 százalékos fajlagos ellenérték növekedést okozott (111,55 

Ft/kg). A külföldi értékesítésre szánt tejtermékek össztömege és összértéke is csökkent, ami következtében a 

fajlagos ellenérték 12,3 százalékkal csökkent (110,15 Ft/kg). A külföldről beszerzett tejtermékek össztömege 

csökkent, azonban értéke nőtt, a fajlagos ellenérték 22,5 százalékkal nőtt (118,31 Ft/kg).  

A tojástermékekre (VTSZ: 0407) vonatkozó szállítmány adatok azt mutatják, hogy 2017. évben az 

értékesítésre szánt szállítmányok tömege 2016. évhez képest csökkent. Az importált tojástermékek volumene 

mind súly, mind érték alapján jelentősen megnőtt. Ugyanakkor a termékek fajlagos ára általánosan 

növekedést mutatott. A belföldön értékesített tojás ára 27,4 százalékkal, a külföldre értékesített tojás ára 45,6 

százalékkal, a külföldről beszerzett tojás ára 26,8 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Egy kilogramm 

tojás átlagos ára 347,7 forintról 441,1 forintra nőtt. A fentiek alapján megállapítható, hogy a termékek 

nagykereskedelmi ára az áfacsökkentés ellenére nőtt. 

6.2.1.4. Az országos akciók eredményei, tapasztalatai  

A szezonális akciók során az adóellenőrök kiemelt figyelmet fordítottak a virág, dísznövény, zöldség és 

gyümölcs vizsgálatára is.  

Az adó- és vámigazgatóságok 2017. évben összesen 437 alkalommal jelentették be kiemelt ellenőrzéseik 

helyét, idejét a NAV honlapján elérhető ún. adótraffipax információi között.   

Az adótraffipaxszal érintett ellenőrzések során a tapasztalatok alapján csökkent a jogsértők száma a korábbi 

évekhez képest.  

2017. évben folytatódott az egyes – igen fertőzött – ágazatok folyamatos és szisztematikus elemzése és 

vizsgálata. Ennek keretében került sor a tej-, cukor- és étolaj-kereskedelemmel érintett adóalanyok 

felkutatására (ún. polcfigyeléssel), elemzésére és ellenőrzésére. 

Az állam adóhatóság 2017. évben is fokozottan figyelemmel kísérte a kiskereskedelmi tevékenységet 

folytató üzletekben, üzletláncokban, bevásárlóközpontokban eladásra kínált, piaci átlagárhoz képest 

lényegesen alacsonyabb áron értékesített étolajak kereskedelmét. A tapasztalatok szerint a külföldről 

származó étolajak fogyasztói árai általában alacsonyabbak voltak a hazánkban előállított termékeknél.  

A tavalyi év folyamán lefolytatott virágpiaci akciók tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a szektor 

jogkövető magatartás tekintetében javuló tendenciát mutat; a vizsgálatok során az esetek többségében 

jellemzően jogkövető adózói magatartás volt tapasztalható. 

6.3. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 
ellenőrzési tapasztalatai 

A hivatal kiemelt ellenőrzésként 2017-ben összesen 597 db ellenőrzést hajtott végre. Az eljárások 90 

százaléka során minimum 2 helyszíni ellenőrzés került végrehajtásra. 597 ellenőrzésből 200 esetben került 

sor hatósági eljárás megindítására és bírság kiszabására. Az ellenőrzések hatására 3 745 tonna élelmiszer 

került zárolásra, illetve megsemmisítésre. A megindított eljárások során 185,4 millió Ft bírság, 9,8 millió Ft 

eljárási költség és 63,8  millió Ft élelmiszerlánc-felügyeleti díj különbözet kiszabására került sor. 2016-ról 

2017-re a kiemelt ellenőrzések száma 15,3 százalékkal csökkent, a kiszabott bírságok aránya pedig, több 

mint a felére csökkent.  
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130. ábra: A NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatóságának 2017. évben végrehajtott kiemelt 
ellenőrzéseinek termékenkénti megoszlása 

 
Forrás: NÉBIH 

A korábbi évekhez hasonlóan, 2017-ben is a hamisítási ügyek mellett nyomonkövetési-, és élelmiszer-

higiéniai hiányosságok kerültek legnagyobb számban feltárásra. Az ellenőrzések során megállapításra került, 

hogy élelmiszergyártó vállalkozások körében tendenciaszerűen felmerül a lejárt minőség-megőrzési idejű, 

illetve nagy mennyiségű jelöletlen, ismeretlen eredetű alapanyagok feldolgozása. Több húsfeldolgozó 

üzemben is készültek termékek gyártmánylapok és gyártási dokumentációk nélkül, mely a tevékenység 

felfüggesztéséhez, bírság kiszabásához, illetve termékek visszahívásához vezetett. 

Az ellenőrzések során kiderült, hogy a kistermelők a tevékenységükre vonatkozó mennyiségi előírásokat 

rendre átlépik, illetve a vonatkozó értékesítési területi korlátozásokat is megsértik, a nyomon követést 

biztosító nyilvántartásokat nem vezetik.  

A húsfeldolgozási- és húskereskedelmi szektorban a visszaélések száma csökken, a tartós élelmiszerek 

kereskedelmében (olaj, cukor stb.) stagnál, míg a zöldség-, gyümölcs kereskedelemben folyamatosan 

emelkedik.  

2017. év nyarán a holland élelmiszerbiztonsági hivatal, az NVWA jelentette be hivatalosan, hogy 

rovarirtószer-szennyezés (fipronil) gyanúja miatt bezártak 180 tojástermelő telepet. Az ehhez kapcsolódó 

országos szúrópróbaszerű kereskedelmi és tojótelepi mintavételezés után megállapították, hogy több 

tojáscsomagoló üzemben és árutojás termelő telepen az állomány egy része illegálisan, ismeretlen fipronil 

tartalmú szerrel lett kezelve madártetű atka fertőzöttség miatt. A tojások fipronil tartalma ebből a három 

ólból a határértéket ezerszeresen meghaladta. Megsemmisítésre került az eljárás során baromfihulla és tojás 

több mint száz tonna mennyiségben és milliós nagyságrendű élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabására 

került sor. 

2017-ben az internetes kereskedelem ellenőrzése keretében állatgyógyászati termék próbavásárlása történt. 

A próbavásárlás során átadott tételek jelölése nem felelt meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, magyar 

nyelvű címkével és magyar használati utasítással nem rendelkeztek, a hirdetést feladó és egyben forgalmazó 

személyek a termékek eredetét hitelt érdemlően nem tudták igazolni, a lefoglalt tételek döntő többsége nem 

szerepelt a Magyarországon engedélyezett állatgyógyászati készítmények listáján, az ügyfél állatgyógyászati 

termékek forgalmazása vonatkozó engedéllyel, a szükséges képesítéssel, képzettséggel, végzettséggel nem 

rendelkezett.  

 Társhatósági és nemzetközi együttműködések 6.3.1.

2017-ben 65 alkalommal történtek közös ellenőrzések a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal illetve a Rendőri 

Szervekkel valamint a Munkavédelmi Hatósággal.  

A hamis, silány minőségű élelmiszerek és italok kereskedelmi forgalomból történő kizárását megcélzó 

Opson VI. és a hamis növényvédő szerek felderítését fókuszba helyező Silver Axe II. kódnevű nemzetközi 

ellenőrzési művelethez kapcsolódóan a NAV-val közös ellenőrzés hajtottak végre a röszkei és a záhonyi 

határállomásokon. Az ellenőrzéseken 2-3 fővel az Europol, mint a műveleteket kezdeményező és koordináló 
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fél egy mobil irodát biztosított a helyszíneken, mellyel lehetővé vált az „Europol Információs rendszer” 

elérése.  

 A mezőgazdaságban tapasztalható fekete foglalkoztatásra irányuló ellenőrzési 6.3.2.
tapasztalatok 

Az ellenőrzési szakterület a foglalkoztatottak bejelentését évek óta fokozott hangsúllyal vizsgálja. Általános 

tapasztalat, hogy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása döntően a nagy élőmunka igénnyel működő 

ágazatokban – így többek között a mezőgazdaság területén, bár itt a szezonális jelleg miatt nem teljes évben 

– fordul elő. 

Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatban gyakori hibának számít a törvényi foglakoztatási korlátok 

(idő, létszám, illetve a folyószámláján fennálló, 300 ezer Ft összeget meghaladó adótartozás) figyelmen kívül 

hagyása, mely ok miatt jogszerűtlen az egyszerűsített foglalkoztatás jogintézményének alkalmazása, ezáltal 

gyakori a be nem jelentett foglalkoztatás tényállás megállapítása mellett a foglalkoztatás általános adó- és 

járulék szabályok szerinti, munkaviszonyban történő adóhatósági minősítése. A mulasztás sokszor nem 

szándékos adókikerülésre utal, gyakran csak tévedésen alapul.  

A 2017. évben közel 500 ezer magánszemély egyszerűsített foglalkoztatására került sor mezőgazdasági 

idénymunka keretében, melynek volumene április-október hónapokban volt a legmagasabb. Ez a létszám, 

mind a 2015-ös, mind a 2016-os létszámadatoktól elmarad. Éves szinten összesen több mint 64 ezer 

foglalkoztató 2,85 millió egyszerűsített bejelentést tett, a munkanapok száma 4,5 millió volt.  

A mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő adózóknál 2017. évben 98 db ellenőrzés (46 százalékos 

növekedés előző évhez képest) során tártak fel az igazgatóságok be nem jelentett foglalkoztatását, melyből 4 

esetben utólagos ellenőrzés elrendelése is szükségessé vált.   

Az ábráról leolvasható, hogy az átlagosan feltárt nettó adókülönbözet az elmúlt években folyamatosan 

csökkent, 2017-ben azonban jelentősen megnőtt.  

A mezőgazdasági ágazatot érintően be nem jelentett foglalkoztatás megállapításával zárult ellenőrzések 

részletes eredményeit a jelentés II. kötete mutatja be.  

131. ábra: A mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő foglalkoztatók körében végzett, be 
nem jelentett foglalkoztatás vizsgálatára irányuló adóellenőrzés során, valamennyi 
adónemben, átlagosan feltárt nettó adókülönbözet alakulása 
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V. Hatósági feladatok, jogi szabályozás 

1. Élelmiszerbiztonság, növény- és állategészségügy 

1.1. Élelmiszerhigiénia, élelmiszerbiztonság 

2017. évben az ÉTbI élelmiszer-előállító és forgalmazó létesítményeket érintő ellenőrzések száma 
központi és megyei szinten 59.419 volt. Az ellenőrzések során 3.224 esetben került sor bírság kiszabására, 

összesen 546.922.357 Ft értékben.  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzések alkalmával 2017-ben 117.209 élelmiszertételt vont ellenőrzés alá 

a hatóság, melyek közül 6212 tételt kellett kivonni a forgalomból. 

2017-ben hazánkban 5264 darab bejelentés köteles élelmiszer-előállító létesítmény (pl.: sütőipari üzemek, 

édesipari üzemek, tartósított zöldség-, gyümölcsfeldolgozó üzemek stb.) működött. Ezekben a 

létesítményekben 2017-ben 3524 ellenőrzést folytattak le. A bejelentés köteles élelmiszer-előállítók 

ellenőrzése során a legtöbb üzemellenőrzés a sütőipari üzemeket, valamint a tartósított zöldség-, 

gyümölcsfeldolgozó üzemeket érintette; az ilyen típusú üzemek részaránya ugyanis a legmagasabb. A 

létesítmény-ellenőrzések során leggyakrabban higiéniai hiányosságok és nyomon követési hiányosságok 

miatt kellett a hatóságnak szankcionálnia.  

2017-ben az engedélyköteles élelmiszer-előállító létesítmények száma 792, a tejgyűjtők száma 86 és a 

tojáscsomagolók száma 216 volt. Ebből 2017. évben 4280 ellenőrzésre került sor. A létesítményekkel 

kapcsolatos nem megfelelőségek között, főleg strukturális hiányosságok, ezen felül a HACCP rendszer 

működtetésével kapcsolatos kifogások merültek fel.  

Az élelmiszer-forgalmazó létesítmények száma 2017. év végén 55.674 volt, az előző évhez képest az 

egységek száma nőtt. Az élelmiszer-forgalmazás területén 2017. évben 20664 ellenőrzésre került sor. A 

leggyakoribb hiba a lejárt fogyaszthatósági idővel vagy lejárt minőség-megőrzési idővel való forgalmazás 

jogsértése volt. 

A regisztrált kistermelők száma 17.341 fő volt, amely további emelkedést jelent az elmúlt évek adataihoz 

képest. A kistermelői élelmiszer-előállítás és forgalmazás területén 2017-ben 5615 ellenőrzést folytatott le a 

hatóságunk, a vendégasztal vonatkozásában pedig 95 ellenőrzés történt. 

A helyi termelői piacok száma is tovább emelkedett 2016. évhez viszonyítva, 2017. decemberre elérte a 

289-et. 

A vendéglátás és étkeztetés területén 2017-ben 50.643 létesítmény működött. Az étkeztető-vendéglátó 

szektor hatósági felügyelete során 2017-ben 20.769 ellenőrzés történt.  

A vendéglátó létesítmények hatósági ellenőrzésein feltárt legjellemzőbb hiányosságok továbbra is a helyben 

lefagyasztott alapanyagok hibás nyomon követése, a takarítatlanság, az ellenőrző hőmérők hiánya, a 

különböző tisztasági fokú élelmiszerek egymást szennyező módon tárolása, nem az adott létesítmény 

tevékenységére adaptált HACCP rendszerek, HACCP dokumentáció látszólagos – nem valós adatokkal – 

kitöltése, kézmosás feltételeinek hiánya, nem megfelelő személyi higiénia, FELIR azonosító hiánya, külön 

engedély hiánya. Az élelmiszer eredetű megbetegedés események száma lényegesen kevesebb a 2016. 

évihez képest (2017-ben 28 esemény; 2016-ban 49 esemény), és számottevően csökkent a megbetegedettek 

(2017-ben 1301 beteg; 2016-ban 2684 beteg), és a kórházban ápoltak száma is (2017-ben 57 ápolt; 2016-ban 

157 ápolt). Ki kell emelni, hogy tovább csökkent a közétkeztetési ételmérgezés/ ételfertőzése események 

száma (2017-ben 15 közétkeztetési esemény; 2016-ban 19 közétkeztetési esemény; 2015-ben 30 

közétkeztetési esemény). A közétkeztetési szektorban is kevesebben betegedtek meg (2017-ben 931 beteg; 

2016-ban 2114 beteg), mint 2016-ban.  

2017. évben több célellenőrzés elrendelésére került sor. A tej és tejtermék célellenőrzés a nem magyar 

előállítású, alacsony áron értékesített fogyasztói UHT tejekre, félkemény sajtokra és tehéntúróra terjedt ki. A 

Salmonella fertőzött lengyel árutojás és baromfi hús termékek gyakori előfordulása miatt ezen termékek 

Salmonella kimutatására irányuló, mintavétellel egybekötött célellenőrzésére került sor. Szintén 
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mikrobiológiai kifogás indokolta a brazil baromfihús célellenőrzést. Az egész Európát érintő fipronil botrány 

kapcsán a tojások és tojástermékek fipronil szennyezettség felderítésére irányuló célellenőrzésére hazánkban 

is sor került, ami kiegészült a tojótyúk vágás és tyúkhús forgalmazás, valamint a nagy létszámú tojótyúk 

tartó telepeken az állatgyógyászati készítmények felhasználásának ellenőrzésével, a termelt tojás, továbbá az 

alom és bélsár minták vizsgálata útján.  

A NÉBIH a 2017. évben is folytatta az étrend-kiegészítők hatósági ellenőrzését. Az interneten árult étrend-

kiegészítők esetében a honlapon és a terméken levő jelölés ellenőrzésen kívül egyes termékeknél a minőségi 

és biztonsági paraméterek ellenőrzését is elvégeztük. Továbbá a NÉBIH 2017 szeptemberében hajtotta végre 

az Európai Bizottság egyes, interneten keresztül forgalmazott étrend-kiegészítőket kínáló weboldalak 

hatósági ellenőrzésére vonatkozó összehangolt ellenőrzési tervét. Hatóságunk a vizsgálat során összesen 20 

termékkel kapcsolatban indított hatósági eljárást, legtöbb esetben nem engedélyezett új élelmiszer jelenléte 

miatt. 

A szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzések keretében 2017-ben a tavaszi (március 20. - április 2.), nyári 

(július 1. - augusztus 31.) és téli (december 1. - 31.) szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés során országszerte 

16.601 ellenőrzésre került sor, bírságot 721 esetben szabott ki a hatóság, melyek értéke meghaladta a 69 

millió forintot. A megállapított szabálytalanságok miatt 58,5 tonna élelmiszert kellett kivonni a forgalomból.  

A NÉBIH Szupermenta termékteszt program termékcsoportjaihoz (sült burgonya, csigatészta, trappista 

sajt, párizsi, szójaital, kaukázusi kefír, balatoni halsütöde, sajtos chips, halrudacska, gyerekpezsgő) 

kapcsolódó ellenőrzésekben is aktívan működött közre az ÉTbI. 

A RASFF rendszeren (élelmiszerek és takarmányok gyors riasztási rendszere) az ÉTBI szakterületét 

érintően 2017-ben 132 magyar vonatkozású bejelentés jelent meg. Ezek közül 113 élelmiszerrel, 10 

takarmánnyal és 9 élelmiszerrel érintkező anyaggal volt kapcsolatos. A magyar hatóság 23 bejelentést 

kezdeményezett.  

Az AAC rendszeren (Administrative Assistance and Cooperation System, Igazgatási Segítségnyújtási és 

Együttműködési Rendszer) 2017-ben Magyarországot 29 AAC AA és 13 AAC FF (hamisítás gyanúját 

felvető) bejelentés érintette, melyből 9 esetben hazánk volt a bejelentő tagállam. A kifogásolás oka 6 esetben 

nem engedélyezett összetevő, 17 esetben jelölési hiba, 5 esetben illegális előállítás, 4 esetben mikrobiológiai 

kifogás, 1-1 esetben új élelmiszer jelenléte, illegális forgalmazás, hamis okmányok és határérték feletti 

mennyiségű összetevő volt. Jogsegélynyújtást 6 eset érintett. 

1.2. Állategészségügy és állatvédelem 

 Az állatvédelmi tárgyú ellenőrzések száma 2017-ben 115.706 volt. Az ellenőrzések során kiszabott 

állatvédelmi bírságok száma (40 eset) csökkenést mutat, összege 18.345.000 Ft volt. Az ellenőrzések 

kiterjedtek többek között az állattartó telepekre, állatszállításokra, vágóhidakra, állatkísérleti helyekre, 

állatkertekre, valamint a gyepmesteri telepekre, állatmenhelyekre, cirkuszmenazsériákra. A NÉBIH által 

szervezett állatjóléti felelős képzések keretében 2017. során két alkalommal, összesen 111 személy szerzett 

állatjóléti felelős bizonyítványt, így már összességében több mint 5000 gazda ingyenes képzését és 

vizsgáztatását végezte el a hatóság. A vágóhídi állatjóléti tisztviselők, illetve a vágóhídi dolgozók részére 

megtartott képzéseken részt vett személyek közül előbbi munkakörre 21, míg utóbbira 86 személy részére 

adott ki a NÉBIH bizonyítványt. Az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács a tárgyévben az előző évihez 

képest 22 százalékkal több, összesen 271 állatkísérleti engedélykérelmet bírált el.  

A 2017-ben 86 esetben történt már meglévő állategészségügyi export bizonyítványok módosítása, vagy 

teljesen új bizonyítvány bilaterális letárgyalása harmadik országbeli hatóságokkal. Az új bizonyítványok a 

magyar export új célterületeit tükrözik. A hagyományos balkáni piac mellett több ázsiai ország, valamint 

közel-keleti és afrikai állam esetén került exportbizonyítvány-minta jóváhagyásra, jellemzően hús és 

húskészítmények, tej-, és tejtermékek, élő szarvasmarha, keltetőtojás és napos baromfi, valamint állateledel 

kivitelére. Magyarországról a 2017-ben 24.836 (2016: 27.923) élőállat-szállítmány került kiszállításra, 

amelyből 3.868 szállítmány képezte a tényleges exportot különböző harmadik országokba, 22.413.420 

állattal.  Új exportcélpontok között szerepel Katar, Nepál, Uganda, Ghána és Szaúd-Arábia. A tagállamokból 

beérkező élőállat-szállítmányok száma 2017-ben évben 13.112 volt. A hatóság 5800 ellenőrzést végzett 

(iratellenőrzést, azonosságvizsgálat, fizikai vizsgálat, laborvizsgálat, állatvédelmi ellenőrzés). A magyar 

állategészségügyi határállomások által ellenőrzött élőállat-szállítmányok száma 283 volt, visszautasítás nem 
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történt. Az állategészségügyi ellenőrzésköteles élelmiszer szállítmányokból 3.377 szállítmány került 

beléptetésre, 21 szállítmány került visszautasításra. Az Ukrajnával határos határátkelőhelyeken az afrikai 

sertéspestis betegség miatt folyamatos járványvédelmi intézkedéseket alkalmazott a hatóság, annak 

érdekében, hogy a betegség behurcolásának kockázata a legkisebbre csökkenjen. Ukrajnából az Unió 

területére a határszakaszokon belépő, nem kereskedelmi célú személyes poggyászból származó állati eredetű 

élelmiszerek folyamatosan elkobzásra kerülnek. 2017. évben 8.116 kg élelmiszert koboztak el. Ebben az 

évben 41 alkalommal összesen 44 db kobzott hústermék minta laborba küldése történt afrikai sertéspestis 

vírusának kimutatása céljából, melyből egy minta eredmény lett pozitív. Ezen kívül az összes külföldről 

belépő/visszatérő élőállat szállító jármű ellenőrzése is megtörtént.  

2017-ben is folytatódtak a fertőző állatbetegségek behurcolásának, elterjedésének megállapítására szolgáló 

monitoring programok. A NÉBIH laboratóriumaiba összesen 1.101.859 minta érkezett vizsgálatra 2017-ben, 

amelyből 2.200.090 vizsgálatot végeztek. 

Az állattartóknál jelentkező közvetlen kár mintegy 11 milliárd forint volt, amely haladéktalanul kifizetésre 

került a határozatok jogerőre emelkedését követően. Összesen kb. 200 fő hatósági kolléga kirendelése történt 

meg a járvány által leginkább sújtott területre. A hatóság járvány felszámolására fordított költsége közel 2 

milliárd forintot tett ki. A fertőzött telepek újbóli betelepítésére vonatkozóan egységes eljárás került 

kidolgozásra, mely intézkedés célja, hogy a baromfitartó gazdaságok járványvédelmének megerősítése révén 

csökkenjen a vadmadarak általi fertőzés lehetősége. Magyarország a magas patogenitású madárinfluenzától 

való mentességét 2017. augusztus 24-én nyerte vissza. Ezt követően a NÉBIH a megyei hatósági kollégákkal 

kiemelt célellenőrzéseket tartott a víziszárnyas telepek járványügyi felkészültségére vonatkozóan. Az 

ellenőrzés a járvánnyal leginkább sújtott megyékben, 50 állattartó telepen, a 3/2017-es Országos 

Főállatorvosi határozat szempontrendszere alapján történt. 
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2. Agrárjogalkotás 

2.1. Törvények 

 Több ágazatot érintő törvény 2.1.1.

Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról szóló 2017. évi CCV. törvény 

A több ágazatot is érintő salátatörvény megalkotását egyrészt a szakmai tapasztaltok, valamint az időközben 

bekövetkezett jogszabályváltozások, másrészt pedig az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény hatálybelépésével való összhang biztosítása indokolták.  

A salátatörvényben – többek között – módosításra kerül a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi 

XVII. törvény is. A módosítás alapján egy olyan „sui generis” eljárási rend került kialakításra, amely 

kizárólag a mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vadgazdálkodási és agrár-vidékfejlesztési támogatásokhoz 

és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokra vonatkozik, ugyanakkor amelynek rendelkezései 

összhangban állnak a mindenkor hatályos magyar közigazgatási eljárási kódex alapeszméivel és 

fogalomhasználatával.  

 Adott kérdést szabályozó törvény 2.1.2.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 

CLXVIII. törvény módosításáról szóló 2017. évi XVI. törvény 

A törvény a 2012. január elsején hatályba lépett mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti 

kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk törvény) több rétegű 

módosítására irányul. A módosítások célja egyrészt a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer kiegészítése 

az országos, talajgenerátoros jégkármegelőző rendszerrel, másrészt az eddigi tapasztalatok alapján túlzottan 

szigorú elvek szerint működő kockázatkezelési rendszer szabályainak tompítása. Ezen túlmenően a 

módosítással az Mkk törvény egyéb, aktuális technikai módosításai kerültek átvezetésre.  

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 

módosításáról szóló 2017. évi XLI. törvény 

A törvény egyrészt Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagi nyilvántartásának egyre naprakészebbé tétele 

érdekében Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. 

törvénynek a tagi nyilvántartással, valamint adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseit pontosítja, 

másrészt a kamara ügyféli jogállását, valamint perképességét rendezi. 

A törvény többi rendelkezése a földbizottsági feladatok ellátásához, valamint a kamara működéséhez 

szükséges technikai rendelkezéseket állapít meg. 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló 2017. évi 

XLII. törvény 

A törvénymódosítás a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényt a jogalkalmazás 

során nyert tapasztalatok alapján módosította. Ennek keretében technikai jellegű pontosítások, a 

gyakorlatban történő működéshez elengedhetetlen érdemi kiegészítések, új halvédelmi bírságtételek, továbbá 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 2018. január 1-jével történő 

hatálybalépése miatt szükségessé vált módosítások átvezetése történt meg. 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LVI. törvény 

Az erdészeti igazgatás, az erdőtulajdonosokat, erdőgazdálkodókat és erdész szakembereket képviselő 

szakmai szervezetek, valamint az erdőgazdasági, közjóléti és védelmi szolgáltatásai révén érintett további 

szakterületek képviselői az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény hatályba lépése óta nagy számú észrevételt és javaslatot fogalmaztak meg a törvényben foglaltakkal 

kapcsolatban. 



 

260 

 

A fentiek alapján a törvénymódosítás a következő főbb általános célkitűzéseket követte: 

- a jogalkalmazás során a törvény hatályba lépése óta feltárt szabályozási ellentmondások, illetve 

hiányosságok megszűntetése (technikai jellegű módosítások); 

- a törvény egyes szabályozási területeinek az erdőket, erdőgazdálkodást érintően újonnan felmerülő, vagy 

korábban is ismert, de a törvényben nem megfelelően kezelt változásokkal, elvárásokkal összhangban 

történő érdemi módosítása (tartalmi módosítások); 

- az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai adminisztráció egyszerűsítése, egyes eljárások 

megszűntetésével, átalakításával, illetve egy korszerű és teljes körű erdészeti informatikai szakmai adatbázis, 

és elektronikus ügyintézési rendszer létrehozása, amely hatékonyan képes hozzájárulni a vállalkozások és az 

igazgatás adminisztratív terheinek csökkentéséhez. 

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi LVIII. törvény 

A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítására a részarány-

földtulajdon helyének meghatározása során kialakítható területnagyságok egyértelművé tétele érdekében 

került sor. A szabályozással csak a tényleges, Polgári Törvénykönyv szerinti megosztási szándék alapján 

lehet vázrajzot záradékolásra benyújtani a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetése iránt indított eljárás megindulását követően.  

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény, valamint a földmérési és térképészeti 

tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítására a jogalkalmazói tevékenység során jelentkező 

ellentétes értelmezés és eltérő joggyakorlat elkerülése céljából került sor.  

Tekintettel arra, hogy a földvédelmi járulék a központi költségvetést illeti meg, valamint arra, hogy 2017. 

január 1-jét követően a földvédelmi járulék csak az e célra létrehozott központosított beszedési számlára 

fizethető meg, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény ennek megfelelő módosítása vált 

szükségessé.  

Összhangban a számviteli előírásokkal és a nemzeti vagyonról szóló 2001. évi CXCVI törvény előírásaival, 

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény technikai jellegű módosításaként került 

megteremtésre annak lehetősége, hogy a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanvagyont érték helyett 

térmértékben és ahol lehetséges, aranykorona értéken tartsa nyilván mind a tulajdonosi joggyakorló, mind a 

vagyonkezelő szervezet. 

Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi LXIV. törvény  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 

módosítására a gyakorlatban felmerült problémák rendezése érdekében került sor. A törvény pontosítja az 

élelmiszerlánc hatósági felügyelet alá tartozó tevékenységeket, törvényi szintre emeli az ökológiai 

gazdálkodás területén a szabad tanúsító szervezet váltás jogát, felhatalmazza a főállatorvost állatjárvány 

kitörése vagy annak gyanúja esetén az Országos és a Helyi Járványvédelmi Központ felállításának 

elrendelésére, válságstáb felállítására, szabályozza a Járványügyi Felügyeleti Rendszer elemeit. A törvény 

kiegészíti az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általános, szervezési, irányítási, felügyeleti feladatkörére 

vonatkozó rendelkezéseket, a kötelező adatátadás eseteit, pontosítja és kiegészíti továbbá az Éltv.-nek az 

engedélyköteles termékek esetében szükséges jelentéstételi kötelezettségre, a FELIR-re és az Élelmiszerlánc-

biztonsági Centrumra (a továbbiakban: ÉBC), a próbavásárlásra, a helyszíni ellenőrzés költségeire, a 

felügyeleti díj megfizetésére, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által hozható szankciókra, valamint a 

végrehajtási jogszabályok megalkotására adott felhatalmazásokra vonatkozó rendelkezéseit. 

A törvény írásbeli szerződéshez köti a szaktanácsadást is magába foglaló növényvédelmi szolgáltatási 

tevékenység végzését.  

A módosítás a növényvédelmi, illetve a mezőgazdasági gépekre és azok műszaki felülvizsgálatára vonatkozó 

rendelkezéseket állapít meg. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXVI. törvény 

A törvény aktuális közszolgáltatási kérdések mellett a 300 nm-nél nagyobb üzletek esetében rögzíti az 

üvegcsomagolás visszavételének kötelezettségét. 
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A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2017. évi 

CXXXI. törvény 

A törvénymódosításnak köszönhetően megvalósult az áttérés a 2018. január 1-jén hatályos áruosztályozási 

szabályok alkalmazására a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek azonosításánál. Megtörtént az 

elektromos, elektronikai berendezések kategóriák alá sorolásának módosítása, illetve a díjtételek 

egységesítése is. A törvénymódosítás továbbá megteremtette az összhangot az adózás rendjére vonatkozó új 

előírásokkal, továbbá adminisztráció csökkentésre, pontosításra és ésszerű egyszerűsítésre irányuló 

intézkedéseket is bevezetett. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CXCVI. törvény 

A törvény egyrészt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseket frissíti, másrészt a 

kitermelt talajjal kapcsolatos kérdéseket rendezi. A törvény e körben lefekteti a főbb rendelkezéseket, 

továbbá kormányrendeleti szintű felhatalmazást ad a mielőbbi szabályozás érdekében. 

A 2016. évi LXVII törvény a jövedéki adóról 

Az új jövedéki törvény 2017. július 1-jén lépett hatályba. A szőlőborra vonatkozóan az új jövedéki törvény 

az uniós szabályozásnak megfelelően több, a bortermelőket érintő egyszerűsítést vezetett be. A legfontosabb 

változás az 1000 hl alatti termelőkre vonatkozik, számukra a kisüzemi bortermelő státusz bevezetése számos 

könnyítést eredményezett. Emellett csökkentek az egyszerűsített adóraktári körben maradók adminisztrációs 

terhei is. Jelentős változás a bortermelőknek, hogy termelésükről és készleteikről 2018. augusztus 1-től már 

csak egy alkalommal, a hegybírók felé kell adatot szolgáltatniuk, a vámhatóság felé az adatszolgáltatás a 

hegybírók feladatává vált. 

Az új szabályozás lehetőséget ad a bortermelők túlnyomó többségének (90-95%) arra, hogy mentesüljenek a 

jövedékiséggel összefüggő adminisztráció meghatározó része alól.  

 

 Kormány és miniszteri rendeletek 2.1.3.

A 2017. évben kormányrendeleti szinten mintegy 21, miniszteri rendeleti szinten 70 rendelet született. A 

miniszteri rendeletek közül 29 agrárgazdasági tárgyú jogszabály, az élelmiszerlánc-felügyelet terén 10, a 

környezetügy területén 8, földügyi és ingatlan-nyilvántartási tárgykörben 4, költségvetési, gazdálkodási, 

pénzügyi területen 6, erdő- és vadgazdálkodás terén 4, eredetvédelem területén 5, egyéb területen 4 

miniszteri rendelet került kihirdetésre.  

A legfontosabb jogszabályok a következők: 

A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 

A tervezet a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek a könnyű műanyag zacskók felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról 

szóló, 2015. április 29-i 2015/720/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2015/720/EU 

irányelv) hazai jogrendbe történő átültetését szolgálta. A 2015/720/EU irányelvben foglalt követelmények a 

könnyű műanyag hordtasakok – köznapi nevén zacskók – felhasználásának jelentős mértékű csökkentésére 

irányuló intézkedéseket vár a tagországoktól. A módosító kormányrendeletet elsősorban ez indokolta, 

továbbá másodlagos célként fogalmazódott meg az egyértelmű szabályrendszer kialakítása a gazdálkodók 

számára, a kettős nyilvántartás-vezetés és adatszolgáltatás elkerülése. 

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet és a 

veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és 

európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 99/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 

A Korm. rendelet szabályozza a fogságban tartott madarak zárt gyűrűvel történő kötelező jelölését, illetve 

egy, a kétéltűeket sújtó gombás fertőzés megelőzése érdekében a farkos kétéltűek tartását. Továbbá a Korm. 

rendelet meghatározza a nem klasszikus hobbiállat-fajokra vonatkozó tartási körülmények, valamint a farkos 

kétéltűek forgalmazásának és behozatalának korlátozására vonatkozó szabályokat. 

https://uj.jogtar.hu/
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A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 106/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv 2007-től kezdődően stratégiai 

zajtérkép és zajcsökkentési intézkedési terv készítésének és ötévenkénti felülvizsgálatának kötelezettségét 

írja elő egyrészt nagy forgalmú közlekedési létesítményekre (fő közutak, vasútvonalak és fő repülőtér), 

másrészt sűrűn lakott városias területekre (Budapest és vonzáskörzetéhez tartozó 21 település, továbbá 8 

vidéki nagyváros). Az irányelvet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. 

rendelet ültette át a hazai jogrendbe. 2007-ben uniós forrás bevonásával a kötelezettség teljesítése 

megtörtént, a 2012. évre vonatkozó adatszolgáltatás azonban csak késve és részlegesen valósult meg. Az 

Európai Bizottság felszólítására hazánk a Bizottság által kifogásolt kötelezettségeket csaknem 

maradéktalanul pótolta, egyedül Budapest és vonzáskörzete 2012. évre vonatkozó zajtérképei és 

zajcsökkentési intézkedési tervei hiányoztak a teljes körű feladatteljesítéshez. 

A módosító kormányrendelet célja, hogy a túlzottan decentralizált végrehajtást központosítsa, amivel 

biztosítható a jelzett feladat jelenlegi és jövőbeli határidőre történő végrehajtása egyszersmind a környezeti 

zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv magyarországi végrehajtása tárgyában indított 

2016/2014. számú kötelezettségszegési eljárás lezárása. 

A fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 

A Vidékfejlesztési Program „Erdősítés támogatása” című intézkedése lehetővé teszi az erdőnek nem 

minősülő, ipari célú fás szárú ültetvények telepítésének támogatását. Az intézkedés zökkenőmentes 

végrehajtása érdekében meg kellett teremteni az említett ültetvénytípus anyagi jogi szabályozását. A fás 

szárú ültetvények részletes szabályozásának szükségességét a természetvédelmi termőföldvédelmi elvárások 

és a mezőgazdasági kultúrák védelme is indokolták. A szabályozás során kiemelten fontos szempont volt, 

hogy a szabályozás révén az állam hatékonyan fel tudjon lépni a védett természeti területekre és a 

Natura2000 területekre, illetve az erdőkre nézve kockázatos fafajokkal történő telepítések, valamint illegális 

fakitermelések ellen.  

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes 

szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 138/2017. (VI. 9.) Korm. 

rendelet 

A Korm. rendelet módosítás célja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon 

megszüntetésére irányuló eljárások végrehajtásának felgyorsítása. 

Nagyszámú tulajdonostárs esetén a föld megosztásáról, vagyis a közös tulajdon megszüntetéséről nem 

tudnak megegyezni egymással a tulajdonostársak. Ennek egyik következménye az, hogy a közös tulajdonú 

földrészletek (vagy azok egy része) műveletlenek maradnak, azaz ez a tulajdoni forma akadálya a 

gazdaságos, ésszerű mezőgazdasági tevékenységnek, bizonyos esetekben nehezítheti a támogatások 

igénybevételét is. Tekintettel arra, hogy a részarány földkiadási eljárás során nagy számban keletkeztek ilyen 

földrészletek, ezen állapot megszüntetése érdekében szükségessé vált a már elkezdett folyamat felgyorsítása 

és mielőbbi befejezése.  

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 

139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 

A kormányrendelet megalkotását az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról szóló 2014. április 16-ai, 2014/52/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv átültetése tette szükségessé. Az Európai Unió Tanácsi munkacsoport ülése 

2012. október és 2013. december között tárgyalta az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 

hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv felülvizsgálatát. Ennek eredményeként 2014. május 16-

án lépett hatályba az európai parlament és a tanács 2014/52/EU irányelve az egyes köz- és magánprojektek 

környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról. Az egyes 

tagállamoknak a 2014/52/EU irányelv átültetéséről annak hatályba lépését követő 3 éven belül, vagyis 2017. 

május 16-áig kellett gondoskodniuk. 
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A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 158/2017. (VI. 16.) 

Korm. rendelet 

A kormányrendelet célja a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása a 

közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának 

korlátozásáról szóló 2015. november 25-ei 2015/2193 EU irányelv (a továbbiakban: MCP irányelv) hazai 

átvétele érdekében. Az MCP irányelv elfogadásával európai uniós szinten egységes szabályozás került 

bevezetésre az 1 MW és 50 MW közötti hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyag 

kibocsátására, valamint a kibocsátások nyomon követésére és nyilvántartására vonatkozóan, a korábban 

lényeges eltéréseket mutató önálló tagállami szabályozások helyett. 

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 

11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet 

A kormányrendelet célja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 

szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. § (1) 

bekezdésében foglalt papíralapú jelentéstételi kötelezettség elektronikus adatszolgáltatássá történő 

átalakításának érdekében. A változtatásokkal a papír alapú jelentéseket teljes egészében felváltotta az 

elektronikus adatszolgáltatás, továbbá a normaszöveg is kiegészült annak érdekében, hogy egyértelmű 

legyen az ügyfelek számára az adatszolgáltatás teljesítésének módja és annak adattartalma. 

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 

védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet és az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 

240/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet  

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 

költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

és az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 240/2017. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. alcíme módosításának indoka az volt, hogy a központi 

hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával 

kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján bekövetkezett szervezeti 

változások maradéktalanul átvezetésre kerüljenek a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 

valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes 

szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdésében. 

A közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 251/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a halászati és akvakultúra ágazat 

versenyképességének javítását. A cél elérése érdekében a 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendeletben az 

Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. (AMC) került kijelölésre a közösségi agrármarketing 

tevékenységhez kapcsolódó állami feladatok, valamint a halfogyasztás népszerűsítésére irányuló marketing-, 

kommunikációs és promóciós feladatok elvégzésére, amely során agrármarketing-célú támogatás nyújtására 

is jogosult. 

A halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 271/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet 

A kormányrendelet célja, hogy a 2017. évi XLII. törvénnyel kihirdetett, a halgazdálkodásról és a hal 

védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításához hozzáigazítsa a halgazdálkodási és a halvédelmi 

bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet rendelkezéseit. Kiemelendő többek között a 

halgazdálkodási hatósági eljárások során alkalmazható jogkövetkezmények rendszerének módosítása. 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-

hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 374/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet 
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A Korm. rendeletben a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről 

szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara országos jégkármegelőző rendszert működtető szervként került kijelölésre. 

A barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 

A rendelet kizárólagos célja a földművelésügyi miniszter első helyi felelősségi körébe tartozó, barlangok 

nyilvántartásával kapcsolatos rendeleti szintű szabályozás és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) – mint új közigazgatási hatósági eljárási kódex – 

összhangjának megteremtése. A rendelet a korábbi miniszteri rendeleti szintű szabályozást – az Ákr. által 

megkövetelt szükséges változtatásokat átvezetve – kormányrendeleti szintre emeli. 

Egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló 412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 

A 2018. január 1-jén hatályba lépett általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) új alapokra helyezte a közigazgatási hatósági eljárás rendjét, számos ponton új 

szemléletet meghonosítva a korábban hatályos, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez (a továbbiakban: Ket.) képest.  

Az Ákr. – 2019. január 1-jétől hatályos – 8. § (3) bekezdése alapján „Miniszteri rendelet kivételével 

jogszabály e törvény szabályaival összhangban álló, kiegészítő eljárási rendelkezéseket állapíthat meg”. A 

hivatkozott szabályozás újdonsága abban ragadható meg, hogy amíg a Ket. miniszteri rendeleti szinten is 

megengedte a Ket.-tel összhangban lévő, de a Ket. szabályozását kiegészítő eljárási rendelkezések 

megállapítását, addig az Ákr. ilyen tartalmú miniszteri rendeleti szintű szabályozás megalkotását nem teszi 

lehetővé. Erre tekintettel vált szükségessé több szabályozási tárgykörnek a vadgazdálkodás területén is 

miniszteri rendeleti szintről történő kormányrendeleti szintre emelése. 

Ennek megfelelően a kormányrendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 

1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet egyes 

rendelkezéseit emelte kormányrendeleti szintre, nevezetesen a zárttéri vadtartás engedélyezésére, a hatósági 

vadászat elrendelésére, továbbá a vadászatra jogosultak hatósági ügyeire vonatkozó kizárási szabályokat. 

Egyes halgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló 413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 

A rendelet kizárólagos célja a földművelésügyi miniszter első helyi felelősségi körébe tartozó, 

halgazdálkodással kapcsolatos rendeleti szintű szabályozás és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) – mint új közigazgatási hatósági eljárási kódex – 

összhangjának megteremtése. A rendelet a korábbi miniszteri rendeleti szintű szabályozást – az Ákr. által 

megkövetelt szükséges változtatásokat átvezetve – kormányrendeleti szintre emeli. 

A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, 

nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 

A Kormány előterjesztésére az Országgyűlés 2017. május 16-án elfogadta az erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

2017. évi LVI. törvényt. A módosítás egy része 2017. szeptember 1-jén lépett hatályba. Ennek okán 

szükségessé vált a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, 

nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól új kormányrendeletet alkotni. 

Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási 

szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 

A Kormány előterjesztésére az Országgyűlés 2017. május 16-án elfogadta az erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

2017. évi LVI. törvényt. A módosítás egy része 2017. szeptember 1-jén lépett hatályba. Ennek okán 

szükségessé vált az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint nyilvántartások eljárási 

szabályairól szóló kormányrendelet megalkotása. 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. 

(XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 446/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 
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A jogalkalmazóktól érkezett visszajelzések az egyszerűsítés és az adminisztrációs teher csökkentésének 

igényét mutatták a környezetvédelmi termékdíj szabályozás tekintetében. Az indokolatlan gazdálkodói 

terhek megszüntetése érdekében a Földművelésügyi Minisztérium előterjesztette a környezetvédelmi 

termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) módosítását, amely törvénymódosító 

javaslatot az Országgyűlés elfogadott. Ennek következményeként a módosító kormányrendelet az érintett 

vállalkozások működését könnyítő intézkedések alkalmazásához szükséges részletszabályokat teremti meg. 

A Ktdt. a módosításának köszönhetően 2018. január 1-jén áttért a hatályos áruosztályozási szabályok 

alkalmazására a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek azonosításánál, egyúttal megtörtént az 

elektromos, elektronikai berendezések kategóriák alá sorolásának módosítása is, illetve a díjtételek 

egységesítése. A jogszabály ebből következően határozza meg a részletszabályokat, valamint adminisztráció 

csökkentésre, pontosításra és ésszerű egyszerűsítésre irányuló intézkedéseket hajt végre. 

Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. 

(VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 

A Kormány előterjesztésére az Országgyűlés 2017. május 16-án elfogadta az erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

2017. évi LVI. törvényt. A módosítás egy része 2017. szeptember 1-jén lépett hatályba. Ennek okán 

szükségessé vált az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 

143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása is. 

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati 

adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. 

(VII. 31.) Korm. rendelet és az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 523/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

A Korm. rendeletek módosítására a Földforgalmi törvény 35. § (6) bekezdése szerinti sikertelen végrehajtási 

eljárások nyomán keletkezett állami földvásárlási kényszer okozta problémák kiküszöbölése érdekében 

került sor. Jogszabály-módosítással a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) értesül az árverésről, 

valamint azt megelőzően a becsérték mértékéről.  

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

Az EU Pilot programon keresztül az Európai Bizottság megkeresést intézett a Magyar Kormányhoz az 

elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelvnek (a továbbiakban: WEEE irányelv) a hazai jogrendbe történő nem megfelelő átültetése 

kapcsán (8716/16/ENVI EU Pilot eljárás). 

Az Európai Bizottság észrevételei a WEEE irányelvet a hazai jogrendbe átültető végrehajtási rendelet, az 

elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 197/2014. Korm. rendelet) vonatkozó rendelkezéseit 

érintik. A WEEE irányelvi átültetésével kapcsolatos 8716/16/ENVI EU Pilot eljárásban a Magyar Kormány 

részéről adott válaszokat az Európai Bizottság 2017. augusztus 24-én elfogadta, erre tekintettel a módosító 

kormányrendelet az EU felé adott válaszokban szereplő és elfogadott rendelkezéseket vezeti át. 

3. Génmegőrzés és GMO 

3.1. Génmegőrzés 

Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Szervezetének
 

(FAO) becslése szerint világszinten a 

mezőgazdaságban használt növényfajták 75 százalékát az elmúlt száz évben elveszítettük és az állatgenetikai 

erőforrások jelentős része is veszélyeztetett. A mezőgazdasági és élelmezési célú genetikai erőforrások 

védelme az egész világon, így hazánkban is kiemelt állami feladat, amelyet konkrét kötelezettségeket 

tartalmazó nemzetközi egyezmények is rögzítenek. Az genetikai erőforrásokkal kapcsolatos tevékenységek 

magukba foglalják a biodiverzitás fenntartására irányuló intézkedéseket, az agrártermelés céljainak hosszú 

távú megvalósítását, a termelés folyamatosságát biztosító biológiai alapok, fajok, fajták, szaporítóanyagok 

genetikai értékének megőrzését, fenntartását, fejlesztését egyaránt. Hazánkban a génmegőrzés nemzetközi 
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jogi alapját a Biológiai Sokféleség Egyzmény
1
 (Riói Egyezmény, CBD) adja, melyet a részes államok 1992. 

június 13-án írtak alá, Magyarországon az 1995. évi LXXXI. törvény hirdette ki.  

Magyarország az elsők között ismerte fel a génmegőrzés fontosságát melynek köszönhetően mezőgazdasági 

genetikai erőforrásaink jó részét sikerült megőrizni. Kormányzati szándék ezek további biztonságos 

megőrzése és jelentős bővítése, valamint egy állami génbanki hálózat kialakítása. 

3.2. Állami génmegőrzési feladatok támogatása 

Állami génmegőrzési feladatokat ellátó szervezetek támogatására 2017-ben nemzeti forrásból 93 millió 

forint állt rendelkezésre. A támogatás fő célja a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi 

biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése, továbbá az állatlétszám 

szerint kritikus, vagy súlyosan veszélyeztetett rég honosult haszonállatfajták, valamint védett őshonos 

mezőgazdasági állatfajták génmentésének és megőrzésének elősegítése. A 2017. évi keretből a 

legjelentősebb növényi génmegőrzési feladatokat ellátó állami intézmények génmegőrzési tevékenységének, 

valamint a Haszonállat-génmegőrzési Központ által koordinált genetikai vizsgálatok támogatása történt. 

Az élelmezési és mezőgazdasági célú genetikai erőforrások védelme az egész világon, így hazánkban is 

kiemelt állami feladat, amelyet konkrét kötelezettségeket tartalmazó nemzetközi egyezmények is rögzítenek. 

Az állatgenetikai erőforrásokkal kapcsolatos tevékenységek magukba foglalják a biodiverzitást, az 

agrártermelés céljainak hosszú távú megvalósítását szolgáló, a termelés folyamatosságát biztosító biológiai 

alapok, állatfajok, -fajták, szaporítóanyagok genetikai értékének megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és 

az ehhez kapcsolódó rendszerek korszerűsítésére irányuló, továbbá a szakmai szervezetekben történő 

nemzeti képviselet ellátását biztosító valamennyi intézkedéseket. 

Az állatgenetikai erőforrások napjainkban a meg nem újítható, meg nem újuló természeti erőforrások között 

egyre nagyobb jelentőséget nyernek. Egy adott fajta eltűnése adott esetben egyúttal a tulajdonságait 

meghatározó génállomány örökre történő elvesztésével jár, amely többé nem rekonstruálható és mással nem 

pótolható. A génbankokban tárolt génkészleteknek a fontossága a közvetlen és közvetett felhasználók 

körében, mind a biológiai sokféleség védelme szempontjából, mind az állattenyésztés és -nemesítés, az állati 

szaporítóanyag kereskedelem, valamint speciális tulajdonságokkal rendelkező termékek előállítása 

szempontjából rendkívüli mértékben megnőtt. 

Hazánkban a génmegőrzés nemzetközi jogi alapját, ezen belül az állatgenetikai erőforrások védelmét 

általánosságban a Biológiai Sokféleség Egyezmény
1
 (Riói Egyezmény, CBD) adja, melyet a részes államok 

1992. június 13-án írtak alá, Magyarországon az 1995. évi LXXXI. törvény hirdette ki. A Biológiai 

Sokféleség Egyezmény 10. konferenciáján, 2010. október 29-én született meg a genetikai erőforrásokhoz 

való hozzáférés, valamint azok hasznosításából származó előnyök igazságos és méltányos megosztását 

szabályozó úgynevezett nagojai jegyzőkönyv, melyet hazánk 2011. június 23-án írt alá. 

A fajtatiszta tenyészállatok, hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik Unión belüli tenyésztésének, 

kereskedelmének és az Unióba történő beléptetésének tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről, a 

652/2014/EU rendelet, a 89/608/EGK és a 90/425/EGK tanácsi rendelet módosításáról, valamint az 

állattenyésztés tárgyában hozott egyes jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 

európai parlamenti és a tanácsi (EU) 2016/1012. rendelet („Állattenyésztési rendelet”)
2
 alapján az EU 

Bizottság által kidolgozott végrehajtási aktusok (2017/716. és 2017/717. EU végrehajtási rendeletek)
3 

az 

EU Hivatalos Lapjában megjelentek. Mind az „Állattenyésztési rendelet”, mind pedig a kapcsolódó 

végrehajtási rendeletek 2018. november 1-jén lépnek hatályba, azok közvetlenül alkalmazandóak a 

tagállamokban, a bennük foglalt rendelkezések megismétlése nem szükséges, illetve nem lehetséges a hazai 

jogszabályokban. 

Fentiekre tekintettel az állatgenetikai erőforrások védelmének és részletesebb szabályozásának alapját adó, 

jelenleg hatályos állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényt és végrehajtási rendeleteit 2018. 

november 1-jén egy új, korszerű tenyésztésszervezési és állatgenetikai erőforrások védelmét szabályozó 

joganyag váltja fel. A jogalkotási folyamat során a törekvés az, hogy a hazai szakjogszabályok száma a 

lehető legkevesebb legyen, azok korszerű, előremutató rendelkezéseket tartalmazzanak, továbbá külön 

kiemelésre kerüljenek hazánk állatgenetikai erőforrásainak, valamint a kiemelt genetikai értéket képviselő 

védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtáinak a védelme kapcsán szükséges intézkedések. 
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Az állatgenetikai erőforrások – ezen belül kiemelten a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági 

állatfajták – megőrzése terén kiemelt jelentősége van az államnak és a tenyésztőszervezeteknek. Az állam a 

jogalkotáson és az egyes feladatok költségvetési támogatásán, a tenyésztőszervezetek pedig a kifejezett 

tenyésztésszakmai érdekek érvényre juttatásán keresztül hatnak az állatgenetikai erőforrások megőrzésére. A 

tenyésztőszervezetek feladata a magas színvonalú, haszonállat-génmegőrző és -tenyésztő tevékenység 

folytatása, a tradicionális állatfajták és géntartalékok, valamint az intenzív fajták tenyész- és haszonértékének 

megőrzése, a genetikai sokféleség fenntartása. 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet értelmében 2017. január 1-től a hatósági jellegű intézményi hátteret állami szinten a 

Földművelésügyi Minisztérium
4
 (FM), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

5
 (NÉBIH) 

Állattenyésztési Igazgatósága, a Pest Megyei Kormányhivatal
6
 (PMKH) és a Pest Megyei Kormányhivatal 

megyeszékhely szerinti járási hivatalai
7
, mint tenyésztési hatóság alkotta.  

Az állami szervezésű szakmai tevékenységek között kiemelt helyet foglal el a hazai mezőgazdaság genetikai 

sokféleségének megőrzése, a mezőgazdasági termelés genetikai erőforrásainak szélesítése, folyamatos 

fejlesztése és új felhasználási lehetőségeinek kutatása. 

A tenyésztőszervezetek tevékenységüket a tenyésztési hatóság hatósági felügyelete alatt végzik, így 

biztosítható az a jogelv, hogy alapvetően az állam felelőssége és kötelessége a rendelkezésére álló genetikai 

erőforrásokról gondoskodni, azokkal gazdálkodni. 

Magyarországon 2017. év végén 100 tenyésztőszervezet működött (ebtenyésztő szervezetek nélkül). Az 

ebtenyésztő szervezetek száma pedig 9 volt. 

A Magyarországon elismert állatfajták száma 2017. év végén 225 volt (ebtenyésztő szervezetek nélkül), 

ebből 109 hazai fajta, melynek a tenyésztése döntően Magyarországon történik, 81 külföldi fajta, 

amelyeknek tenyésztési célját külföldön határozzák meg és nemesítése meghatározóan külföldön történik. A 

honosított fajták száma 25, a világfajták száma pedig 10 volt. Az összes elismert fajtából 70 volt az 

ideiglenes elismeréssel rendelkező fajták száma. Az elismert ebfajták száma 9 volt, mely mind hazai fajta. 

Az összes elismert fajtából 35 a védett őshonos mezőgazdasági állatfajta és 2 a veszélyeztetett 

mezőgazdasági állatfajta. 

Védett őshonos és veszélyeztetetett mezőgazdasági állatfajtáink hazánk magas genetikai értéket képviselő, 

kiemelt jelentőségű természeti értékei, a biológiai sokféleség megőrzői, nemzeti kincseink. A géntartaléki 

szerepükön túl, ezen fajták meghatározott tájegységhez, vidékhez, lakossághoz, kultúrkörhöz kapcsolódnak, 

a természetszerű állattartás hagyományait őrzik. 

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtáink hasznossága az alábbiakban rejlik: 

- a munkahelyteremtésben, munkahelynövelésben, 

- a vidéki munkaerő foglalkoztatásában, helyben tartásában, 

- a környezet- és tájgazdálkodás (a természetes ökoszisztéma megőrzése, rendezett környezet) szakszerű 

megvalósításában, 

- a legelők természetes karbantartásával az allergiás megbetegedések számának csökkenésében, jó minőségű, 

exportképes termék előállításában ősgyepeken és más állatfajokkal nem hasznosítható gyepterületeken,  

- természetszerű állattartás hagyományainak, kulturális örökségünknek őrzése, 

- az egészséges táplálkozáshoz biztonságos élelmiszer előállításában. 

3.3. Támogatások 

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése 

támogatás (VP4-10.2.1.1-15) célja az alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és a veszélyeztetett 

mezőgazdasági állatfajták nőivarú - baromfifélék esetén vegyes ivarú - állományának a fajták eredeti tartási-, 

takarmányozási körülményekhez hasonló, in situ feltételek közötti, tenyésztésben történő életképes 

populációjának fenntartása a genetikai állomány megőrzéséről és az adott állatfajták fennmaradását biztosító 

tenyésztési programokról szóló jogszabályok keretein belül.  A felhívás 2015. december 29-én jelent meg 14 
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Mrd Ft keretösszeggel, és a felhívásra 2016. február 1-28. és 2017. február 1-28. között lehetett támogatási 

kérelmeket benyújtani. Az intézkedés keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak 

minősül, és öt éven keresztül, évente kerül odaítélésre. 2017. év végéig a beérkezett támogatási kérelmek 

száma 1803 db, ebből támogatott 1407 db, amelyek 2018-ban kerülnek kötelezettségvállalásra. Az igényelt 

támogatás összesen 18,03 Mrd Ft, támogatási összeg 11 748 567 565 Ft. A pályázati felhívásra forráslekötés 

determinációval együtt 13,9 Mrd Ft. 

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro 

megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása jogcím (VP4-

10.2.1.2-17) célja a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták genetikai 

anyagának (sperma, embrió vagy petesejt) begyűjtése, mélyhűtve történő tárolásra előkészítése, 

laboratóriumi körülmények közötti tárolása mélyhűtéses eljárással, genetikai vizsgálatok elvégzése, továbbá 

a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták (kivéve baromfifélék) 

hímivarú egyedeinek az eredeti tartási-, takarmányozási feltételektől eltérő módon, ex situ környezetben 

történő megőrzése, valamint a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták 

megőrzését segítő tenyésztési-, génmegőrzési feladatok ismertetése a tenyésztőkkel, szaktanácsadás a 

végrehajtásban, a hasznosítási feltételek megteremtésének elősegítése. A felhívás 2017. március 30-án jelent 

meg 3,83 Mrd Ft keretösszeggel, és a felhívásra 2017. június 1. - július 3. és 2018. május 31. - július 2. 

között lehet majd támogatási kérelmeket benyújtani. Az intézkedés keretében nyújtott támogatás vissza nem 

térítendő támogatásnak minősül, és öt éven keresztül, évente kerül odaítélésre. 2017. év végéig a beérkezett 

támogatási kérelmek száma 180 db. A támogatási kérelmek jogosultsági ellenőrzése még folyamatban van, 

támogatott kérelmekről és kötelezettségvállalásról még nem született döntés. A beérkezett forrásigény 5,14 

Mrd Ft. 

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének
8
 (FAO) becslése szerint világszinten a 

mezőgazdaságban használatos fajták 75 százalékát az elmúlt száz évben elveszítettük, a mezőgazdaságban 

használatos genetikai erőforrásaink sokfélesége tehát veszélyeztetett. 

A fent említett adat Magyarországra is érvényes és jól mutatja a biológiai alapokat fenyegető veszélyt, ezért 

a fenntartható, gazdag fajtaválasztékú és stabil mezőgazdasághoz elengedhetetlen a genetikai erőforrások, a 

biológiai alapok változatosságának megőrzése, fenntartása. 

3.4. GMO 

Magyarország hosszú évek óta GMO-mentességi politikát folytat, szilárd meggyőződésünk, hogy ebben 

rejlik a jövő: a természeti értékeinkre tekintettel lévő, kímélő mezőgazdálkodásban, amely jó minőségű, 

egészséges, biztonságos élelmiszereket állít elő.   

Hazánk kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított szervezetekkel 

kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-mentességét.  

A GMO-khoz köthető környezeti, egészségügyi és társadalmi kockázatok miatt Magyarország a kezdetektől 

tiltja a GMO-k köztermesztését. Az Európai Unióban zászlóvivői vagyunk a GMO-mentességnek, 

hazánknak nagy szerepe volt annak az irányelvnek a kidolgozásában és elfogadásában, amely lehetővé teszi 

a tagállamok számára a GMO-k területükön történő termesztésének korlátozását, illetve megtiltását. 

 GMO-mentes jelölés 3.4.1.

Az élelmiszerek és takarmányok esetében a GMO-ból előállított, illetve azt tartalmazó élelmiszerekre és 

takarmányokra az uniós jogszabályok engedélyezési, jelölési és nyomonkövetési szabályokat írnak elő, 

amelyeket a tagállamokban be kell tartani.  

A jelenlegi európai uniós szabályozás értelmében, amennyiben egy adott GMO-t az Unióban engedélyeztek 

élelmiszer- vagy takarmány célú felhasználásra, akkor az abból készült, vagy azt tartalmazó termékek az 

áruk szabad áramlása miatt forgalomba hozhatók az Európai Unió területén, így Magyarországon is. Az 

Unióban engedélyezett GMO-t tartalmazó takarmányokra és élelmiszerekre a jogszabályok jelölési 

kötelezettséget írnak elő. Amennyiben az élelmiszer, vagy takarmány 0,9 százalék felett GMO-t tartalmaz, 

akkor azt a jelölésben fel kell tüntetni. Ha az élelmiszer vagy takarmány 0,9 százalék alatti mennyiségben 

tartalmaz GMO-t, és ennek előfordulása véletlenszerű vagy technikailag elkerülhetetlen, akkor nem kell 

jelölni ezt a terméken. 
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Az „inverz jelölés” (fordított jelölés), azaz a GMO-mentesség címkézése már évekkel ezelőtt fontos 

kérdésként merült fel. A Kormány nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a magyar fogyasztóknak legyen 

lehetőségük teljes mértékben GMO-mentes termelésből származó élelmiszerek megvásárlására. Ennek 

érdekében 2016. szeptember 15-én jelent meg a GMO-mentességre utaló jelölésről szóló 61/2016. (IX. 15.) 

FM rendelet, amely lehetővé tette az élelmiszerek GMO-mentes jelölését és meghatározta annak részletes 

feltételeit. A rendelet alapján a GMO-mentes alapanyagokból készült élelmiszerek (a GMO-mentes 

takarmánnyal etetett állatoktól származó hús, hal, tojás, tej valamint a GMO-mentes méz és méhészeti 

termékek) külön erre vonatkozó jelölést kaphatnak. A használata önkéntes, tehát alapvetően lehetőséget, és 

nem kötelezettséget jelent az élelmiszer-előállítóknak. 

A cél, a GMO-mentes termelésben előállított termékek egyértelmű megkülönböztetése az áruválasztékban, a 

GMO-mentes terméklánc kialakítása, ezáltal a GMO-mentes magyar mezőgazdaság fejlesztése, hírnevének 

erősítése. A GMO-mentes terméklánc kialakításának következő lépése a GMO-mentes jelöléstanúsító 

védjegyként való bevezetése, mely számos előnnyel jár mind a fogyasztók, mind az előállítók számára. A 

védjegy terméken való feltüntetésének, azaz használatának alapfeltétele a tanúsítási eljáráson való 

megfelelés, melyet a Tanúsító Szervezet végez el.  

 Ellenőrzés 3.4.2.

A magyar hatóságok kiemelt figyelemmel járnak el a GMO-szennyeződések megelőzésében, felderítésében, 

valamint GMO-tartalmú vetőmagvak felhasználásának megakadályozásában. A korábbi néhány évhez 

hasonlóan ebben az évben is prioritásként kezeltük a GMO-ellenőrzést.  

A 2017. évi ellenőrzéssel kapcsolatos adatok az alábbiak: 

Vetőmagtételek ellenőrzése és GMO-val szennyezett vetőmagokkal kapcsolatos intézkedések 

A vetőmagok esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Növénytermesztési és 

Kertészeti Igazgatóságának (NKI) Központi Vetőmag-vizsgálati Laboratóriuma évente mintegy 7.000-8.000 

vetőmagtételből kockázatelemzés alapján 800-1 200 tételt választ ki GMO szűrővizsgálat céljából. 2017-ben 

1150 db vetőmagmintából összesen 14 esetben mutatott ki a laboratórium GMO-szennyezettséget. A 

szennyezett vetőmagtételek forgalmazóival szemben a NÉBIH minden esetben eljárt, így a korábbi évekhez 

hasonlóan GMO-szennyezett vetőmag nem került kereskedelmi forgalomba.  

126. táblázat:  Import vetőmagok GMO-monitoringjának eredményei 2017-ben 

Vizsgált vetőmagfajta Mintaszám (db)  GMO-pozitív (db) 

Kukorica 671 6 

Csemege és pattogató k. 185 3* 

Repce 119 0 

Szója 175 5 

*: csak a bevizsgált minta érkezett az országba. 

Forrás: NÉBIH 

Élelmiszerek GMO-tartalmának ellenőrzése 

Az élelmiszerekre vonatkozó GMO-monitoring vizsgálatok keretében 2017-ben 294 élelmiszerminta 

analízisét végezte el a NÉBIH laboratóriuma. A minták megoszlása: 133 db szójatartalmú minta, 58 db 

kukoricát tartalmazó minta, 60 db rizsminta, 18 db lenmag minta és 25 db egyéb élelmiszerminta (burgonya, 

papaya, sütőtök, patisszon, mangó).  

A szójatartalmú mintákból 110 db bizonyult negatívnak. 21 db GMO-pozitív szójaminta 0,1százalék alatti 

GMO-tartalmúnak bizonyult, és további két minta tartalmazott GMO-t 0,1-0,9 százalék közötti 

mennyiségben. A vizsgált 58 db kukoricát tartalmazó minta GMO-negatívnak bizonyult. A rizs, len és egyéb 

minták minden esetben negatívak voltak.   

127. táblázat:   Élelmiszer GMO-monitoring vizsgálatok 2017-ben  

Vizsgált minta jellege Szója Kukorica Rizs Len (FP967) Egyéb 

Mintaszám (db) 133 58 60 18 25 

GMO-negatív 110 (83%) 58 (100%) 60 (100%) 18 (100%) 25 (100%) 

GMO-pozitív 23 (17%) 0 0 0 0 
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0,9% fölött 0 - - - - 

0,1% - 0,9%  2 - - - - 

0,1% alatt 21 - - - - 

Forrás: NÉBIH 

Takarmányok GMO-tartalmának ellenőrzése 

A takarmányokra vonatkozó GMO-monitoring vizsgálatok keretében 73 db takarmányminta analízisét 

végezték el. A minták megoszlása: 33 db kukorica takarmányminta, 26 db szója takarmányminta, 7 db 

keverék takarmányminta és 7 db egyéb takarmányminta (len, repce). 

A 33 db kukorica takarmányminta minden esetben negatívnak bizonyult. 

A 26 db szója takarmánymintából 17 db bizonyult negatívnak. A 9 db GMO-pozitív szójaminta GMO-

tartalma 3 esetben 0,1százalék alatt volt, és 6 db minta tartalmazott 0,9százalék felett GMO-t. A legtöbb 

esetben a pozitív eredmény Roundup Ready
® 

szója jelenlétével magyarázható.  

A 7 db keverék takarmánymintából minden esetben kimutatták GMO jelenlétét. Ebből 2 db 0,1százalék alatt, 

míg 5 db 0,9 százalék fölött tartalmazott valamilyen GMO eseményt. Az egyéb minták minden esetben 

negatívnak bizonyultak. 

A fent említett pozitív minták esetében a laboratóriumi vizsgálatok az Unióban engedélyezett GMO-t 

mutattak ki, melyeket a takarmányok jelölésén a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntettek, így a 

pozitív minták esetében jogszabálysértés nem történt. 

128. táblázat:  Takarmány GMO-monitoring vizsgálatok 2017-ben  

Vizsgált minta jellege Kukorica Szója Keverék Egyéb 

Mintaszám (db) 33 26 7 7 

GMO-negatív 33 (100%) 17 (65%) - 7 (100%) 

GMO-pozitív - 9 (35%) 7 (100%) - 

0,9% fölött - 6 5 - 

0,1% - 0,9%  - - - - 

0,1% alatt - 3 2 - 

Forrás: NÉBIH 

GMO-mentességi igazolás 

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény értelmében a környezetvédelmi, a 

mezőgazdasági és az ipari géntechnológiai hatóság kérelem esetén külföldi partnerek számára igazolja, hogy 

Magyarországon géntechnológiával módosított növényfajta (hibrid) köztermesztésben történő felhasználása 

a hatályos jogi szabályozás alapján nem engedélyezett. A géntechnológiai hatóság 2017-ben 8 darab GMO-

mentességi igazolást adott ki.  

Európai Szója Nyilatkozat 

A 2013-ban meghirdetett Nemzeti Fehérjeprogramon túl Magyarország élére állt az Európai Unióban a 

GMO-mentes fehérje-önrendelkezést célzó kezdeményezéseknek és programoknak. Ezek közül kiemelendő 

a 2015. évben meghirdetett „Szövetség a GMO-mentes Európáért” kezdeményezés, valamint az Európa 

Szója Nyilatkozat, melyet magyar-német kezdeményezésre 2017. június 12-én jelentettünk be a 

Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülésén. 

A csatlakozott tagállamoknak szilárd meggyőződése, hogy Európának új, átfogó fehérjepolitikára van 

szüksége a mezőgazdaságban és az élelmiszergyártásban, amely a hazai forrásokat jobban kihasználja, és 

ellensúlyozza az élelmiszerekben és állati takarmányokban felhasznált GM szójabab nagyfokú, tengerentúli 

importtól való függését. Mindemellett továbbá figyelembe veszi a fogyasztók genetikailag nem módosított 

szójából és szójafehérjéből készült élelmiszerek iránti, Európa-szerte növekvő keresletét.  

A nyilatkozat aláírói által elfogadott intézkedések közül az alábbiak a legjelentősebbek: 

 a GMO-mentes takarmányfehérje-használat ösztönzése az állattenyésztésben, 
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 alternatív fehérjenövények termesztésének növelése a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal 

összhangban, és fenntartható termesztési technológiák alkalmazása mellett, 

 a fogyasztók tájékoztatása, GMO-mentes tanúsítási rendszerek megerősítése,  

 a fehérjenövényeken kívül egyéb fehérjeforrások, pl. repcemag, napraforgó felhasználásának növelése a 

takarmányozásban. 

Az Európai Szója Nyilatkozathoz 2017 végéig a következő országok csatlakoztak Magyarországon és 

Németországon kívül: Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Franciaország, Románia, 

Görögország, Belgium, Luxemburg, Horvátország és Finnország. 

 

GMO-k engedélyezése az EU-ban 

Magyarország elsőként ültette át azt az irányelvet a nemzeti jogrendjébe, mely lehetővé teszi, hogy szuverén 

módon dönthessünk: nem akarunk GMO-kat termeszteni a területünkön. Bár hazánkban az új irányelvnek 

köszönhetően a jövőben sem lesznek termeszthetőek GMO-k, Európa GMO-mentessé válásának érdekében 

egyetlen esetben sem támogatjuk GM-termékek engedélyezését az uniós szavazásokon.  

2017-ben az Európai Bizottság 6 GM gyapot, 10 GM kukorica, 3 GM olajrepce és 12 GM szója, illetve az 

ezekből előállított élelmiszer és takarmány célú termékek Európai Unióban történő forgalomba hozatalát 

engedélyezte vagy engedélyét hosszabbította meg. 

Összhangban hazánk GMO-mentes politikájával, egyetlen esetben sem támogattuk a termékek 

engedélyezését, illetve az engedélyek meghosszabbítását. 

1
 Egyezmény a Biológiai Sokféleségről: Biológiai Sokféleség Egyezmény/Convention on Biolodical 

Diversity/CBD, bővebben: http://www.cbd.int és http://www.biodiv.hu 

2
 Európai parlamenti és a tanácsi (EU) 2016/1012. rendelet, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1012&from=HU 

3 
EU Bizottság által kidolgozott végrehajtási aktusok (2017/716. és 2017/717. EU végrehajtási rendeletek), 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:109:FULL&from=HU 

4 
Földművelésügyi Minisztérium (FM), http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium 

5
 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), http://www.nebih.gov.hu/ 

6
 Pest Megyei Kormányhivatal, http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

7 
Pest Megyei Kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalai, 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai 

8 
ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Szervezete (FAO), http://www.fao.org/index_en.htm 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1012&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1012&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:109:FULL&from=HU
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
http://www.nebih.gov.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai
http://www.fao.org/index_en.htm
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VI. Oktatás, kutatás, fejlesztés 

1. Kutatás-fejlesztés az agrártudományok területén 
2017 

1.1. Agrárszakképzés 

2017-ben a 2016. szeptember 1-jétől bevezetésre került új szakképzési struktúrában folyt az oktatás az FM 

fenntartásában lévő szakképző intézményekben is. Az év során nem került sor további, az oktatás struktúráját 

érintő jogszabály-módosításra. 

A szakágazat szereplői és a munkaerőpiac igényeire reagálva, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslata 

alapján tárcánk 2017 őszén kezdeményezte a Nemzetgazdasági Minisztériumnál a pék-cukrász szakképesítés 

ismételt felvételét az Országos Képzési Jegyzékbe (a továbbiakban: OKJ). Ennek eredményeként a 2017. 

december 29-én megjelent, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 504/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelettel - az élelmiszeriparért felelős miniszter hatáskörébe tartozóan - 2018. január 1-jei 

hatállyal felvételre került az OKJ-ba a pék-cukrász szakképesítés. 

Tárcánk továbbra is nyitott az OKJ felülvizsgálatára, amennyiben a munkaerőpiac oldaláról igény jelentkezik 

új, átdolgozott vagy tartalmilag korszerűsített szakképesítések indítására. 

 Intézményátadás 1.1.1.

2017. augusztus 15. napjával a mezőhegyesi Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

tárcánktól a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság fenntartásába 

került át. 

Ezzel 2017-ben 47 intézmény 62 feladatellátási helye képezte az agrár iskolák működési területét, mellyel az 

országos lefedettség (Zala megye kivételével) továbbra is biztosított volt.  

 Beiskolázás, tanulólétszám  1.1.2.

Az FM 2017-ben is a második legnagyobb intézményfenntartóként vett részt a szakképzés rendszerében. Az 

FM fenntartásában lévő 47 szakképző intézmény 62 feladatellátási helyén a 2017/18-as tanévben az iskolai 

rendszerű képzésben tanulók létszáma 20.559 fő volt (2017. október 1-jei KIR statisztika szerint). 

A beiskolázási mutatók követték a korosztályt érintő országosan csökkenő tendenciát. 7.831 fő iratkozott be 

az intézményeinkbe, amely 4,4 százalékos csökkenést jelentett a 2016/2017-es tanévhez képest. (A KSH 

adatai szerint az általános iskolai oktatásban 732.000-en - az előző évinél 8.900 fővel kevesebben - vesznek 

részt, míg a középfokú oktatásban 6.700 fővel esett vissza a nappali rendszerű képzésre járók száma.)  

Az érettségire épülő technikusképzések tekintetében a létszámemelkedés 12 százalékos (167 fő) volt. A 

beiskolázottak létszáma 1.417 tanulóról 1.584 tanulóra emelkedett. Országosan összesen 21 szakképesítés 

tekintetében indult érettségire épülő technikusképzés. 

Az FM iskoláiban közel 250 diák jelentkezett a ráépülő szakképesítést adó képzésekre, amely által 

képzettebb szakemberek kerülnek ki a munkaerőpiacra. 

A szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzésben csak iskolai rendszerű 

képzésben államilag elismert szakképesítést szerzett tanuló folytathatja tanulmányait. Erre a képzési formára 

évről évre több tanulót - 2017-ben már 854 tanulót - tudtunk beiskolázni. 

Az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János Kollégiumi - Szakközépiskolai Programba 

felvett tanulók száma 9 fővel csökkent az előző tanévhez képest (54 fő). A program célja, hogy a sérülékeny 

tanulói csoportokba tartozó gyermekek eredményesen tanulhassanak a középiskolai kollégiumok által 

alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével. 

A Szakképzési Hídprogram keretében szervezett képzéseinkre a felvettek száma (82 fő) a tavalyi évhez 

képest 16 fővel csökkent, de ennek ellenére az elmúlt 3 év átlagszámát mutatta. A KSH adatai szerint 

országos szinten is folyamatos csökkenés mutatkozik. 
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A kormány duális képzés megerősítése iránti elkötelezettségének megfelelően az FM tovább kívánja 

erősíteni a fenntartásában lévő iskolákban a gyakorlati képzést úgy, hogy eleget tegyen a gazdaság ilyen 

irányú elvárásainak. Ugyanakkor a gazdálkodók a szükségesnél továbbra is kisebb mértékben élnek a 

tanulószerződések megkötésének lehetőségével (külső cégekkel kötött tanulószerződések száma 1.530 db 

volt 2017-ben), illetve számos mezőgazdasági szakma esetében még mindig nincs kellő számú gyakorlóhely. 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján - speciális szabályként – az FM fenntartásában 

lévő iskolák 2017-ben is köthettek tanulószerződést az agrárpolitikáért, az erdőgazdálkodásért, az 

élelmiszeriparért, a halgazdálkodásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre történő 

felkészítés keretében részt vevő tanulójuk tekintetében, ha a tanuló a szakképző iskola termelői 

tevékenységet folytató saját tangazdaságában, tanüzemében vett részt gyakorlati képzésben. A törvényi 

előírás alapján az FM iskolái által megköthető tanulószerződések száma 2017-ben 3.300 db volt.  

Az iskoláink szakmai színvonalának fejlesztése érdekében 2017 májusában partnerségi keretmegállapodást 

kötött egymással tárcánk és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A Nemzeti Vidékstratégiával összhangban 

közös célkitűzés a partnerségi megállapodás megkötésével annak elérése, hogy a fiatal generációk a mező- és 

élelmiszergazdaságban a jövőjük szempontjából vonzó életpályát találjanak, elősegítve ezzel a helyi 

gazdaságfejlesztést is. 

A keretmegállapodás lehetőséget nyitott arra, hogy minden megyében és a fővárosban partnerségi 

együttműködési megállapodást kössenek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetei az 

agrárszakképző iskolákkal, ehhez pedig csatlakozhattak a gazdálkodók, agrárvállalkozások, 

önkormányzatok, nemzeti parkok, erdőgazdaságok, szakmai és szakmaközi szervezetek, közvetítve a 

szakképzésben felmerülő igényeiket. 2017 folyamán már több megyében megtörtént a partnerségi 

megállapodások megkötése. 

Továbbra is sikeres a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségével (MEGFOSZ) 

való együttműködés a mezőgépész szakemberhiány pótlásának érdekében. Az elmúlt öt év alatt több mint 

duplájára nőtt a mezőgépésznek jelentkező diákok száma. 

 Agrárfelsőoktatás 1.1.3.

A Kormány által 2016. december 16-án elfogadott „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai 

stratégia 2016” nyolc, társadalmi és nemzetgazdasági szempontból kiemelt képzési területet nevez meg. 

Ezek között szerepel az agrárképzési terület is.  

Célkitűzések az agrárképzési terület fejlesztése érdekében a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című 

stratégiai dokumentum alapján: 

 Az agráriumhoz köthető megélhetési formák presztízsének emelése és középhosszú távon az összes 

jelentkező számához viszonyítva az agrár-felsőoktatásba jelentkezők részarányának 10 százalékra való 

növelése; 

 Új duális képzési formák bevezetése, – a felfutó külföldi kereslet arányában – az idegennyelvű 

képzések bővítése; 

 Az agrárképzési központok erősítése, a meglévő képzőhelyek profiljának egyértelmű kijelölése, egyes 

képzési helyek okszerű strukturális ágazati összevonása. 

A „fokozatváltás a felsőoktatásban” című Kormány által elfogadott felsőoktatási stratégia alapján a 

kormányzat célul tűzte a felsőoktatási intézményhálózat racionalizálását. 2014-től részben tovább 

folytatódott az ezirányú, a térségben regionális, több profilú felsőoktatási intézményhez történő integrálódás, 

részben pedig a szakprofil tisztítás mentén a Szent István Egyetem agrárképzési profiljának megerősítése 

történt. 

Képzési szerkezet, felvételi adatok 

2015-től az agrárképzési területen 14 egyetem kínálatában, 3 felsőoktatási szakképzést, 12 alapképzést és 20 

mesterképzést (amelyből 3 szakon osztatlan a képzés folyik) tartalmaz a képesítési jegyzék. (A 

felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről 39/2015. 

(VI. 9.) Korm. rendelet). A megújított képzési és kimeneti követelményeket a felsőoktatási szakképzések, az 

alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös 

követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI 
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rendelet módosításáról szóló rendelet határozza meg. A megújult tartalom alapján 2017-től új tantervi 

követelmények alapján kellett, hogy a képzést indítsák az intézmények.  

Az agrárképzés nagy ágazatait tekintve alakult ki a képzési szerkezet a többciklusú képzési rendszerben. 

Figyelembe véve a szakszerkezet 2016. évi módosulását is, meghatározó ágazatok: 

 az állatorvosképzés (egy intézményben folyó képzés) 

 az erdőmérnökképzés (egy intézményben folyó képzés) 

 tájrendező agrármérnöki (egy intézményben folyó képzés) 

 a mezőgazdasági mérnöki képzés (ebbe épült az általános mezőgazdasági képzés, az állattenyésztés, a 

növénytermesztés, a környezetgazdálkodás) 

 az agrárműszaki képzés (a földmérő és földrendezői mérnöki képzés alapvetően egy intézményben 

folyó képzés, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki képzés pedig sokkal inkább rokon a 

műszaki gépészmérnöki képzéssel, mint a tradicionális agrár szakterületekkel) 

 a kertészeti képzés 

 az élelmiszeripari képzés 

 a természetvédelemi képzés 

 a vidékfejlesztési agrármérnöki képzés. 

129. táblázat: alapképzési szakok a 2016.évi szakszerkezet módosítással  

Képzési terület Agrár ágazat Alapképzési szak 2017/18. bennlévő létszám 

 agrár 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 agrár műszaki földmérő és földrendező mérnöki 215 

  mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 215 

 vidékfejlesztési vidékfejlesztési agrármérnöki 1719 

  (informatikus és szakigazgatási agrármérnöki)94 142 

 élelmiszeripar  élelmiszermérnöki 1599 

 kertészet 

  

kertészmérnöki 1071 

szőlész-borász mérnöki 391 

  tájrendezés tájrendező és kertépítő mérnöki 415 

 (környezetgazdálkodási agrármérnöki) 623 

 természetvédelmi természetvédelmi mérnöki 582 

  vadgazdamérnöki 373 

 mezőgazdasági (állattenyésztő mérnöki) 345 

  mezőgazdasági mérnöki 1820 

  mezőgazdasági szakoktató 19 

  (növénytermesztő mérnöki) 133 

  lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki 102 

Összesen 9764 

130. táblázat: felsőoktatási szakképzés 2016-tól 

Képzési 

terület 
Agrár ágazat felsőoktatási szakképzés 

2017/18. 

bennlévő 

létszám 

agrár 

kertészet szőlész-borász felsőoktatási szakképzés 105 

mezőgazdaság 
mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés 397 

ménesgazda 34 

Összesen  536 

 

 

                                                      
94 Az anyagban végig azokat a szakokat írtuk zárójelben, dőlt betűvel, amelyeken még vannak aktív hallgatók, de amelyek már nem indíthatóak. 
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131. táblázat: mesterképzési szakok a 2015.évi szakszerkezet módosítással  

Képzési terület Mesterképzési szak Osztatlan szak 
2017/18. bennlévő 

létszám 

 agrár    állatorvosi 1637 

     (birtokrendező mérnöki)   – 

    mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki   7 

    tájépítész mérnöki   79 

       erdőmérnöki 248 

    (gazdasági agrármérnöki)   79 

    vidékfejlesztési agrármérnöki   248 

    
(szakigazgatás-szervező és informatikus 

agrármérnöki) 
  5 

    élelmiszermérnöki   173 

    élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki   358 

    kertészmérnöki   111 

    (díszkertészeti mérnöki)   1 

    szőlész-borász mérnöki   – 

    környezetgazdálkodási agrármérnöki   68 

    mezőgazdasági biotechnológus   107 

    (agrármérnöki)  agrármérnöki 84 

    ökológiai gazdálkodási mérnöki   36 

    állattenyésztő mérnöki   54 

    takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki   68 

    növényorvosi   441 

    növénytermesztő mérnöki   34 

    természetvédelmi mérnöki   83 

    vadgazdamérnöki   50 

  mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki  – 

Összesen 3791 

Forrás: felvi.hu  

Az agrárképzési területen az ágazat szakember ellátottságában a mezőgazdasági mérnöki képzés, a kertészeti 

és élelmiszeripari képzés, továbbá mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki képzés, gazdasági és 

vidékfejlesztési mérnöki képzés, amelyhez szükséges, hogy megrendelőként az ágazatért felelős tárca  

kialakítása szakember-szükségleti igényeit. 

Az agrárminisztérium szakképzés tekintetében köznevelési intézményfenntartóként részt vesz a 

szakképzésben a szakember utánpótlás biztosításában. A felsőoktatási intézmények a szakmai tanárképzés 

tekintetében működnek közre az agrár-szakképző intézmények személyi feltételeinek biztosításában. A 

2017/18-as tanévben összesen 102 fő vesz részt agrármérnöktanár képzésben. Az agrárszakképzéshez 

kapcsolódik a szakoktató képzés. Mezőgazdasági szakoktató képzésben mindösszesen 19 fő folytat 

tanulmányokat. 

A szakképzés fejlesztése érdekében szükséges újra napirendre tűzni a felsőoktatási intézmények szakmai 

tanárképzési tevékenységének, továbbá a szakképző intézmények pályaorientációs, a beiskolázási 

tevékenységének támogatását az agrárágazat tekintetében. Alapképzésbe és osztatlan képzésbe érettségit 

követően azonos feltételekkel lehet jelentkezni. Az agrárképzési terület felsőoktatási képzéseinek jellemzően 

a vidéki, kistelepülésen élő fiatalok alkotják a rekrutációs bázisát. Az agrárképzési terület esetében 

általánosan jellemző az alacsony bekerülési ponthatár.  
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132. táblázat: Magyarországon akkreditált doktori iskolák  

Agrár tudományterület 

Doktori iskola neve Intézmény neve 

Állatorvostudományi Doktori Iskola Állatorvostudományi Egyetem 

Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola Debreceni Egyetem 

Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola Kaposvári Egyetem 

Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem 

Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem 

Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi 

Multidiszciplináris Doktori Iskola 
Széchenyi István Egyetem 

Élelmiszertudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem 

Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola Debreceni Egyetem 

Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori 

Iskola 
Soproni Egyetem 

Kerpely Kálmán Doktori Iskola Debreceni Egyetem 

Növénytudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem 

Kertészettudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem 

Forrás: felvi.hu  

A doktori iskolák az agrártudomány tudományterület tudományágaiban adhatnak tudományos (PhD) 

fokozatot. Doktori képzést az a felsőoktatási intézmény folytathat, ahol mesterképzés is folyik. A Magyar 

Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2012/7/III/9. és 2014/7/VI/1. számú határozata alapján a 

tudományágak és mesterszakok rendszere a doktori iskolák létesítéséhez a következő: 

 állatorvosi tudományok tudományágba állatorvosi (osztatlan) képzésről; 

 az állattenyésztési tudományok tudományágba az agrármérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a 

mezőgazdasági, a biotechnológus, az ökológiai gazdálkodási mérnöki, a takarmányozási és 

takarmánybiztonsági mérnöki és az ökotoxikológus mesterképzési szakról; 

 az élelmiszertudományok tudományágba az élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki, a 

táplálkozástudományi, az ökológiai gazdálkodási mérnöki és az élelmiszermérnöki mesterképzési 

szakról;  

 az erdészeti és vadgazdálkodási tudományok tudományágba az erdőmérnöki, az erdőmérnöki 

(osztatlan), a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a vadgazda mérnöki, a természetvédelmi mérnöki és 

az ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szakról;  

 növénytermesztési és kertészeti tudományok tudományágba az agrármérnöki, a díszkertészeti mérnöki, 

a kertészmérnöki, a mezőgazdasági biotechnológus, a növényorvosi, a növénytermesztő mérnöki, a 

szőlész-borász mérnöki, az ökotoxikológus és az ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szakról 

lehet belépni. 

Emelkedett a doktorandusz ösztöndíj: az első két évben 140.000 Ft/hó, a második két évben 180.000 Ft/hó 

lesz az összege (a korábbi összeg 100.000 Ft/hó). A doktori fokozat megszerzésére vonatkozó motivációként 

azon hallgatók számára, akik sikeresen megvédik a disszertációjukat, 400.000 Ft egyösszegű „jutalom” kerül 

kifizetésre. Az új doktori képzés célja a felsőoktatási intézmények érdekeltté tétele a doktori képzésben részt 

vevő hallgatók fokozatszerzésében. Növeli a doktori iskola, kutatóhely és témavezető felelősségét a fokozat 

megszerzésében.  

Az átlagos felsőoktatási lemorzsolódás Magyarországon 34,64 százalék, az agrárképzésben pedig az arány 

magasabb az átlagnál, 45 százalék körüli. Figyelemre méltó adat ugyanakkor, hogy a lemorzsolódók több, 

mint 60 százalék már az első két félév során abbahagyja tanulmányait.  

Ugyanezen célt szolgálná továbbá a szakképzésért felelős tárca stratégiai együttműködése a felsőoktatás 

résztvevőivel annak érdekében, hogy az agrárszakképzésből érkezők kimeneti ismeretszintje és 

ismeretszerzési képességei közelítsenek a felsőoktatás első féléveiben megkövetelt szinthez és technikákhoz. 
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Agrártudományi képzési terület a Stipendium Hungaricum programban 

A megítélt Stipendium Hungaricum ösztöndíjak száma növekedést mutat. A legtöbb ösztöndíjat a program 

során a 2017/2018-as felhívás során ítélte oda a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma.  Jól kirajzolódik, hogy 

a 2014, 2015 és 2016-ban a nyertes ösztöndíjasok közül 65 fő már diplomát szerzett, 320 ösztöndíjasnak van 

még aktív jogviszonya. A halasztó ösztöndíjasok, amennyiben megkezdik tanulmányukat a 2018/2019-es 

tanévben jogosultak lesznek az ösztöndíjra, a lemondó és törölt ösztöndíjasok aránya a teljes megítélt 

ösztöndíjakhoz képest csökkenést mutat (2014: 36%; 2015:16,67%; 2016: 24,55%; 2017: 20%). 

Fogadó intézmények tekintetében látható, hogy a Szent István Egyetem fogadja a legtöbb ösztöndíjast, az 

eddig nyertes ösztöndíjasok 64 százalékát fogadta a SZIE egyedül. A SZIE-t követi a Debreceni Egyetem az 

allokált ösztöndíjasok 20 százalékkal, majd a Szegedi Tudományegyetem 4,16 százalékos aránnyal. Az 

Eszterházy Károly Egyetemre és a Kaposvári Egyetemre azonos létszámban ítélt a kuratórium 

ösztöndíjasokat (3,02%).  

A felsőfokú duális képzés 

A Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (a továbbiakban: Nftv.) 2014. évi júliusi módosítása során határozta 

meg a kormányzat a magyar felsőoktatásban az új képzési forma, a felsőfokú duális képzés helyét és 

szerepét. A Duális Képzési Tanács, melynek rendeletben rögzített küldetése, hogy a duális képzés 

minőségbiztosítása révén hozzájáruljon a minőségelvű, teljesítményen alapuló felsőoktatás kialakításához, 

2015. január 26-i ülésén, 3/2015. (I. 26.) számú határozatában elfogadta a duális képzés alapelveit és 

általános követelményrendszerét, így 2015-ben Magyarországon is bevezetésre kerülhetett a felsőfokú duális 

képzés. 

A duális képzés egy olyan gyakorlatigényes képzési forma, amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál 

folyó gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt 

óraszámuknál, valamint a megszerzett munkatapasztalatnál fogva növelik a hallgatók szakmai 

kompetenciáját, vállalati ismereteit és vállalati kultúráját.  

A 2017/18-as tanév őszi félévében összesen 109 fő duális hallgató kezdte meg tanulmányait agrárképzési 

területen állattenyésztő mérnök, élelmiszermérnök, földmérő és földrendező mérnök, kertészmérnök, 

mezőgazdasági mérnök, növénytermesztő mérnök, szőlész-borász mérnök, természetvédelmi mérnök, 

valamint vidékfejlesztési agrármérnöki szakon a Debreceni Egyetemen, az Eszterházy Károly Egyetemen, a 

Kaposvári Egyetemen, az Óbudai Egyetemen, a Neumann János Egyetemen, a Pannon Egyetemen, a Szent 

István Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen és az intézményekkel együttműködő 61 duális 

partnerszervezetnél. 

MTA támogatása a hazai felsőoktatási intézményekben 

A Magyar Tudományos Akadémia a kutatói utánpótlás biztosítása érdekében tevékenyen hozzájárul a 

hazai felsőoktatási intézményekben zajló kutatások színvonalának emeléséhez, feltételeinek javításához, 

az oktatáshoz.  

Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont székhelye Martonvásár, főigazgatója Balázs Ervin. 

Intézetei: Állatorvos-tudományi Intézet, Mezőgazdasági Intézet, Növényvédelmi Intézet, Talajtani és 

Agrokémiai Intézet. 

A felsőoktatás és az MTA együttműködésének újabb állomásaként 2016-ban helyet kapott a hazai 

mezőgazdaság K+F támogatása az MTA Kiválósági Együttműködési Programjában. Az MTA 

Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karával 

együttműködve búza-stresszadaptációs kutatásokat folytat az éghajlatváltozás által veszélyeztetett 

termésbiztonság javítása érdekében. A projekt nemzetgazdasági jelentősége megmutatkozik abban, hogy a 

magasabb termésmennyiség az export növekedésén keresztül hozzájárulhat az agrárszektor nemzetgazdasági 

pozíciójának erősítéséhez is. 

A Kormány a martonvásári Agrár-Innovációs Centrum (AIC), az MTA ATK új kutatási tömbje 

kialakításáról szóló kormányhatározat alapján az MTA ATK fejlesztésére, új kutatóépület, illetve 

látogatócentrum kialakítására összesen 6,8 milliárd forint összegű forrást, továbbá műszerekre a Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezetében 3 milliárd forint összegű forrást biztosított. A 800 
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millió forintból megvalósítandó Agroverzum Látogatóközpont egyik kitüntetett célja, hogy modern 

tudománykommunikációs eszközökkel tegye érdekessé és érthetővé az agrárkutatás céljait és eredményeit – 

elsősorban a fiatal generáció számára –, ideértve a megújuló MTA ATK aktuális kutatási eredményeinek 

megismertetését. 

 A Látogatóközpontnak helyet adó „kiskastély” épületének átalakítása a szükséges felújítással és 

hozzáépítéssel folyamatban van, elkészült a belsőépítészeti koncepcióterv, és megtörtént a szakmai tartalom 

kialakítása is.  

2017-ben Magyarországon összesen 3 109 kutatóhely működött, közülük 240 – az előző évinél 17 db-bal, 

azaz 7,6 százalékkal több – az agrártudományok területén. Az agrártudományokkal foglalkozó kutatóhelyek 

52,5 százaléka (126 db) valamely felsőoktatási intézményen belül, 44,2 százaléka (106 db) a vállalkozási, 8 

db (3,3 százalék) pedig az államháztartási szektorban tevékenykedett. Azon szervezetek közül, melyek 

főtevékenysége a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, illetve halászat 42-nél, amelyeké pedig az élelmiszer, ital 

és dohánygyártás, 58-nál folytattak kutatási, fejlesztési tevékenységet, az előző évi 40, illetve 38-cal 

szemben.   

A kutatóhelyek számának növekedése mellett, az agrártudománnyal foglalkozók tényleges létszáma 4 041 

főre emelkedett, ami 5,2 százalékos bővülést jelentett 2016-hoz képest. A teljes munkaidejű 

foglalkoztatottakra átszámított K+F-létszám az agrártudományok területén a tényleges létszámnál nagyobb 

arányban, 12,8 százalékkal emelkedett, megközelítve az országos 13,1 százalékos arányt. A mezőgazdasági 

és élelmiszer-feldolgozó ágazatban összesen 1 122 fő volt a tényleges K+F-létszám, ami nemzetgazdasági 

szinten 22,4 százalékos emelkedést, a számított létszám pedig 786 fő volt, ami 25,6 százalékos növekedést 

jelentett az előző időszakhoz viszonyítva.  

133. táblázat:  Agrártudományi kutatás-fejlesztés adatai, 2017 

Tudományági besorolás 

Kutató-

fejlesztő 

helyek 

száma (db) 

Kutató-fejlesztő 

munkán 

foglalkoztatottak 

tényleges létszáma 

összesen (fő) 

Kutató-fejlesztő 

munkán 

foglalkoztatottak 

számított létszáma 

összesen (fő) 

Kutatási, kísérleti fejlesztési 

tevékenység összes 

költsége  

(millió Ft) 

beruházása 

(millió Ft) 

Agrártudományok összesen 
 

240 

 

4 041 2 784 20 711,0 4 189,8 

Növénytermesztési, kertészeti, 

erdészeti és vadgazdálkodási 

tudományok 116 2 392 1 685 11 943,6 1 714,2 

Állattenyésztési tudományok 
 

30 

 

500 372 3 973,8 472,6 

Állatorvosi tudományok 
 

24 

 

334 124 552,1 5,4 

Agrár biotechnológiai 

tudományok 

 

13 

 

141 123 1 057,9 254,8 

Egyéb agrártudományok 
 

57 

 

674 480 3 183,6 1 742,8 

Forrás: KSH 

2017-ben az agrártudományok területén kutatás, fejlesztési tevékenységre 24,9 milliárd forintot fordítottak, 

12,7 százalékkal többet, mint az előző évben. A ráfordítások döntő hányadát, 53,9 százalékát az állami 

költségvetésből, 35,0 százalékát pedig vállalkozástól származó forrásokból finanszírozták. 

A mezőgazdaság, illetve az élelmiszer-feldolgozás ágazataiban közel 7,6 milliárd forint volt a K+F ráfordítás 

összege, míg 2016-ban alig haladta meg az 5,1 milliárd forintot. Ez a változás alapvetően a mezőgazdasági 

K+F beruházások újraindulásának volt köszönhető, hiszen ebben az ágazatban, több mint hatszorosára nőttek 

a K+F beruházásokra fordított pénzösszegek 2017-ben. 
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134. táblázat:  Agrártudományi kutatás-fejlesztés adatai, 2017 

Gazdasági ág,  

ágazat 

Kutató-

fejlesztő 

helyek 

száma (db) 

Kutató-fejlesztő 

munkán 

foglalkoztatottak 

tényleges létszáma 

összesen (fő) 

Kutató-fejlesztő 

munkán 

foglalkoztatottak 

számított létszáma 

összesen (fő) 

Kutatási, kísérleti fejlesztési 

tevékenység összes 

költsége  

(millió Ft) 

beruházása 

(millió Ft) 

Agrárgazdaság összesen 100 1 122 786 5 522,6 2 061,2 

Mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat 
42 621 432 3 143,4 644,9 

Élelmiszer, ital, dohánytermék 

gyártása 
58 501 354 2 379,2 1 416,3 

Forrás: KSH 

Szellemi tulajdonvédelem az agrártudományok területén 2017 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az iparjogvédelmi feladatok mellett kutatás-fejlesztési 

tevékenységek minősítésével kapcsolatos feladatokat is ellát.  

Az SZTNH előtti mezőgazdasági területet érintő ügyekkel kapcsolatban megállapítható, hogy 2017. évben a 

növénytermesztéshez és az élelmiszeripari termékekhez és eljárásokhoz kötődő bejelentések száma 

növekedett, míg a többi mezőgazdasági területen csökkenés tapasztalható a 2016. évi adatokhoz viszonyítva. 

Az ágazati összesítést a lenti táblázat tartalmazza, mely szerint:  

 szabadalmi bejelentések száma: 61 db (Ezen szám az ágazati statisztikát tekintve kisebb mértékű 

csökkenést jelent a 2016. évhez viszonyítva.) 

 védjegy-bejelentések száma: 1386 db (Ez a bejelentések számában - a 2016. évi értéket alapul véve - 

35 százalékos növekedést jelent.) 

 növényfajta-oltalom bejelentések száma: 13 db (Ezen szám kisebb csökkenést jelent a korábbi évek 

bejelentéseihez képest.) 

 előzetes K+F minősítési kérelmek száma: 5 db (A K+F minősítés iránti kérelmek száma jelentős 

mértékben csökkent a 2016. évhez képest, ez főleg a K+F pályázati kiírások megszűnésének 

köszönhető.) 

A mezőgazdasági területet érintő szabadalmi bejelentések az összes hazai szabadalmi bejelentésnek 

változatlanul 11 százalékát teszik ki, K+F minősítés iránti kérelmek esetében ez az arány mindösszesen 8 

százalék, a védjegy-bejelentések esetében ugyanakkor meghaladja a 33 százalékot is. 

135. táblázat: Az agráriummal kapcsolatos bejelentések és kérelmek száma 2017-ben 

  
Szabadalmi 

bejelentések 

Védjegy-

bejelentések 

Növényfajta-

oltalom 

K+F minősítési 

kérelmek 
Összesen 

Növénytermesztés 15 40 --- 2 57 

Növényvédelem 6 --- --- --- 6 

Állattenyésztés 7 47 --- --- 54 

Élelmiszeripari termék és eljárás 27 1284 --- 3 1314 

Növényfajta-oltalom --- --- 13 --- 13 

Egyéb mezőgazdasághoz kapcsolódó 

bejelentések, kérelmek 
6 15 --- --- 21 

Összesen 61 1386 13 5 1465 

Forrás: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

 BIOEAST kezdeményezés  1.1.4.

A fenntartható növekedés, amely magába foglalja az alapanyagok gazdasági, társadalmi és környezeti 

szempontból is fenntartható termesztését és feldolgozását ma már nem csak tagállami kihívás, hanem 

globális. A fenntarthatóság olyan kötelezettségeket ró a társadalmi szereplőkre, amelyek megoldásában, 
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érdemben makró-regionális szinten érdemes cselekedni. A környezeti és társadalmi követelmények ma már 

határokon átnyúló problémák és a kihívások megoldását egyértelműen a kutatás, fejlesztés és innovációs 

megoldások hozhatják el. 

Az agrárkutatás és innováció nemzetközi kapcsolatrendszerének megerősítése érdekében, a Földművelésügyi 

Minisztérium az Agrárgazdasági Kutatóintézettel és az Agrárgazdasági Kamarával együttműködve 2015 

novemberében elindította a BIOEAST kezdeményezést, amelynek célja a biomassza-alapú gazdaságon belüli 

tudásalapú mezőgazdaság, akvakultúra és erdészet fenntartható fejlődésének elősegítése a közép és kelet 

európai régiókban. A kezdeményezés célja egy többszereplős hálózat kialakítása, a régiót érintő specifikus 

kutatási tématerületek és kutatási potenciál láthatóságának növelése, valamint segít abban, hogy a 

kompetenciáinkat fejlesszük, kutatási és innovációs stratégiánkat kidolgozzuk. Ennek következményeként 

várható, hogy 2020 után - amikor fokozottabb lesz a verseny az uniós forrásokért – a közép és kelet európai 

országok nagyobb arányú részvétellel jelennek meg az uniós kutatási és innovációs keretprogram 

projektjeiben. 

A BIOEAST kezdeményezés keretében a szaktárca fent említett további két partner intézménnyel tényfeltáró 

és szervező munkát végzett a szereplők aktív bevonásával. Számos sikeres hazai és nemzetközi rendezvény 

került megszervezésre, amelyek során a tudomány és az ágazati szereplők részvételével azonosításra kerültek 

a makro-régió számára specifikus kihívások és kutatási tématerületek. Ezek két nagy fókuszterületet 

érintenek:  

 A kontinentális és pannon bio-geográfiai régió klímája és annak változásai által előidézett kihívások 

kezelése; 

 A társadalmi és gazdasági változások kihívásaihoz való alkalmazkodás. 

A BIOEAST Kezdeményezés célja segíteni a közép- és kelet-európai országokat felzárkózni és jobban 

kihasználni az EU K+I Keretprogramját (a futó HORIZONT 2020 és a következő HORIZONT EURÓPA), 

ezzel megalapozva a KAP és egyéb politikák mentén történő tudásalapú döntéshozatalt.  

2016-ban a Lengyel Visegrádi Elnökség alatt került aláírásra egy nyilatkozat a HORIZONT 2020 jobb 

kihasználása érdekében. 

2017. szeptember 21-én a Magyar Visegrádi Elnökség alatt a Visegrádi Együttműködés országai, valamint 

Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia agrárminiszterei a BIOEAST együttműködés továbbviteléről 

és kiszélesítéséről szóló megállapodást írtak alá, azzal a felhívással, hogy elkészítenek egy Ütemtervet és egy 

Víziót (elő stratégiát) a makrórégió számára. Az elmúlt hónapokban a nemzeti szakértők és a Bizottság 

munkatársai (DG AGRI és AD RTD) kidolgoztak egy Víziós Papírt, melyben célul tűzték ki egy olyan 

hosszú távú stratégiai terv elkészítését, amely segítheti a régió országait a felzárkózásban úgy nemzeti, mind 

helyi szinten.  

A Bizottság a Víziós Papírban foglaltak alapján a 2019. évi HORIZONT 2020 munkaprogramba felvette a 

BIOEAST-et és 3 millió euróval támogatja a közép- és kelet-európai régió közös igényét és elkötelezettségét 

a fenntartható biomassza alapú gazdaság kiépítéséhez szükséges kutatási és innovációs együttműködésre.  

Mára már 11 közép-kelet-európai ország
95

 együttesen támogatja a kezdeményezést, melynek célja egy 

makro-regionális Kutatási és Innovációs Stratégia Menetrend megalkotása lesz. 

 EIP-AGRI Magyarország hálózata 1.1.5.

A 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program új eleme az Európai Innovációs Partnerség a mezőgazdasági 

termelékenységért és fenntarthatóságért (EIP AGRI) célja, hogy az agrárgazdaság és erdőgazdálkodási 

ágazatok termelékenyebbé és fenntarthatóbbá váljanak, és kedvezőbben alkalmazkodjanak olyan aktuális 

kihívásokhoz, mint az élesebb verseny, a változékony piaci árak, a klímaváltozás és a szigorúbb 

környezetvédelmi szabályok. 

Az EIP-AGRI azon dolgozik, hogy partnerségeket hozzon létre és Operatív Csoportok által összekapcsolja a 

különféle szakmai hátterű embereket és szervezeteket az EIP-AGRI Hálózatban. Az innovációval és a 

mezőgazdasággal foglalkozó különféle szereplők – gazdák, tanácsadók, kutatók, agrárvállalkozások, civil 

                                                      
95 CZ,HU,SK,PL + BG, HR, EE, LV, LT, RO, SI 
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szervezetek és egyéb szakértők – közösen dolgoznak, hogy a meglévő tudásukat olyan innovatív 

megoldásokra és kutatási eredményekre váltsák, melyek a gyakorlatban is alkalmazhatóak.  

Az EIP-AGRI hálózatot az Európai Bizottság által fenntartott „Service Point” működteti. Ehhez a hálózathoz 

kapcsolódva Magyarország kialakította saját EIP szolgáltató tevékenységét, a hazai agrár-innovációs hálózat 

létrehozásának érdekében. A hálózat működtetését az Agrárminisztérium végzi, akinek munkáját a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) is segíti. 

A hazai hálózati feladatok ellátására a 2016. évben indította el a szaktárca az EIP AGRI Magyarország 

honlapot (https://eip.fm.gov.hu/), melynek működtetését közösen végi a NAK-kal illetve az AKI-val.  

A hálózati együttműködések támogatásával cél a hazai kutatás és a termelési gyakorlat közötti szorosabb 

kapcsolat kialakítása, az EIP AGRI szándékával összhangban a gazdálkodói szemléletformálás az innovatív 

megoldások irányában és nyitottság a kutatói oldalon felhalmozódott tudás felhasználására.  

A közös munka eredményképpen elindult a kutatói szemléletváltás, melynek következtében a kutatói 

projektek jelentősen elmozdultak a piaci szükségletek irányába. Ezt támasztja alá a Vidékfejlesztési 

Programban meghirdetett Innovációs operatív csoportok működését és innovatív projektjeik végrehajtását 

támogató pályázati felhíváson való kimagasló részvételi arány.  A várt pályázatszámhoz képest közel kétszer 

annyi projekt igény érkezett be a pályázati időszak 1 éve alatt. A projektek tudományos ismereten alapuló 

megoldásokat keresnek, ennek megfelelően az operatív csoportokban közel 100 százalékos a kutatók illetve 

kutatóhelyek részvétele.  

A projektek sikereként azonosításra kerülő innovatív megoldások nagymértékben hozzájárulhatnak a 

magyar agrárgazdaság versenyképességének javulásához. 

https://eip.fm.gov.hu/
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 Földterület használat gazdálkodási forma szerint*2017. május 31. 1.

 

Megnevezés 

Szántó Konyhakert Gyümölcsös Szőlő Gyep 
Mezőgazdasági 

terület 
Erdő Nádas Halastó Termőterület 

Művelés 

alól kivett 

terület 

Összes földterület 

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

Gazdasági szervezetek 1645 38 0 19 14 228 1907 36 1204 20 22 3154 43 204 3358 36 

Egyéni gazdaságok 2527 58 24 63 48 495 3156 59 170 10 7 3343 45 70 3413 37 

Gazdaságra nem 

azonosítható területek 

összesen 

162 4 22 11 12 81 288 5 565 12 8 873 12 1659 2533 27 

- ebből: nem 

mezőgazdasági 

hasznosítású 

területek 

- - - - - - - - - - - - - 1659 1659 18 

Összesen 4334 100 47 93 73 804 5352 100 1939 42 37 7370 100 1933 9303 100 

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

formákon belül, az egyéni gazdálkodók csak a gazdaságra azonosítható területet tartalmazzák. 

A táblázat kerekített adatokat tartalmaz, ezért az egyedi adatok összegei eltérhetnek a végösszegtől. 

 Forrás: KSH 
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 A földterület művelési ágak szerint*2017. május 31. 
(ezer hektár) 

Művelési ág 2013 2014 2015 2016 2017 

Szántó 4326 4331 4332 4332 4334 

Kert 81 80 80 65 47 

Gyümölcsös 92 93 92 93 93 

Szőlő 82 81 81 76 73 

Gyep 759 761 761 783 804 

Mezőgazdasági terület 5340 5346 5346 5349 5352 

Erdő 1934 1938 1939 1941 1939 

Nádas 65 65 65 49 42 

Halastó 37 37 36 37 37 

Termőterület 7376 7386 7388 7376 7370 

Művelés alól kivett terület 1928 1917 1916 1927 1933 

Földterület összesen 9303 9303 9303 9303 9303 

-ebből Szántó (%) 46,5 46,6 46,6 46,6 46,6 

Kert (%) 0,9 0,9 0,9 0,7 0,5 

Gyümölcsös (%) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Szőlő (%) 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 

Gyep (%) 8,2 8,2 8,2 8,4 8,6 

Mezőgazdasági terület (%) 57,4 57,5 57,5 57,5 57,5 

Erdő (%) 20,7 20,8 20,8 20,9 20,8 

Nádas (%) 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 

Halastó (%) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Termőterület(%) 79,2 79,4 79,4 79,3 79,2 

Művelés alól kivett terület (%) 20,7 20,6 20,6 20,7 20,8 

Földterület összesen (%) 100,0 100,0 100 100,0 100,0 

*Azon területek nagysága, melyek a megfigyelés időszakában a mezőgazdasági tevékenységet végző gazdaságok - a földtulajdoni nyilvántartástól 

függetlenül - tényleges használatában voltak. Az új módszertan szerint a gazdálkodási formákon belül, az egyéni gazdálkodók csak a gazdaságra 

azonosítható területet tartalmazzák. A gyep 2010-től nem tartalmazza a nem hasznosított gyep területeket.  

Forrás: KSH 
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A mezőgazdasági és szántóterületet használó gazdasági 

szervezetek száma és területe nagyságkategóriánként* 

Méret 

(ha) 

A szervezetek száma (db) A terület nagysága, hektár (db) 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Mezőgazdasági terület 

0,99 és alatta 200 384 356 288 312 82 149 149 131 133 

1,00- 4,99 737 1067 1230 1 136 1 150 1 999 2 843 3 271 3 064 3 070 

5,00-9,99 602 718 751 753 755 4 278 5 089 5 438 5 430 5 465 

10,00-19,99 721 800 826 798 762 10 299 11 403 11 854 11 401 10 965 

20,00-49,99 998 1 050 1 039 1 022 1 031 32 320 34 479 33 539 32 914 33 284 

50,00-99,99 724 739 758 807 809 52 359 54 178 55 287 58 642 59 080 

100,00-199,99 764 757 783 818 871 110 155 109 731 112 726 117 451 127 912 

200,00-299,99 463 449 471 516 527 115 402 111 629 116 972 128 041 131 681 

300,00-499,99 467 463 502 518 535 180 892 180 657 197 173 202 586 211 880 

500,00-999,99 574 580 640 659 676 410 021 417 031 462 837 474 788 489 021 

1 000-2 499,99 477 479 465 467 448 738 260 728 632 655 187 632 328 587 215 

2 500-5 000 92 83 64 46 36 308 631 283 722 214 362 159 553 119 226 

5 000- 20 19 16 15 16 157 120 145 746 123 035 119 530 128 549 

Összesen 6 839 7 588 7 901 7 843 7 928 2 121 817 2 085 290 1 991 830 1 945 859 1 907 481 

0,99 és alatta 193 354 350 301 367 77 139 146 122 149 

1,00- 4,99 608 937 1023 992 981 1 621 2 465 2 660 2 609 2 532 

5,00-9,99 469 579 612 568 598 3 304 4 092 4 401 4 104 4 504 

10,00-19,99 563 624 634 622 578 8 112 8 883 9 081 8 876 8 309 

20,00-49,99 761 787 785 783 795 24 970 26 009 25 412 25 654 25 898 

50,00-99,99 599 608 636 686 657 43 415 44 601 46 717 50 270 47 910 

100,00-199,99 662 651 690 731 780 95 407 94 333 99 544 105 597 112 222 

200,00-299,99 427 422 436 469 479 106 932 105 274 108 111 116 994 119 404 

300,00-499,99 416 414 458 472 501 160 533 161 215 179 800 185 616 198 788 

500,00-999,99 537 547 606 623 633 382 871 391 519 438 942 453 678 463 611 

1 000-2 499,99 439 426 403 390 378 677 869 647 075 572 589 535 370 502 452 

2 500-5 000 62 59 48 34 23 206830 194 938 168 830 118 975 77 838 

5 000- 14 14 8 8 10 100 422 99 302 66 625 66 022 81 665 

Összesen 5750 6 422 6 689 6 679 6 780 1 812 363 1 779 844 1 722 858 1 673 886 1 645 282 

*Használat szerint. Forrás: KSH  

A táblázat kerekített adatokat tartalmaz, ezért az egyedi adatok összegei eltérhetnek a végösszegtől. 
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Műtrágyafelhasználás* 

Év 
Nitrogén- Foszfor- Kálium- Összes 

műtrágya, hatóanyagban 

Értékesített mennyiség, ezer tonna 

2012 313 59 66 438 

2013 343 76 71 490 

2014 327 82 78 487 

2015 358 81 80 520 

2016 366 92 97 555 

2017 415 113 111 639 

Egy hektár mezőgazdasági területre, kg 

2012 59 11 12 82 

2013 64 14 13 92 

2014 61 15 15 91 

2015 67 15 15 97 

2016 69 17 18 104 

2017 78 21 21 

119 

 

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

Forrás: KSH, AKI 
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A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosítási 

struktúrája 2017. december 31.) 
 

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosítási struktúrája 2017.12.31. Terület (ha) Szerződés (db) 

Vagyonkezelésbe adott terület, ebből 1 417 031 531 

Központi Költségvetési szervek 438 088 207 

Egyéb vagyonkezelők (pl. Erdőgazdaságok) 976 942 80 

Önkormányzat részére szociális földprogram keretében vagyonkezelésbe adott terület  135 6 

Önkormányzat részére közfoglalkoztatási program keretében vagyonkezelésbe adott terület  1 866 238 

Haszonbérletbe adott terület, ebből 147 045 3 019 

2010. szeptember 01. napja előtt kötött haszonbérleti szerződések 100 066 280 

-                     Természetes személyek 1 445 73 

-                     Jogi személyek 98 621 207 

2010. szeptember 01. napja után haszonbérleti pályáztatás útján kötött szerződések ebből: 46 979 2 739 

-                     Természetes személyek 37 614 2 325 

-                     Jogi személyek 9 365 414 

Megbízási szerződéssel hasznosított terület, ebből (*a 2017.12.3-ig megkötött és a 2018-

as gazdasági évre már 2017.12.31-ig előterjesztett szerződések adataival) 
16 365 1 598 

-                     Természetes személyek 10 148 1 156 

-                     Jogi személyek 5 315 371 

-                     Önkormányzatok 902 71 

Összesen: 1 580 441 5 148 

Szerződéssel nem hasznosított terület összesen, ebből 80 248   

HM vagyonátvétel (mentesítendő) 7 082   

Értékesítés alatt 7 394   

 Egyéb (Vhr árverés útján bekerült, vagyonkezelésbe adás folyamatban, hasznosítás 

felülvizsgálat, közös tulajdonosi joggyakorlás, jogi rendezés, osztatlan közös területek, kivett 

területek, zártkert, stb.) 

65 772   

Mindösszesen: 1 660 689 5 148 

Forrás: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
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Nemzeti Földalapba tartozó hasznosított földrészletek 

szektorális összetétele (2017. december 31.) 
A Nemzeti Földalapba tartozó hasznosított földrészletek szektorális 

összetétele 
Terület (ha) Szerződés (db) 

Központi Költségvetési szervek 438 088 207 

Egyéb vagyonkezelők  976 942 80 

Önkormányzatok 2 903 315 

Jogi személyek 113 301 992 

Természetes személyek 49 207 3 554 

Forrás: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
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A szőlő- és gyümölcsös területet használó gazdasági szervezetek 

száma és területe nagyságkategóriánként* 
  

Méret 

(ha) 
A terület nagysága (hektár) A szervezetek száma (db) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Szőlő 

0-0,99 30,1 43,0 36,2 37,9 33,8 72 101 93 102 90 

1-2,99 227,4 218,8 229,7 208,7 218,0 123 124 128 118 123 

3-4,99 317,3 276,9 265,6 293,8 303,4 82 71 68 76 78 

5-9,99 887,7 887,0 886,2 869,1 852,2 126 125 122 122 122 

10-19,99 1 456,4 1 570,2 1 509,7 1 677,9 1745,6 106 113 106 120 123 

20-29,99 1 363,4 1 210,6 1 338,6 1 360,6 1204,8 56 50 55 55 49 

30-49,99 2 181,4 2 212,6 2 089,6 2 271,0 2184,7 59 60 55 59 57 

50-99,99 2 779,4 2 845,4 2 687,3 3 109,6 2670,7 42 42 40 45 41 

100-199,99 2 352,5 2 591,4 2 993,5 2 445,8 2746,6 18 20 23 18 20 

200- 2275,4 2012,4 2013,7 2309,1 2215,7 8 7 7 8 8 

Összesen 13 871,0 13 868,3 14 050,2 14 583,5 14 175,5 692 713 697 723 711 

Gyümölcsös 

0-0,99 39,6 71,4 84,6 104,8 116,1 92 175 211 247 277 

1-2,99 202,9 273,5 297,2 299,5 351,3 114 157 171 178 210 

3-4,99 311,1 346,2 382,7 422,7 448,5 80 89 99 109 116 

5-9,99 985,0 1 087,6 1 015,8 1 100,5 1 022,3 137 151 144 155 144 

10-19,99 2 079,1 2 022,8 2 150,3 2 300,6 2 015,2 144 141 150 164 145 

20-29,99 2 145,6 1 854,7 2 046,5  1 648,3 1 783,0 86 75 83 67 72 

30-49,99 2 679,5 3 247,0 2 432,7 2 448,2 2 373,8 69 84 63 63 61 

50-99,99 5 030,1 4 760,8 4 233,8 4 415,3 4 364,9 72 68 62 65 64 

100-199,99 4 229,4 4 756,6 4 190,7 3 833,6 3 892,2 30 33 30 27 28 

200- 3261,0 2953,4 3190,7 3227,4 3010,5 12 11 12 12 11 

Összesen 20 963,3 21 374,0 20 025,1 19 800,8 19 377,7 836 984 1 025 1 087 1 128 

*Használat szerint. 

A táblázat kerekített adatokat tartalmaz, ezért az egyedi adatok összegei eltérhetnek a végösszegtől. 

Forrás: KSH 
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Mezőgazdasági számla 

Megnevezés 
Folyó alapáron 

2013 2014 2015 2016 2017 

Gabonafélék (vetőmaggal)  668 082 733 183 640 968 692 499 618 356 

Ipari növények (hüvelyesekkel) 263 420 284 349 308 509 379 601 380 730 

Takarmánynövények 51 221 55 754 61 880 69 207 68 837 

Szőlő, gyümölcs 126 048 109 521 131 239 119 761 135 319 

Bor 32 291 24 170 33 479 32 966 32 617 

Kertészeti termékek (zöldség, ültet- 

vény, virág) 
177 585 198 307 233 407 222 206 218 139 

Burgonya (vetőgumóval együtt) 34 445 36 115 25 902 30 611 23 202 

Egyéb növényi termékek 11 307 13 251 16 084 14 868 14 868 

Növénytermesztési és kertészeti  

termékek együtt 
1 364 399 1 454 649 1 451 467 1 561 720 1 492 069 

Állatok

 

541 550 555 581 601 722 603 686 610 800 

Állati termékek 251 330 280 033 253 912 235 113 272 001 

Élő állatok és állati termékek együtt 792 880 835 914 855 635 838 799 882 801 

Mezőgazdasági termékek összesen 2 157 279 2 290 563 2 307 102 2 400 519 2 374 870 

Mezőgazdasági szolgáltatások 108 467 117 477 126 464 131 478 137 318 

Nem mezőgazdasági másodlagos tevékenység 52 969 48 377 53 239 55 756 55 756 

Mezőgazdasági kibocsátás összesen 2 318 715 2 456 418 2 486 804 2 587 753 2 567 944 

Folyó termelő felhasználás 1 456 954 1 459 129 1 478 959 1 513 335 1 505 890 

Bruttó hozzáadott érték alapáron 861 760 997 288 1 007 846 1 074 417 1 062 053 

Termelési tényezők jövedelme 1 051 400 1 207 864 1 120 341 1 189 826 1 183 789 

Működési eredmény/vegyes jövedelem 767 644 888 218 772 372 812 137 773 235 

Nettó vállalkozói jövedelem 665 958 783 203 672 474 701 595 665 171 

(millió forint) 
Megjegyzés: Az MSZR adatai tevékenységi alapon számítva. 

Forrás: KSH 

 

Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás 

20102016 
Megnevezés  2013 2014 2015 2016 2017 

Összesen  444 424 462 930 441 903 434 281  426 100 

Fizetett 120 820 126 766 130 936 132 265 135 300 

Nem fizetett  323 604 336 165 310 966 302 015 290 800 

(Éves Munkaerő Egység) 
Forrás: KSH 

Mezőgazdasági jövedelem indexek 

20102016 

 

(előző év= 100,0) 
Forrás: KSH 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

’A’ mutató 109,8 106,7 95,4 107,0 98,6 

’C’ mutató 119,5 113,8 84,3 103,3 92,2 
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Élelmiszeripari foglalkoztatás és jövedelem adatok 2017-ben 

Megnevezés  

(TEÁOR ’08 szerint) 

Alkalmazásban állók 

száma, 

(fő) 

Havi bruttó 

átlagkereset 

(Ft/hó/fő) 

Havi nettó 

átlagkereset 

(Ft/hó/fő) 

Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 95 338 259 094 172 298 

Ezen belül:       

Élelmiszergyártás 83 987 247 399 164 521 

ebből:       

Húsfeldolgozás, -tartósítás 7 371 211 978 140 966 

Baromfihús feldolgozása, tartósítása 9 695 218 425 145 253 

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 6 523 248 531 165 273 

Gyümölcs-, zöldség-feldolgozás és -

tartósítás 
7 850 250 755 166 753 

Növényi, állati olaj gyártása 1 032 465 553 309 592 

Tejfeldolgozás 6 711 276 573 183 921 

Malomipari termék, keményítő gyártása 2 163 312 889 208 072 

Pékáru, tésztafélék gyártása 27 044 203 004 134 997 

Kenyér, friss pékáru gyártása 21 025 181 261 120 538 

Tartósított lisztes áru gyártása 4 416 261 293 173 760 

Tésztafélék gyártása 1 603 267 062 177 598 

Cukorgyártás … … … 

Édesség gyártása 2 656 236 055 156 978 

Takarmány gyártása 6 439 358 065 238 114 

Italgyártás 9 921 343 701 228 564 

ebből:       

Szőlőbor termelése 3 539 238 069 158 318 

Sörgyártás 1 744 437 705 291 074 

Üdítőital, ásványvíz gyártása 3 343 408 575 271 704 

Dohánytermék gyártása 1 430 308 329 205 038 

Forrás: KSH (5 fő és a fölötti vállalkozások adatai) 
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Az élelmiszeripar termelési értéke 2017-ben* 

Megnevezés  

(TEÁOR ’08 szerint) 

Termelési érték 

(milliárd forint) 

Volumen-index 

 2017/2016 

(%) 

Értékindex 

 2017/2016 

(%) 

Árindex 

2017/2016 

(%) 

Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 3 010 305 101,1 104,9 103,8 

Élelmiszergyártás 2 543 545 100,5 104,4 104,0 

Húsfeldolgozás, -tartósítás 282 747 108,7 116,9 107,8 

Baromfihús feldolgozása, tartósítása 280 464 89,0 96,9 108,7 

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 178 421 92,5 96,2 104,1 

Gyümölcs-, zöldség-feldolgozás és -tartósítás 261 798 104,1 105,3 101,6 

Növényi, állati olaj gyártása 196 876 115,6 113,8 98,3 

Tejfeldolgozás 292 538 104,2 115,8 111,3 

Malomipari termék, keményítő gyártása 181 902 101,8 100,9 99,2 

Pékáru, tésztafélék gyártása 229 963 99,4 102,9 103,7 

Kenyér, friss pékáru gyártása 112 113 97,4 102,3 105,0 

Tartósított lisztes áru gyártása 82 135 99,7 102,6 102,9 

Tésztafélék gyártása 35 714 105,3 105,9 100,6 

Cukorgyártás … …  …  … 

Édesség gyártása 56 869 88,2 89,4 101,4 

Takarmány gyártása  362 053 98,0 99,1 101,0 

Italgyártás 438 153 104,7 107,8 102,9 

ebből:       

Szőlőbor termelése 85 048 103,6 108,2 104,7 

Sörgyártás 96 342 103,6 106,6 102,9 

Üdítőital, ásványvíz gyártása 213 782 106,6 108,3 101,6 

Dohánytermék gyártása 28 606 101,3 102,4 101,0 

*4 fő feletti vállalkozások adatai. 

Forrás: KSH 
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Az élelmiszeripar összes értékesítése szakágazati bontásban 2017-

ben*  

Megnevezés  

(TEÁOR ’08 szerint) 

Összes értékesítés 

(milliárd forint) 

Volumen-index 

  

2017/2016 

(%) 

Értékindex 

 2017/2016 

(%) 

Árindex 

2017/2016 

(%) 

Élelmiszer, ital, dohánytermék 

gyártása 
3 012 463 101,1 104,9 103,8 

Élelmiszergyártás 2 547 290 100,6 104,6 104,0 

Húsfeldolgozás, -tartósítás 284 287 109,7 117,9 107,8 

Baromfihús feldolgozása, 

tartósítása 
281 243 89,1 97,1 108,7 

Hús-, baromfihús-készítmény 

gyártása 
180 476 94,3 98,1 104,1 

Gyümölcs-, zöldség-feldolgozás és 

-tartósítás 
256 469 101,2 102,7 101,6 

Növényi, állati olaj gyártása 201 048 119,3 117,4 98,3 

Tejfeldolgozás 290 605 103,5 115,1 111,3 

Malomipari termék, keményítő 

gyártása 
183 287 103,1 102,2 99,2 

Pékáru, tésztafélék gyártása 230 591 99,5 103,0 103,7 

Kenyér, friss pékáru gyártása 112 183 97,4 102,3 105,0 

Tartósított lisztes áru gyártása 82 462 99,8 102,7 102,9 

Tésztafélék gyártása 35 946 105,4 106,0 100,6 

Cukorgyártás …  … …  … 

Édesség gyártása 57 176 88,6 89,9 101,4 

Takarmány gyártása  361 832 97,5 98,6 101,0 

Italgyártás 434 788 104,0 107,1 102,9 

ebből:       

Szőlőbor termelése 84 781 103,8 108,4 104,7 

Sörgyártás 95 737 103,0 106,2 102,9 

Üdítőital, ásványvíz gyártása 211 692 105,8 107,4 101,6 

Dohánytermék gyártása 30 385 95,6 96,4 101,0 

*4 fő feletti vállalkozások adatai. 

Forrás: KSH 
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Az élelmiszeripar exportértékesítése szakágazati bontásban 2017-

ben* 

Megnevezés  

(TEÁOR ’08 szerint) 

Export-értékesítés 

(milliárd forint) 

Volumen-index 

 2017/2016 

(%) 

Értékindex 

 2017/2016 

(%) 

Árindex 

2017/2016 

(%) 

Élelmiszer, ital, dohánytermék 

gyártása 
1 198 408 100,8 103,3 102,4 

Élelmiszergyártás 1 105 214 100,7 103,3 102,5 

Húsfeldolgozás, -tartósítás 120 499 96,1 104,9 109,5 

Baromfihús feldolgozása, tartósítása 109 671 77,4 84,4 108,6 

Hús-, baromfihús-készítmény 

gyártása 
59 703 96,6 99,1 102,5 

Gyümölcs-, zöldség-feldolgozás és -

tartósítás 
169 008 102,3 103,3 101,0 

Növényi, állati olaj gyártása 120 001 141,5 136,9 96,8 

Tejfeldolgozás 63 735 127,0 135,1 106,5 

Malomipari termék, keményítő 

gyártása 
84 758 101,7 102,4 101,0 

Pékáru, tésztafélék gyártása 40 172 103,0 105,8 102,9 

Kenyér, friss pékáru gyártása 4 979 75,6 77,2 102,1 

Tartósított lisztes áru gyártása 28 759 103,4 107,1 103,7 

Tésztafélék gyártása 6 435 139,3 138,0 98,8 

Cukorgyártás … … …  … 

Édesség gyártása 29 510 77,7 78,4 100,9 

Takarmány gyártása  180 777 94,4 95,0 100,8 

Italgyártás 74 855 107,7 109,6 102,2 

ebből:      

Szőlőbor termelése 16 292 91,1 95,0 104,6 

Sörgyártás 4 511 78,9 76,4 97,0 

Üdítőital, ásványvíz gyártása 44 307 109,3 111,4 102,0 

Dohánytermék gyártása 18 338 84,5 84,3 99,9 

*4 fő feletti vállalkozások adatai. 

Forrás: KSH 
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Az élelmiszeripar belföldi értékesítése szakágazati bontásban 

2017-ben* 
 

Megnevezés  

(TEÁOR ’08 szerint) 

Belföldi 

értékesítés 

(milliárd forint) 

Volumen-index 

  

2017/2016 

(%) 

Értékindex 

 2017/2016 

(%) 

Árindex 

2017/2016 

(%) 

Élelmiszer, ital, dohánytermék 

gyártása 
1 814 055 101,2 105,9 104,7 

Élelmiszergyártás 1 442 075 100,6 105,6 105,1 

Húsfeldolgozás, -tartósítás 163 789 122,4 129,8 106,2 

Baromfihús feldolgozása, tartósítása 171 572 98,7 107,5 108,8 

Hús-, baromfihús-készítmény 

gyártása 
120 773 93,1 97,6 104,7 

Gyümölcs-, zöldség-feldolgozás és -

tartósítás 
87 461 99,2 101,7 103,0 

Növényi, állati olaj gyártása 81 047 96,9 97,0 100,3 

Tejfeldolgozás 226 870 98,4 110,5 112,3 

Malomipari termék, keményítő 

gyártása 
98 530 104,3 102,1 97,7 

Pékáru, tésztafélék gyártása 190 418 98,7 102,4 103,9 

Kenyér, friss pékáru gyártása 107 204 98,7 103,9 105,2 

Tartósított lisztes áru gyártása 53 703 98 100,5 102,5 

Tésztafélék gyártása 29 511 100,1 100,9 100,8 

Cukorgyártás … … …  … 

Édesség gyártása 27 665 104,2 106,6 102,1 

Takarmány gyártása  181 055 100,7 102,5 101,2 

Italgyártás 359 933 103,3 106,6 103,1 

ebből:      

Szőlőbor termelése 68 490 107,4 112,2 104,7 

Sörgyártás 91 226 104,6 108,2 103,2 

Üdítőital, ásványvíz gyártása 167 385 104,9 106,4 101,6 

Dohánytermék gyártása 12 047 119,8 123,6 103,1 

*4 fő feletti vállalkozások adatai. 

Forrás:KSH
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Élelmiszeripari vállalkozások tulajdonosi arányai a jegyzett tőke 

százalékában (2017. december 31.) 

TEÁOR 

’08 kód 
Szakágazat 

Állami 

tulajdon 

Önkorm. 

tulajdon 

Külföldi 

tulajdon 

Hazai 

társaság 

tulajdona 

Hazai 

magán- 

tulajdon 

Összes 

jegyzett 

tőke= 

100,0 

1011 
Húsfeldolgozás,  

tartósítás 
0,98 12,85 31,42 38,83 15,91 100,00 

1012 
Baromfihús feldolgozása,  

tartósítása 
0,09 0,02 19,72 63,56 13,04 100,00 

1013 
Hús-, baromfihús-készítmény  

gyártása 
0,00 0,00 11,10 85,62 3,28 100,00 

1020 
Halfeldolgozás, 

tartósítás 
0,00 0,00 26,08 0,00 73,92 100,00 

1031 
Burgonyafeldolgozás,  

tartósítás 
0,00 0,00 7,87 0,00 92,13 100,00 

1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 0,00 0,00 89,13 4,82 6,05 100,00 

1039 
Egyéb gyümölcs, zöldségfeldolgozás, 

tartósítás 
0,00 0,30 46,76 31,56 21,36 100,00 

1041 Olaj gyártása 0,00 0,04 92,73 5,22 2,01 100,00 

1042 Margarin gyártása 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 

1051 Tejtermék gyártása 0,01 0,00 36,28 54,09 9,60 100,00 

1052 Jégkrém gyártása 0,00 0,00 11,38 22,61 66,01 100,00 

1061 Malomipari termék gyártása 0,00 0,12 40,94 12,12 42,87 100,00 

1062 
Keményítő, keményítőtermék 

gyártása 
0,00 0,00 48,14 51,56 0,30 100,00 

1071 
Kenyér, friss tésztaféle 

gyártása 
0,00 0,30 24,45 31,94 42,83 100,00 

1072 
Tartósított lisztes áru 

gyártása 
0,00 0,00 70,58 17,83 11,60 100,00 

1073 Tésztafélék gyártása 0,00 0,20 9,31 42,13 48,34 100,00 

1081 Cukorgyártás 0,00 0,96 67,15 31,24 0,65 100,00 

Forrás: NAV, AKI 
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Élelmiszeripari vállalkozások tulajdonosi arányai 

a jegyzett tőke százalékában 

2017. december 31. (15. táblázat folytatása) 

 

TEÁO

R 

’08 kód 

Szakágazat 
Állami 

tulajdon 

Önkorm. 

tulajdon 

Külföldi 

tulajdon 

Hazai 

társaság 

tulajdona 

Hazai 

magán- 

tulajdon 

Összes 

jegyzett 

tőke= 

100,0 

1082 Édesség gyártása 0,00 0,03 91,66 0,29 7,88 100,00 

1083 Tea, kávé feldolgozása 0,00 0,00 22,31 9,48 68,21 100,00 

1084 Fűszer, ételízesítő gyártása 0,08 0,13 0,25 76,32 23,22 100,00 

1085 Készétel gyártása 0,00 0,00 39,49 30,45 29,98 100,00 

1086 Homogenizált, diétás étel gyártása 0,00 0,00 44,54 2,63 49,05 100,00 

1089 
Máshová nem sorolt egyéb 

élelmiszer gyártása 
0,00 0,00 86,83 5,81 7,36 100,00 

1091 Haszonállat-eledel gyártása 0,05 0,00 36,21 46,07 17,67 100,00 

1092 Hobbiállat-eledel gyártása 0,00 0,00 95,42 0,57 4,01 100,00 

1101 Desztillált szeszes ital gyárt. 0,00 0,05 32,20 25,96 41,79 100,00 

1102 Szőlőbor termelése 10,12 0,00 33,14 28,30 27,62 100,00 

1103 Gyümölcsbor termelése 0,00 0,00 0,00 23,86 76,14 100,00 

1104 
Egyéb nem desztillált, erjesztett ital 

gyártása 
0,00 0,00 10,71 0,00 89,29 100,00 

1105 Sörgyártás 0,00 0,09 95,67 2,13 2,10 100,00 

1106 Malátagyártás 0,00 0,00 99,47 0,00 0,53 100,00 

1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása 0,00 0,02 76,69 7,00 16,24 100,00 

1200 Dohánytermék gyártása 0,00 1,16 68,52 30,17 0,15 100,00 

 Összesen 1,35 1,06 53,72 27,87 15,55 100,00 

 
  



 

22 

 

Fontosabb szántóföldi növények termelése 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

Betakarított terület, 1000 hektár 

Búza 1 090 1 113 1 029 1 044 966 

Rozs 35 34 38 27 26 

Árpa 262 288 296 313 268 

Zab 51 51 45 36 37 

Kukorica 1 242 1 191 1 146 1 012 989 

Cukorrépa 19 15 16 16 19 

Napraforgó 597 594 612 630 695 

Repce (káposzta- és réparepce 

együtt) 
198 214 221 257 303 

Lucerna 129 123 134 190 194 

Burgonya 21 21 19 16 15 

Termésmennyiség (ezer tonna)      

Búza 5 058 5 262 5 331 5 603 5 246 

Rozs 108 96 104 84 87 

Árpa 1 062 1 275 1 409 1 594 1 416 

Zab 132 136 129 104 95 

Kukorica 6 756 9 315 6 633 8 730 6 739 

Cukorrépa 991 1 067 911 1 121 1 172 

Napraforgó 1 484 1 597 1 557 1 875 2 022 

Repce (káposzta- és réparepce 

együtt) 
533 700 590 925 932 

Lucerna 571 595 596 973 971 

Burgonya 487 567 452 429 341 

Hozam (kg/ha)      

Búza 4 640 4 730 5 180 5 370 5 430 

Rozs 3 070 2 860 2 760 3 090 3 290 

Árpa 4 050 4 420 4 760 5 090 5 280 

Zab 2 570 2 670 2 830 2 850 2 540 

Kukorica 5 440 7 820 5 790 8 630 6 820 

Cukorrépa 52 660 69 200 58 720 70 090 62 830 

Napraforgó 2 490 2 690 2 550 2 980 2 910 

Repce (káposzta- és réparepce 

együtt) 
2 690 3 270 2 680 3 600 3 080 
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Lucerna 4 410 4 830 4 430 5 110 5 020 

Burgonya 21 690 25 580 22 530 24 970 21 490 

 Forrás: KSH  
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Szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermelés 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

Szőlőtermesztés 

Összes terület, ezer ha 80 81 81 76 73 

Termőterület, ezer ha 69 71 72 68 67 

Termésátlag  

(termőterületre), kg/ha 
6 510 5 740 6 540 7 000 7900 

Termésmennyiség, ezer t 451 406 472 476 530 

Ebből: étkezési célra 

felhasznált szőlő, ezer t 
15 13 13 14 12 

Egyszer fejtett bortermés, 

millió liter 
294 259 301 302 .. 

Összes terület, ezer ha 92 93 92 93 94 

Termőterület, ezer ha 83 82 82 83 83 

Termésmennyiség, ezer t 850 1 040 778 755 723 

Ebből: Alma 592 780 511 497 474 

Körte 28 21 37 23 23 

Meggy 70 92 77 74 70 

Szilva 48 45 46 48 43 

Kajszi 21 23 20 24 24 

Őszibarack 44 39 37 40 37 

Összes terület, ezer ha 76 80 84 93 94 

Termésmennyiség, ezer t 1 441 1 514 1 601 1 626 1 657 

Ebből: Csemegekukorica 497 467 479 502 518 

Paradicsom 136 153 200 173 185 

Zöldpaprika 77 84 116 137 133 

Fűszerpaprika 14 21 22 20 20 

Görögdinnye 190 219 196 185 182 

Sárgadinnye 22 12 16 20 17 

Vöröshagyma 60 62 60 62 55 

Uborka 30 30 32 34 34 

Fokhagyma 7 7 7 8 7 

Fejes saláta 14 12 12 9 9 

Fejes káposzta 67 60 65 53 49 

Forrás: KSH 
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Állatállomány 
(ezer db) 

Megnevezés 

2013 2014 2015 2016 2017 

december 1-jén 

Összes gazdaság 

Szarvasmarha összesen 782 802 821 852 870 

ebből: tehén 345 359 368 383 395 

Sertés összesen 3 004 3 136 3 124 2 907 2 870 

ebből: anyakoca 190 200 197 177 172 

Juh összesen 1 214 1 185 1 190 1 141 1 146 

Tyúk összesen 29 474 30 521 32 432 32 027 31 844 

Gazdasági szervezet 

Szarvasmarha összesen 489 500 515 512 521 

ebből: tehén 218 229 232 228 234 

Sertés összesen 2 201 2 328 2 304 2 202 2 202 

ebből: anyakoca 143 149 147 136 133 

Juh összesen 159 151 150 156 148 

Tyúk összesen 17 130 19 235 20 584 21 797 21 200 

Egyéni gazdaság 

Szarvasmarha összesen 293 302 305 341 349 

ebből: tehén 127 130 135 155 161 

Sertés összesen 803 808 820 705 668 

ebből: anyakoca 47 52 50 41 38 

Juh összesen 1 055 1 034 1 040 985 998 

Tyúk összesen 12 344 11 286 11 848 10 230 10 644 

Forrás: KSH 
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Az állattenyésztés fajlagos mutatói 
(kilogramm) 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

Vágómarha-termelés 

Egy tehénre 226 226 238 245 228 

Egy lakosra 7,8 8,1 8,8 9,4 9,1 

Vágósertés-termelés 

Egy kocára 2 682 2 799 2 920 3 222 3 371 

Egy lakosra 52,8 56,4 59,6 60,6 60,2 

Egy lakosra 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 

Vágóbaromfi-termelés 

Egy lakosra 69,4 73,3 79,4 84,4 78,8 

Tejtermelés, liter 

Egy tehénre 6 933 7 248 7 501 7 562 7 820 

Egy lakosra 174,2 184,9 191,8 190,0 190,7 

Tojástermelés, darab 

Egy tojóra 208 214 218 225 227 

Egy lakosra 249,2 245,0 259,1 257,1 246,3 

Gyapjútermelés 

Egy juhra 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 

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

+ Előzetes adat. 

Forrás: KSH 

 



 

27 

 

Egy főre jutó rendelkezésre álló élelmiszermennyiség 

Megnevezés 
2013 2014 2015 2016 

kilogramm/fő 

Élelmiszerek 

Húsfélék összesen 55,5 58,6 63,9 66,4 

ebből: sertéshús 24,0 25,3 27,5 29,3 

marha- és borjúhús 2,2 2,5 2,8 3,0 

belsőség 2,2 2,1 2,3 2,0 

baromfihús 24,9 26,3 28,8 30,0 

Hal a) 3,7 5,4 5,8 5,7 

Tej 147,5 156,7 165,6 169,0 

Tojás 12,4 12,8 13,3 13,6 

Zsiradék összesen 33,1 34,6 36,3 37,3 

ebből: sertészsiradék 10,0 10,8 11,7 11,9 

Liszt 81,4 80,1 79,3 82,8 

Rizs 3,6 4,1 4,5 5,6 

Cukor 28,3 28,9 30,2 30,8 

Burgonya 58,6 63,0 60,6 59,4 

Zöldség-főzelékfélékb) 100,8 107,6 116,4 115,2 

Gyümölcs összesenb) 85,7 91,6 86,2 89,2 

Égetett szeszesitalok,c) liter 6,4 7,0 6,1 6,4 

Bor, liter 23,8 21,8 25,3 26,9 

Sör, liter 64,6 66,7 67,1 67,4 

Dohány 1,4 1,3 1,4 1,3 

Kávé 2,1 2,2 2,3 2,4 

Tea, dkg 19,1 20,1 20,5 21,6 

 

Kilojoule 12 233 12 639 13 096 13 513 

Fehérje, gramm 92,1 95,6 100,0 103,1 

Ebből: állati fehérje, gramm 51,3 54,2 58,3 60,0 

Zsír, gramm 129,4 135,6 143,6 148,0 

Szénhidrát, gramm 351,3 357,7 362,7 375,0 
 
a) 2015-től a hal mennyiségét élősúlyban számítjuk. A 2014-es adatot az új módszer szerint átdolgoztuk. Az adatok forrása: AKI 
b)A feldolgozott termékek friss súlyban számolva. 

c)50 fokos szeszre átszámítva.   

Forrás: KSH Élelmiszermérlegek 
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Erdőterület, erdősültség 

(ezer hektár) 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

Összes földterület 9 303 9 303 9 303 9 303 9 303 

Összes erdőgazdálkodás alá vont terület 2 059 2 060 2 061 2 059 2 057 

ebből:  

- Faállománnyal borított terület 

(Erdőrészletek területe) 

1 938 1 939 1941 1 939 1 940 

- Állami tulajdonú erdők 1 157 1 156 1 157 1 156 1 155 

- Közösségi tulajdonú erdők 22 22 22 21 21 

- Magántulajdonú erdők 881 881 882 881 881 

Erdősültség (%) 20,8 20,8 20,9 20,8 20,9 

2018. szeptember 01-i adatok 

Forrás: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság  
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Erdősítés 

(hektár) 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

Erdőfelújítás első kivitela) 

Állami erdőgazdálkodók 8 243 8 572 7 241 8 003 6 680 

Egyéb erdőgazdálkodók 

(magán és közösségi) 
10 353 10 337 9 452 9 604 9 178 

Összesen: 18 596 18 909 16 693 17 607 15 858 

Erdőtelepítés és fásítás, első kivitel 

Állami erdőgazdálkodók 136 201 135 78 0 

Egyéb erdőgazdálkodók 

(magán és közösségi) 
2 394 1 086 183 80 626 

Összesen: 2 530 1 287 318 158 626 

a)Az adatok az erdőfelújítást pótló telepítések nélkül értendők. 

Forrás: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság  
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Összes fakitermelés 
(ezer m

3
) 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

Föld feletti bruttó fatömeg  7 875 7 517 7 354 7 338 7 576 

Föld feletti nettó fatömeg, ebből 6 731 6 404 6 345 6 176 6 316 

- ipari fa 3 189 3 119 3 065 2 950 2 862 

- tűzifa 3 542 3 285 3 280 3 226 3 454 

 
Forrás: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság  
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A tógazdasági haltermelés szektoronkénti megoszlása 2017-ben 

(hektár, tonna) 

Megnevezés 
Üzemelt 

tóterület (ha) 

Lehalászás 

összesen*, (tonna) 

- ebből: étkezési 

hal összesen (tonna) 

Állami gazdálkodó szervezetek 5 118 2 995 2 103 

Mezőgazdasági szövetkezetek 151 301 274 

Halászati szövetkezetek 261 150 125 

Horgász szervezetek 667 598 318 

Más társas vállalkozások 16 143 14 832 10 534 

Egyéb 3 725 2 332 1 539 

Összesen 26 065 21 208 14 893 

*Intenzív termelés nélkül 

**Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető 

Forrás: AKI 

 

      

 

 

A halászat fontosabb termelési adatai 

 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

Tógazdaságok és intenzív üzemek 

Halastó-üzemelt terület (hektár) 24 609 24 033 24 882 26 480 26 065 

Étkezési haltermelés (tonna) 14 917 15 364 17 336 16 511 18 257 

Természetes vizek és víztározók 

Hasznosított terület (hektár) 141 545 146 148 144 214 155 197 162 539 

Teljes zsákmány (tonna) 6 466 7 464 5 963 5 047 5 607 

Ebből étkezési hal (tonna) 6 153 7 165 5 963  5 047 5 607 

Összes étkezési hal (tonna) 21 070 22 529 23 299 21 558 23 864 

Forrás: AKI és Országos Halászati Adattár 
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A mezőgazdasági beruházások teljesítményértéke és volumen 

változása  

Folyó áron, milliárd forint 

 
2013 2014 2015 2016 2017+ 

Nemzetgazdaság összesen 4 572 270 5 532 150 6 066 760 5 363 657 6 803 379 

ebből: mezőgazdasági  259 382 313 615 278 550 258 825 302 023 

Gép és jármű összesen 106 557 169 132 143 425 129 976 167 139 

Gép összesen 80 715 130 263 101 736 92 169 114 402 

- ebből: belföldi gép 39 384 48 199 39 764 31 121 42 642 

                  import gép 41 331 82 064 61 972 61 048 71 760 

Jármű összesen 25 843 38 869 41 689 37 807 52 737 

- ebből: belföldi jármű 9 607 11 513 5 897 2 570 2 595 

                  import jármű 16 235 27 356 35 792 35 237 50 142 

Épület 82 487 73 038 62 928 46 792 52 551 

Ültetvény 11 657 9 750 12 786 21 457 19 301 

Tenyészállat 58 169 61 470 59 273 60 506 63 015 

Föld, telek, öntözés 511 225 139 94 17 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Nemzetgazdaság összesen 105,9 119,3 107,9 87,1 123,3 

ebből: mezőgazdasági  107 117,3 87,3 93,2 115,0 

Gép és jármű összesen 99,7 152 82,5 89,9 125,5 

Gép összesen 105,3 155,2 75,4 89,9 119,7 

- ebből: belföldi gép 107,4 117,4 80,2 79,4 135,2 

                  import gép 103,3 191,3 72,7 96,4 112,1 

Jármű összesen 85,6 142,3 106,8 89,9 140,0 

- ebből: belföldi jármű 89,7 111 51,4 44,1 97,6 

                  import jármű 83,3 161,5 129,9 97,2 143,2 

Épület 113 86,6 83,9 72,2 105,6 

Ültetvény 101,8 82,3 130,4 167,7 89,1 

Tenyészállat 116,8 103,3 98,6 109,0 109,0 

Föld, telek, öntözés 43,1 45,3 60,9 67,1 17,7 

+Előzetes adatok 

Forrás: KSH 
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A mezőgazdasági beruházások ár- és értékindexe  

   Árindex, előző év=100 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Nemzetgazdaság összesen 101,2 101,4 101,6 101,5 103,1 

ebből: mezőgazdasági  101 103,1 101,8 99,7 102,3 

Gép és jármű összesen 99,7 104,4 102,8 100,8 100,7 

Gép összesen 100 104 103,6 100,8 101,0 

- ebből: belföldi gép 97,7 104,2 102,9 98,6 101,3 

                  import gép 102,2 103,8 103,9 102,1 100,9 

Jármű összesen 99 105,7 100,4 100,9 99,7 

- ebből: belföldi jármű 96,6 108 99,7 98,9 101,3 

                  import jármű 100,4 104,3 100,8 101,3 99,6 

Épület 102,5 102,3 102,6 102,9 106,4 

Ültetvény 100,9 101,7 100,6 100,0 102,0 

Tenyészállat 101,5 102,3 97,8 93,6 103,1 

Föld, telek, öntözés 107,7 97,3 101,5 101,1 101,9 

Értékindex, előző év=100 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Nemzetgazdaság összesen 107,2 121 109,7 88,4 127,1 

ebből: mezőgazdasági  108,1 120,9 88,8 92,9 117,7 

Gép és jármű összesen 99,4 158,7 84,8 90,6 126,3 

Gép összesen 105,3 161,4 78,1 90,6 121,0 

- ebből: belföldi gép 105,0 122,4 82,5 78,3 137,0 

                  import gép 105,6 198,6 75,5 98,5 113,1 

Jármű összesen 84,7 150,4 107,3 90,7 139,6 

- ebből: belföldi jármű 86,6 119,8 51,2 43,6 98,9 

                  import jármű 83,6 168,5 130,8 98,4 142,6 

Épület 115,8 88,5 86,2 74,4 112,3 

Ültetvény 102,8 83,6 131,1 167,8 90,9 

Tenyészállat 118,5 105,7 96,4 102,1 112,3 

Föld, telek, öntözés 46,4 44,0 61,8 67,8 18,0 

+Előzetes adatok 
Forrás: KSH 
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Az élelmiszeripari beruházások teljesítményértéke és volumen 

változása 

     Folyó áron, millió forint 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Nemzetgazdaság összesen 4 572 270 5 532 150 6 066 760 5 363 657 6 803 379 

ebből: élelmiszeripari  118 995 160 827 132 710 193 482 211 081 

Gép és jármű összesen 77 636 112 362 91 980 115 275 137 256 

Gép összesen 70 831 104 787 83 204 107 830 130 565 

- ebből: belföldi gép 34 775 48 301 45 446 52 426 58 606 

                  import gép 36 056 56 486 37 758 55 404 71 959 

Jármű összesen 6 805 7 575 8 776 7 445 6 691 

- ebből: belföldi jármű 3 324 2 572 1 244 677 724 

                  import jármű 3 481 5 003 7 532 6 768 5 967 

Épület 39 822 46 969 39 265 76 042 72 397 

Volumenindex, előző év=100 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Nemzetgazdaság összesen 105,9 119,3 107,9 87,1 123,3 

ebből: élelmiszeripari  100 134,6 81,8 143,9 104,7 

Gép és jármű összesen 95,2 145,6 81,7 124,6 115,3 

Gép összesen 93,7 149,6 79,2 128,9 119,0 

- ebből: belföldi gép 116 144,9 95,6 114,2 110,5 

                  import gép 79 153,9 65,7 146,6 126,9 

Jármű összesen 114,2 105,8 115,9 84,3 72,0 

- ebből: belföldi jármű 99,8 73,2 48,0 53,8 113,4 

                  import jármű 132,6 137,2 151,3 89,4 69,0 

Épület 110,1 115,2 81,7 187,9 90,9 

+ Negyedéves adatgyűjtés alapján, előzetes adatok 

Forrás: KSH 
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Az élelmiszeripari beruházások ár- és értékindexe 
 

     Árindex, előző év=100 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Nemzetgazdaság összesen 101,2 101,4 101,6 101,5 103,1 

ebből: élelmiszeripari 100,9 100,4 100,8 101,3 102,9 

Gép és jármű összesen 100,2 99,4 100,2 100,6 100,3 

Gép összesen 100,2 98,9 100,2 100,6 100,3 

- ebből: belföldi gép 96,1 95,9 98,4 101,0 100,6 

                  import gép 103,0 101,8 101,8 100,1 100,1 

Jármű összesen 100,1 105,2 100,0 100,6 99,7 

- ebből: belföldi jármű 100,1 105,6 100,9 101,1 98,2 

                  import jármű 100,2 104,7 99,5 100,6 99,8 

Épület 102,4 102,4 102,3 103,1 107,2 

Értékindex, előző év=100 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Nemzetgazdaság összesen 107,2 121,0 109,7 88,4 127,1 

ebből: élelmiszeripari 100,9 135,2 82,5 145,8 107,8 

Gép és jármű összesen 95,3 144,7 81,9 125,3 115,6 

Gép összesen 93,8 147,9 79,4 129,6 119,4 

- ebből: belföldi gép 111,5 138,9 94,1 115,4 111,1 

                  import gép 81,4 156,7 66,8 146,7 127,1 

Jármű összesen 114,4 111,3 115,9 84,8 71,8 

- ebből: belföldi jármű 99,8 77,4 48,4 54,4 111,4 

                  import jármű 132,8 143,7 150,5 89,9 68,8 

Épület 112,8 117,9 83,6 193,7 97,4 

+Előzetes adatok 
Forrás: KSH 
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Az élelmiszeripar beruházásainak teljesítményértéke 

szakágazatok szerint*  
(folyó áron, millió forint) 

Szakágazat 2013 2014 2015 2016 2017 

Húsfeldolgozás,- tartósítás 5 067 9 580 6 270 4 363 10 358 

Baromfihús feldolgozása, tartósítása 4 617 11 366 6 608 16 156 25 052 

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 2 497 6 997 5 817 5 293 5 795 

Halfeldolgozás, tartósítás .. .. .. ... ... 

Gyümölcs-,zöldségfeldolgozás, tartósítás 7 138 13 075 11 492 11 036 14 704 

Olaj gyártása 8 059 5 533 3 559 7 866 5 408 

Tejtermék gyártása 8 313 4 962 8 069 6 430 10 626 

Malomipari termék gyártása 2 193 4 565 3 867 3 886 3 222 

Kenyér; friss pékáru gyártása 5 362 9 288 8 243 9 231 6 241 

Tartósított lisztes áru gyártása 11 130 10 330 5 326 7 803 5 304 

Tésztafélék gyártása 1 088 2 281 2 135 4 924 10 218 

Takarmány gyártása 5 489 11 023 8 115 15 879 24 902 

Cukorgyártás .. .. .. ... ... 

Édesség gyártása 5 605 4 547 2 837 4 746 4 805 

Tea, kávé feldolgozása 5 288 3 106 3 352 135 286 

Desztillált szeszes ital gyártása 1 796 2 625 1 942 1 896 1 388 

Szőlőbor termelése 7 398 8 759 9 971 8 321 5 032 

Sörgyártás 4 172 4 500 5 156 4 724 4 835 

Üdítőital, ásványvíz gyártása  8 010 10 527 13 625 12 539 16 286 

Dohánytermékek gyártása 6 123 26 149 1 872 2 702 5 450 

Egyéb 10 822 588 13 190 19 420 20 171 

Összesen 113 667 152 686 124 738 149 123 180 665 

+Előzetes adatok 

*4 fő feletti 

Forrás: KSH 
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A főbb termékek felvásárlási átlagára 

Termékek 2013 2014 2015 2016 2017 

Búza, Ft/t 47 752 48 389 48 652 39 958 43 650 

Árpa, Ft/t 46 559 43 167 41 891 36 731 36 142 

Kukorica, Ft/t 48 792 41 498 42 494 41 677 43 662 

Napraforgómag, Ft/t 99 804 96 261 112 654 105 832 100 006 

Repcemag, Ft/t 113 564 102 216 113 049 109 921 111 856 

Burgonya, Ft/t 86 967 63 095 66 948 80 372 69 731 

Fejeskáposzta, Ft/kg 80 56 77 66 66 

Vöröshagyma, Ft/kg 78 62 71 64 63 

Zöldbab, Ft/kg 78 76 76 74 73 

Zöldborsó (szemes súlyban), Ft/kg 90 90 86 87 86 

Paradicsom, Ft/kg 96 93 87 92 64 

Zöldpaprika, Ft/kg 193 191 203 221 207 

Borszőlő, Ft/kg 112 92 98 90 90 

Alma, Ft/kg 34 17 40 27 61 

Körte, Ft/kg 79 114 79 105 116 

Sárgabarack, Ft/kg 118 165 186 162 121 

Őszibarack, Ft/kg 61 68 75 81 67 

Vágósertésa), Ft/kg 400 386 346 364 403 

Vágómarhab), Ft/kg 431 416 414 400 408 

Vágóbaromfi, Ft/kg 338 319 305 297 292 

Tehéntej, Ft/liter 99 106 82 76 96 

Étkezési tyúktojás, Ft/db 17 18 18 17 20 

a)Süldő és malac nélkül. 

b)Vágóborjú nélkül. 

Forrás: KSH 
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A mezőgazdasági termékek termelői árindexe 

 

Termék 
2013 2014 2015 2016 2017 

2005 = 100% 

Növénytermesztési és kertészeti termékek 200,0 181,6 193,2 182,2 188,2 

Gabonafélék 224,5 204,5 210,8 193,5 203,0 

   ebből: kukorica 217,4 184,8 196,3 190,2 198,6 

búza 233,0 234,1 234,6 198,2 213,1 

Ipari növények 155,3 143,5 160,3 153,2 148,8 

 ebből: repce 230,6 210,2 233,1 225,6 227,4 

napraforgó 178,1 173,2 204,9 190,8 179,2 

Zöldségfélék 173,7 169,7 180,7 175,8 175,3 

Gyümölcsök  168,9 138,0 164,4 157,3 188,0 

Élő állatok, állati termékek 156,2 154,5 141,5 140,7 153,8 

Mezőgazdasági termékek összesen 181,0 169,9 170,6 164,1 173,3 

 

Növénytermesztési és kertészeti termékek 86,3 90,8 106,4 94,3 103,3 

Gabonafélék 80,3 91,1 103,1 91,8 104,9 

ebből: kukorica 80,2 85,0 106,2 96,9 104,4 

búza 79,4 100,5 100,2 84,5 107,5 

Ipari növények 80,4 92,4 111,7 95,6 97,1 

     ebből: repce 81,0 91,2 110,9 96,8 100,8 

napraforgó 73,5 97,2 118,3 93,1 93,9 

Zöldségfélék  109,0 97,7 106,5 97,3 99,7 

Gyümölcsök  95,2 81,7 119,1 95,7 119,5 

Élő állatok, állati termékek 103,4 98,9 91,6 99,4 109,3 

Mezőgazdasági termékek összesen 92,2 93,9 100,4 96,2 105,6 

Forrás: KSH  



 

39 

 

A mezőgazdasági ráfordítások árindexe 

 

Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 

2005 = 100% 

Mezőgazdasági ráfordítások árindexei 166,2 161,4 160,6 157,4 157,4 

Folyó termelő felhasználás 172,0 165,8 164,1 159,8 158,8 

Vetőmagok 154,3 157,4 172,4 168,1 160,9 

Energia 167,7 161,5 144,4 135,6 143,3 

Műtrágya 216,2 207,8 213,2 189,3 177,0 

Növényvédő szerek 131,6 133,7 136,9 138,8 139,4 

Takarmány 208,0 186,0 181,0 178,6 172,9 

Gépek fenntartása és javítása 129,3 130,6 132,4 135,0 138,5 

Épületek fenntartása és javítása  135,0 137,6 142,1 147,5 155,6 

Állatgyógyászati készítmények 155,4 157,4 162,6 165,2 168,3 

Egyéb költségek 144,8 148,3 150,7 152,1 154,4 

Mezőgazdasági beruházások 127,8 130,5 134,2 136,5 140,7 

Gépek 127,8 131,1 135,2 136,1 137,1 

Épületek 128,3 130,9 134,3 138,6 146,8 

Agrárolló 108,9 105,3 106,2 104,3 110,1 

 Előző év = 100% 

Mezőgazdasági ráfordítások árindexei 102,1 97,1 99,5 98,0 100,0 

Folyó termelő felhasználás 102,2 96,4 99,0 97,4 99,4 

Vetőmagok 103,3 102,0 109,5 97,5 95,7 

Energia 97,7 96,3 89,4 93,9 105,7 

Műtrágya 95,9 96,1 102,6 88,8 93,5 

Növényvédő szerek 103,0 101,6 102,4 101,4 100,4 

Takarmány 105,3 89,4 97,3 98,7 96,8 

Gépek fenntartása és javítása 101,9 101,0 101,4 102,0 102,6 

Épületek fenntartása és javítása  101,5 101,9 103,3 103,8 105,5 

Állatgyógyászati készítmények 104,9 101,3 103,3 101,6 101,9 

Egyéb költségek 107,1 102,4 101,6 100,9 101,5 

Mezőgazdasági beruházások 101,6 102,1 102,8 101,7 103,1 

Gépek 101,4 102,6 103,1 100,7 100,7 

Épületek 101,7 102,0 102,6 103,2 105,9 

Agrárolló         90,3         96,7       100,9         98,2         105,6 

Forrás: KSH
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Egyes termékek éves fogyasztói átlagára 

(forint) 
 

Termék 2013 2014 2015 2016 2017 

Sertéscomb, csont és csülök nélkül, kg 1350 1350 1300 1110 1220 

Rostélyos, csontos, kg 1790 1800 1810 1840 1910 

Bontott csirke, kg 805 812 791 779 659 

Szárazkolbász, kg 3160 3150 3150 3140 3270 

Párizsi, kg 1260 1280 1290 1300 1360 

Tojás, 10 db 379 365 384 374 389 

Pasztőrözött tej, 2,8 %-os zsírtartalom, liter 234 249 230 217 216 

Trappista tömbsajt, kg 1690 1800 1580 1500 1680 

Tejföl, 20% zsírtartalom, 150-175g-os műanyag 

pohárban, db1 126 135 130 128 141 

Sertészsír, 500gr 428 387 353 331 358 

Csemege szalonna, füstölt, kg 1410 1470 1470 1460 1480 

Napraforgó étolaj, 1 literes műanyag flakonban,  496 431 453 484 489 

Finomliszt, kg 167 140 135 138 137 

Hántolt rizs, fényezetlen, kg 295 288 303 317 318 

Kenyér, házi jellegű, kg 313 306 304 310 331 

Normál kristálycukor, kg 275 222 197 248 266 

Őrölt kávé, 250 g-os, csomag2 668 621 640 669 729 

Fehér asztali bor, 2 liter palack3 690 613 586 576 565 

Világos sör, 0,5 l, palack4 192 190 191 189 194 

Gyümölcsaromával ízesített szeszesital, 0,2 l, palack 682 646 779 771 826 

Sopiane cigaretta, multifilteres, rövid, 

19 db, csomag 
814 946 968 992 1080 

1 2014-től 140-175 gr 

2 2016-tól 200-250 gr 

3 2016-tól 1,5-2 l 

4 2016-tól 0,4-0,5 l 

 

Forrás: KSH 
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A kivitel termékszerkezetének alakulása 
(millió euró) 

  

Árucsoport 2013 2014 2015 2016 2017 

Élő állatok 337,4 294,4 306,7 335,6 326,2 

Hús, vágási melléktermék és belsőség 964,0 969,6 960,2 1 009,7 966,4 

Halak, édesvízi állatok 19,6 24,0 28,0 28,6 28,7 

Tejtermékek és egyéb élelmezési célra 

alkalmas állati eredetű élelmiszer 
393,4 397,3 380,4 370,3 455,7 

Egyéb állati termék 95,3 90,3 66,2 61,9 65,4 

Növényi termékek 40,1 42,1 45,8 55,1 58,7 

Zöldségfélék 219,3 241,6 261,3 278,3 275,7 

Gyümölcs, dió, citrusfélék 141,2 127,1 145,8 131,2 168,2 

Kávé, tea, fűszer 86,1 92,6 59,4 59,2 55,0 

Gabonafélék 1 305,5 1 218,9 1 400,4 1 190,1 1 538,6 

Malomipari termékek 108,8 97,5 111,7 99,3 105,0 

Olajos mag, takarmány 500,2 508,7 491,4 568,5 633,0 

Növényi nedv és -kivonat 1,6 6,3 4,8 1,5 0,9 

Egyéb növényi termékek 3,5 4,3 4,2 3,7 4,1 

Állati, növényi zsír 592,0 478,0 477,5 470,6 552,5 

Állati eredetű élelmiszerkészítmény 193,5 214,6 221,7 251,7 274,0 

Cukor, cukorkaáruk 355,6 253,8 228,9 245,3 254,6 

Kakaó, készítményei 133,8 136,9 148,0 163,2 158,1 

Cukrászati termék 190,5 221,7 189,3 198,4 222,0 

Zöldség, gyümölcskészítmény 508,8 511,6 465,4 480,4 514,2 

Egyéb ehető készítmény 420,7 484,1 522,1 539,0 581,3 

Ital, szesz, ecet 500,5 450,6 493,2 587,6 644,2 

Állati takarmány, melléktermék 724,2 763,4 814,1 785,4 841,1 

Dohány és termékei 165,4 96,7 86,7 107,7 153,9 

Összesen 8 001,3 7 726,3 7 913,4 335,6 326,2 

Forrás: KSH 
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A behozatal termékszerkezetének alakulása 
                                                                                                                                 (millió euró) 

Árucsoport 2013 2014 2015 2016 2017 

Élő állatok 165,3 174,9 178,5 203,8 273,7 

Hús, vágási melléktermék és 

belsőség 
431,8 416,4 359,8 430,5 530,9 

Halak, édesvízi állatok 35,8 45,9 53,3 56,4 57,9 

Tejtermékek és egyéb  

élelmezési célra alkalmas állati 

eredetű élelmiszer 

341,8 365,1 349,4 360,7 435,0 

Egyéb állati termék 56,8 66,7 46,0 42,4 51,0 

Növényi termékek 79,5 82,6 85,2 100,8 103,6 

Zöldségfélék 143,7 155,2 187,1 209,5 214,9 

Gyümölcs, dió, citrusfélék 182,3 191,4 235,7 252,5 253,2 

Kávé, tea, fűszer 110,7 140,6 140,0 136,6 152,8 

Gabonafélék 143,2 171,6 208,1 173,0 160,6 

Malomipari termékek 65,4 59,9 65,5 70,7 60,8 

Olajos mag, takarmány 289,5 263,5 268,8 296,2 265,2 

Növényi nedv és -kivonat 18,2 18,4 21,1 20,7 21,0 

Egyéb növényi termékek 1,4 1,9 2,8 2,7 2,7 

Állati, növényi zsír 239,3 209,3 213,4 229,6 257,1 

Állati eredetű élelmiszer- 

készítmény 
156,6 175,3 193,4 217,4 255,7 

Cukor, cukorkaáruk 203,1 235,7 178,0 219,9 190,3 

Kakaó, készítményei 196,3 221,2 222,3 241,3 259,9 

Cukrászati termék 239,2 266,5 299,1 325,6 363,8 

Zöldség, gyümölcskészítmény 173,2 175,8 191,1 209,3 224,3 

Egyéb ehető készítmény 376,4 415,4 443,0 472,7 471,1 

Ital, szesz, ecet 218,9 244,4 253,5 273,3 292,7 

Állati takarmány, melléktermék 428,1 410,6 452,5 420,6 441,8 

Dohány és termékei 167,5 162,4 207,6 212,5 243,4 

Összesen 4 464,3 4 671,0 4 855,1 5 178,8 5 583,5 

Forrás: KSH 
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Kiviteli forgalom egyes országokkal és országcsoportokkal 

Megnevezés 
2016 2017 2016 2017 

2017/2016(%) 
millió euró %-os megoszlás az összesből 

Kivitel összesen 8 022,3 8 877,5 100,0 100,0 110,7 

Európa 7 474,6 8 333,7 93,2 93,9 111,5 

EU 28 6 709,5 7 516,9 83,6 84,7 112,0 

EU 15 4 054,8 4 580,1 50,5 51,6 113,0 

ebből:   Ausztria 721,0 801,4 9,0 9,0 111,2 

Belgium 142,9 141,9 1,8 1,6 99,3 

Franciaország 274,3 278,7 3,4 3,1 101,6 

Hollandia 376,1 396,0 4,7 4,5 105,3 

Nagy-Britannia  240,1 247,7 3,0 2,8 103,2 

Németország 1 211,9 1 379,6 15,1 15,5 113,8 

Olaszország 762,6 988,9 9,5 11,1 129,7 

Spanyolország 97,4 99,0 1,2 1,1 101,6 

Svédország 60,8 61,0 0,8 0,7 100,3 

Új EU tagok 2 654,7 2 936,8 33,1 33,1 110,6 

ebből:   Bulgária  101,6 116,9 1,3 1,3 115,0 

Ciprus 13,5 15,1 0,2 0,2 111,7 

Csehország 330,0 395,7 4,1 4,5 119,9 

Horvátország 227,8 273,4 2,8 3,1 120,0 

Lengyelország  385,0 444,9 4,8 5,0 115,6 

Litvánia  31,4 35,4 0,4 0,4 112,7 

Románia  921,4 1 012,0 11,5 11,4 109,8 

Szlovákia 469,1 462,4 5,9 5,2 98,6 

Szlovénia 136,3 144,4 1,7 1,6 105,9 

EU-n kívüli európai országok 765,1 816,8 9,5 9,2 106,8 

ebből:   Bosznia-Hercegovina  77,1 84,0 1,0 1,0 108,9 

Oroszország 191,9 221,3 2,4 2,5 115,3 

Svájc  94,8 90,9 1,2 1,0 95,9 

Szerbia 100,0 125,8 1,3 1,4 125,8 

Törökország 110,9 95,5 1,4 1,1 86,1 

Ukrajna 110,7 123,5 1,4 1,4 111,5 

Ázsia 455,3 439,6 5,7 5,0 96,5 

ebből:   Izrael 28,3 25,3 0,4 0,3 89,6 

Japán 126,3 106,5 1,6 1,2 84,4 

Afrika 25,7 16,0 0,3 0,2 62,1 

Amerika  52,5 68,3 0,7 0,8 130,1 

ebből:   USA  22,9 31,9 0,3 0,4 139,8 

Ausztrália és Óceánia 14,0 19,8 0,2 0,2 141,9 

Forrás: KSH  
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Behozatali forgalom* egyes országokkal és országcsoportokkal 

Megnevezés 
2016 2017 2016 2017 

2017/2016(%) 
millió euró %-os megoszlás az összesből 

Behozatal összesen 5 178,8 5 583,5 100,0 100,0 107,8 

Európa 4 990,1 5 386,4 96,4 96,5 107,9 

EU 28 4 800,2 5 165,4 92,7 92,5 107,6 

EU 15 2 868,6 3 054,0 55,4 54,7 106,5 

ebből:    Ausztria 412,1 411,0 8,0 7,4 99,7 

Belgium 134,4 139,7 2,6 2,5 103,9 

Dánia 43,4 52,4 0,8 0,9 120,9 

Franciaország 227,6 221,6 4,4 4,0 97,4 

Görögország 24,3 28,5 0,5 0,5 117,6 

Hollandia 413,3 429,3 8,0 7,7 103,9 

Nagy-Britannia  94,7 109,6 1,8 2,0 115,8 

Németország 991,7 1 104,3 19,2 19,8 111,4 

Olaszország 300,9 305,0 5,8 5,5 101,4 

Spanyolország 175,6 201,8 3,4 3,6 114,9 

Svédország 22,7 23,3 0,4 0,4 103,1 

Új EU tagok 1 931,6 2 111,4 37,3 37,8 109,3 

ebből:    Csehország  295,4 321,8 5,7 5,8 109,0 

Horvátország 85,8 83,5 1,7 1,5 97,2 

Lengyelország 585,2 684,2 11,3 12,3 116,9 

Románia  247,5 276,0 4,8 4,9 111,5 

Szlovákia  507,5 555,9 9,8 10,0 109,5 

Szlovénia  142,5 115,8 2,8 2,1 81,2 

EU-n kívüli európai országok 189,9 221,0 3,7 4,0 116,4 

ebből:    Szerbia 97,7 108,4 1,9 1,9 110,9 

Törökország 33,8 25,8 0,7 0,5 76,3 

Ukrajna 42,0 60,9 0,8 1,1 144,9 

Ázsia 80,0 98,5 1,5 1,8 123,1 

ebből:    Kína 17,4 21,5 0,3 0,4 123,5 

Thaiföld 3,3 3,2 0,1 0,1 96,5 

Afrika 11,4 13,6 0,2 0,2 119,5 

Amerika  96,5 83,8 1,9 1,5 86,8 

ebből:    Argentína 8,3 9,7 0,2 0,2 117,3 

Brazília 21,3 18,3 0,4 0,3 85,9 

USA  46,0 43,1 0,9 0,8 93,8 

Ausztrália és Óceánia 0,8 1,2 0,0 0,0 149,0 

*feladó ország szerint összeállítva 

Forrás: KSH 
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A külkereskedelmi forgalom egyenlege és megoszlása a 

termékek feldolgozottsági foka szerint  

A külkereskedelmi forgalom egyenlege a termékek feldolgozottsági foka szerint,  (ezer euro) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Teljes forgalom 3 536 998 3 055 287 3 058 252 2 843 465 3 239 474 

ebből: nyersanyag 1 509 697 1 349 978 1 419 632 1 260 206 1 583 958 

           félkész termék 1 103 443 912 525 962 692 897 622 949 319 

           feldolgozott termék  923 858 792 784 675 928 685 636 706 197 

A külkereskedelmi forgalom egyenlegének megoszlása a termékek feldolgozottsági foka szerint,(%) 

Teljes forgalom 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ebből: nyersanyag 42,7 44,2 46,4 44,3 48,9 

           félkész termék 31,2 29,9 31,5 31,6 29,3 

           feldolgozott termék  26,1 25,9 22,1 24,1 21,8 

A kivitel értéke a termékek feldolgozottsági foka szerint, (ezer euro) 

Export összesen 8 001 265 7 726 300 7 913 393 8 022 254 8 895 933 

ebből: nyersanyag 2 561 180 2 432 282 2 621 264 2 517 706 2 964 758 

           félkész termék 2 611 500 2 426 054 2 375 129 2 403 766 2 558 028 

           feldolgozott termék  2 828 585 2 867 964 2 916 999 3 100 782 3 373 147 

A kivitel megoszlása a termékek feldolgozottsági foka szerint,(%) 

Export összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ebből: nyersanyag 32,0 31,5 33,1 31,4 33,3 

           félkész termék 32,6 31,4 30,0 30,0 28,8 

           feldolgozott termék  35,4 37,1 36,9 38,7 37,9 

A behozatal értéke a termékek feldolgozottsági foka szerint, (ezer euro) 

Import összesen 4 464 267 4 671 013 4 855 141 5 178 789 5 656 458 

ebből: nyersanyag 1 051 483 1 082 304 1 201 632 1 257 500 1 380 800 

           félkész termék 1 508 057 1 513 529 1 412 438 1 506 144 1 608 709 

           feldolgozott termék  1 904 728 2 075 179 2 241 071 2 415 146 2 666 950 

A behozatal megoszlása a termékek feldolgozottsági foka szerint,(%) 

Import összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ebből: nyersanyag 23,6 23,2 24,7 24,3 24,4 

           félkész termék 33,8 32,4 29,1 29,1 28,4 

           feldolgozott termék  42,7 44,4 46,2 46,6 47,1 

Forrás: KSH adatok alapján AKI szerkesztés  
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Az agrár-külkereskedelem indexei a nemzetgazdaság 

tükrében*  

Agrár-export 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Értékindex 99,1 96,6 102,7 101,6 110,9 

Volumenindex 98,5 103,3 105,9 101,4 109,8 

Árindex 100,6 93,5 97,0 100,2 101,0 

Cserearány 100,7 97,1 92,4 100,7 97,9 

Agrár-import 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Értékindex 100,2 104,6 105,3 106,3 109,2 

Volumenindex 100,3 108,7 100,4 106,8 105,8 

Árindex 99,9 96,2 105,0 99,5 103,2 

Cserearány 100,7 97,1 92,4 100,7 97,9 

Nemzetgazdasági-export 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Értékindex 104,2 108,1 107,5 103,4 107,5 

Volumenindex 104,2 106,9 107,8 104,4 105,9 

Árindex 100,0 101,1 99,7 99,0 101,5 

Cserearány 100,6 101,0 100,8 101,5 99,6 

Nemzetgazdasági-import 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Értékindex 104,4 108,9 105,1 102,3 110,4 

Volumenindex 105,0 108,8 106,3 104,9 108,3 

Árindex 99,4 100,1 98,9 97,5 101,9 

Cserearány 100,6 101,0 100,8 101,5 99,6 

*A nemzetgazdasági export és import adatok a - forintban mért - külkereskedelmi termékforgalomra vonatkoznak. 

Forrás: AKI, KSH 
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Egyes agrártermékek kivitelének alakulása* 

Termékcsoport 

2016 2017 
Árváltozás % 

Mennyiség Érték Átlagár Mennyiség Érték Átlagár 

(ezer tonna) 
(millió 

euró) 
(euró/t) (ezer tonna) 

(millió 

euró) 
(euró/t) (2016 = 100) 

Kukorica 2 688 640 238 3 682 817 222 93,2 

Állatok etetésére szolgáló 

készítmény 
789 583 739 825 605 733 99,3 

Búza és kétszeres 2 765 434 157 3 492 567 162 103,5 

Baromfi húsa, vágási 

mellékterméke és belsősége 

frissen hűtve, fagyasztva 

236 552 2 333 190 470 2 468 105,8 

Napraforgómag-, pórsáfrány-, és 

gyapotmagolaj, finomítva is 
472 389 824 567 447 788 95,7 

Sertéshús frissen, hűtve vagy 

fagyasztva 
137 326 2 376 142 355 2 509 105,6 

Etilalkohol és más szesz 

denaturálva és etilalkohol nem 

denaturálva 80 százalék feletti 

alkoholtartalommal 

464 295 635 485 317 654 102,9 

Repce, vagy olajrepcemag 626 233 373 792 303 383 102,8 

Zöldség ecet vagy ecetsav nélkül 

tartósítva, nem fagyasztva 
273 251 919 285 267 936 101,9 

Másutt nem említett 

élelmiszerkészítmény 
42 239 5 696 47 259 5 538 97,2 

Napraforgómag 376 217 578 335 188 562 97,1 

Más elkészített, konzervált hús, 

vágási melléktermék, belsőség, 

vér 

47 163 3 486 50 181 3 577 102,6 

Víz, ásványvíz és szénsavas víz 

édesítőszer hozzáadásával, vagy 

ízesítve, egyéb alkoholmentes ital 

271 152 562 312 170 546 97,1 

Csokoládé- és kakaótartalmú más 

élelmiszerkészítmény 
41 162 3 973 40 159 3 929 98,9 

Tej és tejszín nem sűrítve, édesítő 

hozzáadása nélkül 
367 116 316 387 152 392 123,9 

Árpa 687 97 142 1 001 139 139 98,3 

Élő szarvasmarhafélék 49 149 3 018 43 125 2 911 96,5 

Sajt és túró 29 105 3 607 32 123 3 785 104,9 

Szivar, szivarka, cigaretta 

dohányból és dohánypótlóból 
4 64 15 276 9 117 12 958 84,8 

Fagylalt, jégkrém 43 98 2 287 42 116 2 786 121,8 

Tejcukor, malátacukor, 

szőlőcukor, gyümölcscukor, 

műméz, égetett cukor 

362 108 297 378 116 307 103,1 

Más módom elkészített vagy 

tartósított gyümölcs és növényrész 

alkohollal is. 

69 92 1 330 73 104 1 423 107,0 

Bor friss szőlőből, szeszezett bor, 

szőlőmust 
76 90 1 179 98 104 1 057 89,7 

*Az adatokat minden évben érték szerinti sorrendben közöljük 

Forrás: KSH adatok alapján AKI szerkesztés 
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Egyes agrártermékek behozatalának alakulása 

 

Termékcsoport 

2016 2017 
Árváltozás 

% Mennyiség Érték Átlagár Mennyiség Érték Átlagár 

(ezer tonna) 
(millió 

euró) 
(euró/t) (ezer tonna) 

(millió 

euró) 
(euró/t) (2016 = 100) 

Sertéshús frissen, hűtve vagy 

fagyasztva 
144 275 1 905 155 324 2 087 109,5 

Másutt nem említett 

élelmiszerkészítmény 
76 286 3 749 74 270 3 645 97,2 

Csokoládé- és kakaótartalmú más 

élelmiszerkészítmény 
60 215 3 594 67 239 3 598 100,1 

Állatok etetésére szolgáló készítmény 221 189 855 280 233 830 97,1 

Sajt és túró 62 177 2 828 61 202 3 312 117,1 

Kenyér cukrászsütemény, kalács és 

más pékáru 
82 170 2 088 91 198 2 167 103,8 

Élő sertés 58 98 1 707 78 152 1 966 115,2 

Szójababolaj kivonásakor keletkező 

olajpogácsa és más maradék 
479 166 347 453 151 334 96,2 

Víz, ásványvíz és szénsavas víz 

édesítőszer hozzáadásával, vagy 

ízesítve, egyéb alkoholmentes ital 

288 106 370 345 133 385 104,0 

Kávé nyersen, pörkölve, 

koffeinmentesen, valódi kávét is tart. 

pótkávé 

28 101 3 655 28 117 4 148 113,5 

Lisztből, darából, keményítőből 

előállított élelmiszer készítmény 

alacsony kakaótartalommal 

69 106 1 533 66 108 1 633 106,5 

Kolbász, téliszalámi és más szalámi 44 94 2 144 47 108 2 290 106,8 

Más elkészített, konzervált hús, 

vágási melléktermék, belsőség, vér 
33 81 2 463 40 107 2 683 109,0 

Baromfi húsa, vágási mellékterméke 

és belsősége frissen hűtve, fagyasztva 
45 65 1 446 71 106 1 487 102,8 

Kukorica 127 93 728 191 102 535 73,4 

Szivar, szivarka, cigaretta dohányból 

és dohánypótlóból 
7 90 12 730 7 100 14 282 112,2 

Nád- vagy répacukor és vegytiszta 

szacharóz szilárd állapotban 
320 141 439 205 98 478 108,8 

Napraforgómag 159 114 714 198 97 487 68,2 

Feldolgozatlan dohány, 

dohányhulladék 
10 58 6 077 15 89 6 041 99,4 

Élő baromfi 39 60 1 533 52 73 1 412 92,1 

Kávé- teakivonat, ezeken alapuló 

készítmények, pótkávé és kivonata 
13 65 5 178 13 71 5 504 106,3 

Banán frissen vagy szárítva 78 58 740 95 70 741 100,2 

Margarin, étkezési növényi olaj 67 60 898 71 66 938 104,4 

Más élő növény, dugvány, oltvány és 

gombacsíra 
68 57 840 86 66 764 91,0 

Szójabab 144 51 355 170 64 374 105,4 

Forrás: KSH adatok alapján AKI szerkesztés 
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Foglalkoztatás 

Megnevezés 

2013 2014 2015 2016 2017 

TEÁOR ’08 szerint 

A foglalkoztatottak száma, (ezer fő) 

Ágazatok összesen 3 892,8 4 100,8 4 210,5 4 351,6 4421,4 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat 
184,6 189,6 203,2 217,0 220,0 

ebből: Erdőgazdálkodás 21,9 23,4 24,6 23,6 23,2 

Élelmiszeripar96 130,2 143,0 140,3 143,8 145,9 

Együtt 314,8 332,6 343,6 360,8 365,9 

Részesedési arány, (%) 

Ágazatok összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat 
4,7 4,6 4,8 5,0 5,0 

ebből: Erdőgazdálkodás 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 

Élelmiszeripar 3,3 3,5 3,3 3,3 3,3 

Együtt 8,1 8,1 8,2 8,3 8,3 

  Forrás: KSH, Munkaerő-felmérés 

 

 

 

                                                      
96 Élelmiszer, ital, dohány gyártása 



 

50 

 

Alapképzési szakok a 2016. évi szakszerkezet módosítással  

 

Képzési terület Agrár ágazat Alapképzési szak 2017/18. bennlévő létszám 

 agrár 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 agrár műszaki földmérő és földrendező mérnöki 215 

  mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 215 

 vidékfejlesztési vidékfejlesztési agrármérnöki 1719 

  (informatikus és szakigazgatási agrármérnöki)97 142 

 élelmiszeripar  élelmiszermérnöki 1599 

 kertészet 

  

kertészmérnöki 1071 

szőlész-borász mérnöki 391 

  tájrendezés tájrendező és kertépítő mérnöki 415 

 (környezetgazdálkodási agrármérnöki) 623 

 természetvédelmi természetvédelmi mérnöki 582 

  vadgazda mérnöki 373 

 mezőgazdasági (állattenyésztő mérnöki) 345 

  mezőgazdasági mérnöki 1820 

  mezőgazdasági szakoktató 19 

  (növénytermesztő mérnöki) 133 

  lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki 102 

Összesen 9764 

 

 

                                                      
97Még vannak aktív hallgatók, demár nem indíthatóak. 
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Felsőoktatási szakképzés 2016-tól 

 

Képzési 

terület 
Agrár ágazat felsőoktatási szakképzés 

2017/18. 

bennlévő 

létszám 

agrár 

kertészet szőlész-borász felsőoktatási szakképzés 105 

mezőgazdaság 
mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés 397 

ménesgazda 34 

Összesen  536 
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Mesterképzési szakok a 2015. évi szakszerkezet módosítással  

 

Képzési terület Mesterképzési szak Osztatlan szak 
2017/18. bennlévő 

létszám 

 agrár    állatorvosi 1637 

     (birtokrendező mérnöki)   – 

    
mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnöki 
  7 

    tájépítész mérnöki   79 

       erdőmérnöki 248 

    (gazdasági agrármérnöki)   79 

    vidékfejlesztési agrármérnöki   248 

    
(szakigazgatás-szervező és informatikus 

agrármérnöki) 
  5 

    élelmiszermérnöki   173 

    élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki   358 

    kertészmérnöki   111 

    (díszkertészeti mérnöki)   1 

    szőlész-borász mérnöki   – 

    környezetgazdálkodási agrármérnöki   68 

    mezőgazdasági biotechnológus   107 

    (agrármérnöki)  agrármérnöki 84 

    ökológiai gazdálkodási mérnöki   36 

    állattenyésztő mérnöki   54 

    
takarmányozási és takarmánybiztonsági 

mérnöki 
  68 

    növényorvosi   441 

    növénytermesztő mérnöki   34 

    természetvédelmi mérnöki   83 

    vadgazda mérnöki   50 

  mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki  – 

Összesen 3971 
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Magyarországon akkreditált doktori iskolák  

 

Agrár tudományterület 

Doktori iskola neve Intézmény neve 

Állatorvostudományi Doktori Iskola Állatorvostudományi Egyetem 

Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola Debreceni Egyetem 

Állattenyésztési tudományok Doktori Iskola Kaposvári Egyetem 

Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem 

Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem 

Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi 

Multidiszciplináris Doktori Iskola 
Széchenyi István Egyetem 

Élelmiszertudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem 

Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola Debreceni Egyetem 

Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok 

Doktori Iskola 
Soproni Egyetem 

Kerpely Kálmán Doktori Iskola Debreceni Egyetem 

Növénytudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem 

Kertészettudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem 

Forrás: EMMI saját szerkesztése a felvi.hu alapján 
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Agrártudományi kutatás-fejlesztés adatai, 2017 

Tudományági besorolás 

Kutató-

fejlesztő 

helyek 

száma (db) 

Kutató-fejlesztő 

munkán 

foglalkoztatottak 

tényleges létszáma 

összesen (fő) 

Kutató-fejlesztő 

munkán 

foglalkoztatottak 

számított létszáma 

összesen (fő) 

Kutatási, kísérleti fejlesztési 

tevékenység összes 

költsége  

(millió Ft) 

beruházása 

(millió Ft) 

Agrártudományok összesen 
 

240 

 

4 041 
2 784 20 711,0 4 189,8 

Növénytermesztési, 

kertészeti, erdészeti és 

vadgazdálkodási tudományok 
116 2 392 1 685 11 943,6 1 714,2 

Állattenyésztési tudományok 
 

30 

 

500 
372 3 973,8 472,6 

Állatorvosi tudományok 
 

24 

 

334 
124 552,1 5,4 

Agrár biotechnológiai 

tudományok 
 

13 

 

141 
123 1 057,9 254,8 

Egyéb agrártudományok 
 

57 

 

674 
480 3 183,6 1 742,8 

Forrás: KSH 

 
     

 

Agrártudományi kutatás-fejlesztés adatai, 2017 

 

Gazdasági ág,  

ágazat 

Kutató-

fejlesztő 

helyek 

száma (db) 

Kutató-fejlesztő 

munkán 

foglalkoztatottak 

tényleges létszáma 

összesen (fő) 

Kutató-fejlesztő 

munkán 

foglalkoztatottak 

számított létszáma 

összesen (fő) 

Kutatási, kísérleti fejlesztési 

tevékenység összes 

költsége  

(millió Ft) 

beruházása 

(millió Ft) 

Agrárgazdaság összesen 100 1 122 786 5 522,6 2 061,2 

Mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat 
42 621 432 3 143,4 644,9 

Élelmiszer, ital, 

dohánytermék gyártása 
58 501 354 2 379,2 1 416,3 
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Védett természeti területek, 2017 

Megnevezés 
Száma Terület ebből fokozottan védett 

(db) (ezer hektár) (ezer hektár) 

Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek 

Nemzeti parkok 10 480,7 90,2 

Tájvédelmi körzetek 39 336,9 35 

Természetvédelmi területek 171 31,4 2 

Természeti emlékek 88 0,1 – 

Összesen 308 849,1 127,2 

Helyi jelentőségű védett természeti területek 

Természetvédelmi területek és 

természeti emlékek 
1803 42,7 – 

Mindösszesen 2 111 891,8 127,2 

Forrás: AM Természetmegőrzési Főosztály 
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NEMZETKÖZI ADATOK 
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Becsült termelői támogatás (PSE
98 

- mutató) százalékos értéke 
 

Ország 2013 2014 2015 2016 2017* 

Ausztrália 2,0 1,9 1,8 2,0 1,69 

Európai Unió 19,1 18,6 19,1 21,0 18,3 

Japán 55,1 49,0 44,1 48,0 49,2 

Új-Zéland 0,8 0,7 0,6 0,9 0,8 

Svájc 55,9 55,7 59,0 58,2 50,9 

Egyesült Államok 7,9 10,0 9,6 8,7 9,9 

OECD 18,4 17,9 17,9 18,8 18,0 

 *Előzetes adatok 

 Forrás: OECD 
 

  

                                                      
98 PSE: Producer Subsidy Equivalent – Termelői Támogatási Egyenérték 
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Az összes gabona termésmennyisége 

 

 
Forrás: EUROSTAT, FAO 

  

Ország 
2013 2014 2015 2016 2017 

évben, 1000 tonna 

      

Világ összesen 2 759 005 2 823 733 2 795 547 2 848 662 n.a. 

      

EU-28 összesen 305 106 329 706 313 639 298 932 309 129 

      

Ausztria 4 590 5 710 4 844 5 691 4 864 

Bulgária 9 098 9 476 8 663 8 882 9 683 

Csehország 7 513 8 779 8 184 8 596 7 457 

Dánia 9 051 9 764 10 024 9 130 9 999 

Finnország 4 063 4 128 3 683 3 564 3 418 

Franciaország 67 242 72 632 72 552 54 129 68 479 

Görögország 4 351 4 137 3 186 3 618 3 715 

Lengyelország 28 455 31 945 28 003 29 849 32 208 

Magyarország 13 601 16 605 14 136 16 634 14 027 

Egyesült Királyság 20 022 24 525 24 735 21 966 23 021 

Németország 47 793 52 048 48 918 45 401 45 593 

Olaszország 16 779 17 997 16 087 16 632 14 679 

Románia 20 842 22 026 19 283 21 721 27 675 

Spanyolország 24 497 19 703 19 294 23 279 16 022 

Szlovákia 3 412 4 708 3 806 4 746 3 484 

      

Oroszország 90 382 103 141 102 451 117 750 n.a. 

Ukrajna 62 686 63 378 59 623 65 211 n.a. 

      

Japán 11 787 11 603 11 202 9 346 n.a. 

Kínai Népköztársaság 554 423 559 325 573 803 582 661 n.a. 

      

Kanada 66 405 51 535 53 361 55 251 n.a. 

USA 436 554 442 849 431 865 475 984 n.a. 

      

Ausztrália 35 598 38 420 37 195 35 230 n.a. 
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A búza termésmennyisége 

 

Ország 
2013 2014 2015 2016 2017 

évben, 1000 tonna 

      

Világ összesen 711 142 733 534 736 985 749 460 n.a. 

      

EU-28 összesen 144 122 157 071 n.a. n.a. 152 156 

           

Ausztria 1 598 1 804 1 726 1 977 1 443 

Belgium  1 844 1 919 2 076 1 447 1 593 

Bulgária 5 505 5 347 5 140 5 801 6 135 

Csehország 4 701 5 442 5 274 5 455 4 718 

Dánia 4 145 5 153 5 030 4 202 4 834 

Franciaország 38 637 38 992 42 716 29 254 38 709 

Görögország 1 643 1 664 1 140 1 593 1 691 

Lengyelország 9 485 11 629 10 958 10 828 11 643 

Magyarország 5 058 5 262 5 331 5 603 5 246 

Egyesült Királyság 11 921 16 606 16 444 14 383 14 837 

Németország 25 019 27 785 26 550 24 464 24 482 

Olaszország 7 312 7 142 n.a. 8 038 6 966 

Románia 7 296 7 585 7 962 8 431 9 877 

Spanyolország 7 745 6 471 6 363 7 873 4 948 

Szlovákia 1 684 2 072 2 082 : 1 771 

      

Oroszország 52 091 59 711 61 786 73 295 n.a. 

Törökország 22 064 19 006 22 605 20 605 21 507 

Ukrajna 22 279 24 114 26 532 26 099 n.a. 

      

India 93 510 95 850 86 530 93 500 n.a. 

Kínai Népköztársaság 121 931 126 215 130 192 131 696 n.a. 

      

Kanada 37 530 29 419 27 594 30 487 n.a. 

USA 57 967 55 147 55 840 62 859 n.a. 

      

Ausztrália 22 856 25 303 23 743 22 275 n.a. 

Forrás: EUROSTAT, FAO 

  



 

60 

 

A kukorica termésmennyisége 

Ország 
2013 2014 2015 2016 2017 

évben, 1000 tonna 

      

Világ összesen 1 017 751 1 038 330 1 010 609 1 060 107 n.a. 

      

EU-28 összesen 66 671 77 508 58 942 62 836 65 440 

      

Ausztria 1 639 2 334 1 638 2 180 2 076 

Bulgária 2 739 3 137 2 697 2 226 2 563 

Csehország 675 832 443 846 588 

Franciaország 15 031 18 542 13 738 11 941 14 538 

Görögország 2 145 1 824 1 542 1 448 1 424 

Magyarország 6 756 9 315 6 633 8 730 6 739 

Németország 4 387 5 142 3 973 4 018 4 548 

Olaszország 7 900 9 250 7 074 6 840 6 049 

Románia 11 305 11 989 9 021 10 746 14 841 

Spanyolország 4 888 4 776 4 564 4 070 3 754 

Szlovákia 1 123 1 814 929 1 710 1 066 

      

Oroszország 11 635 11 332 13 173 15 310 n.a. 

Törökország 5 900 5 950 6 400 6 400 5 900 

Ukrajna 30 950 28 497 23 328 28 075 n.a. 

      

India 23 290 24 170 22 570 26 260 n.a. 

Kínai Népköztársaság 218 622 215 812 224 795 231 837 n.a. 

      

Egyiptom 7 957 8 056 7 803 8 001 n.a. 

      

Argentína 32 119 33 087 33 818 39 793 n.a. 

Brazília 80 273 79 882 85 285 64 143 n.a. 

Kanada 14 194 11 487 135 591 123 494 n.a. 

Mexikó 22 664 23 273 24 694 28 251 n.a. 

USA 353 699 361 091 345 486 384 778 n.a. 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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A repce termésmennyisége 

 

Ország 
2013 2014 2015 2016 2017 

évben, 1000 tonna 

      

Világ összesen 72 844 74 462 71 171 68 855 n.a. 

      

EU-28 összesen 20 873 24 127 21 704 20 014 21 855 

      

Ausztria 197 198 112 142 117 

Bulgária 337 528 422 509 479 

Csehország 1 443 1 537 1 256 1 359 1 146 

Dánia 688 709 826 506 742 

Franciaország 4 370 5 510 5 307 4 738 5 385 

Lengyelország 2 678 3 276 2 701 2 219 2 700 

Magyarország 533 700 590 925 932 

Egyesült Királyság 2 128 2 460 2 542 1 775 2 167 

Németország 5 784 6 247 5 017 4 580 4 276 

Olaszország 40 42 28 35 42 

Románia 666 1 059 919 1 293 1 672 

Spanyolország 113 104 149 225 142 

Szlovákia 374 449 321 431 449 

      

Oroszország 1 393 1 338 1 012 999 n.a. 

Törökország 102 110 120 125 60 

Ukrajna 2 352 2 198 1 738 1 154 n.a. 

      

Kanada 17 955 16 410 18 377 18 424 n.a. 

USA 1 004 1 140 1 306 1 404 n.a. 

      

Ausztrália 4 142 3 832 3 470 2 944 n.a. 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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A napraforgó termésmennyisége 

Ország 
2013 2014 2015 2016 2017 

évben, 1000 tonna 

      

Világ összesen 44 466 42 584 44 369 47 345 n.a. 

      

EU-28 összesen 9 285 9 287 7 906 8 770 10 415 

      

Bulgária 1 974 2 011 1 699 1 838 2 055 

Franciaország 1 582 1 559 1 186 1 183 1 620 

Magyarország 1 484 1 597 1 557 1 875 2 022 

Románia 2 142 2 189 1 786 2 032 2 948 

Spanyolország 1 038 953 769 772 888 

      

Oroszország 10 554 8 475 9 280 11 010 n.a. 

Törökország 1 523 1 638 1 638 1 671 1 964 

Ukrajna 11 050 10 134 11 181 13 627 n.a. 

      

Argentína 3 104 2 063 3 158 3 000 n.a. 

USA 917 10 065 13 262 12 042 n.a. 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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A cukorrépa termésmennyisége 

Ország 
2013 2014 2015 2016 2017 

évben, 1000 tonna 

      

Világ összesen 247 382 270 252 244 732 277 231 n.a. 

      

EU-28 összesen 108 979 131 022 101 872 112 404 141 094 

      

Ausztria 3 466 4 244 2 853 3 534 2 994 

Belgium  4 809 5 162 4 454 4 024 5 604 

Csehország 3 744 4 425 3 421 4 118 4 400 

Dánia 1 994 2 266 2 429 2 350 2 455 

Franciaország 33 749 37 931 33 503 34 644 46 257 

Hollandia 5 727 6 822 4 868 5 502 7 959 

Lengyelország 11 234 13 489 9 365 13 524 14 040 

Magyarország 991 1 067 911 1 121 1 172 

Egyesült Királyság 8 430 9 310 6 218 5 687 9 000 

Németország 22 829 29 748 22 572 25 497 34 060 

Olaszország 2 159 3 784 2 184 2 046 2 454 

Románia 1 029 1 399 1 041 1 012 1 115 

Spanyolország 2 519 3 723 3 605 3 014 3 454 

Svédország 2 326 2 518 1 178 1 988 1 964 

Szlovákia 1 145 1 550 1 205 1 507 1 231 

      

Oroszország 39 321 33 513 39 031 51 367 n.a. 

Törökország 16 483 16 573 16 023 19 465 20 828 

Ukrajna 10 789 15 734 10 331 14 011 n.a. 

      

Japán 3 435 3 567 3 925 3 189 n.a. 

Kínai Népköztársaság 9 260 8 000 8 032 8 096 n.a. 

      

USA 29 746 28 381 32 088 33 458 n.a. 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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A burgonya termésmennyisége 

Ország 
2013 2014 2015 2016 2017 

évben, 1000 tonna 

      

Világ összesen 374 464 380 967 376 812 376 827 n.a. 

      

EU-28 összesen 53 882 59 065 53 238 55 912 61 214 

      

Ausztria 604 751 536 767 653 

Belgium  3 428 4 121 3 665 3 405 4 291 

Csehország 536 698 505 700 689 

Dánia 1 646 965 1 748 1 954 2 171 

Franciaország 6 953 8 055 7 114 6 960 8 529 

Hollandia 6 577 7 100 6 652 6 534 7 392 

Lengyelország 7 111 7 424 6 152 8 624 9 006 

Magyarország 487 567 452 429 341 

Egyesült Királyság 5 685 5 921 5 598 5 373 5 555 

Németország 9 670 11 607 10 370 10 772 11 720 

Olaszország 1 272 1 365 1 355 1 369 1 347 

Románia 3 290 3 519 2 700 2 690 3 128 

Spanyolország 2 168 2 544 2 284 2 246 2 365 

Szlovákia 164 179 145 177 150 

      

Oroszország 30 199 31 501 33 646 31 108 n.a. 

Ukrajna 22 259 23 693 20 839 21 750 n.a. 

      

India 45 344 46 395 48 009 43 770 n.a. 

Kína 95 988 95 571 94 917 99 122 n 

Japán 2 408 2 456 2 354 2 158 n.a. 

      

Kanada 4 620 4 589 4 327 4 324 n.a. 

USA 19 715 20 057 20 013 19 991 n.a. 

Forrás: EUROSTAT, FAO 

 

  



 

65 

 

Az összes zöldségtermés* 

 

Ország 
2013 2014 2015 2016 2017 

évben, 1000 tonna 

      

Világ összesen  1 134 265 1 030 315 1 051 518 1 075 204 n.a. 

      

EU-28 összesen n.a. n.a. n.a. 64 498 : 

      

Ausztria 595 689 560 616 598 

Bulgária 447 390 434 664 555 

Franciaország 5 309 5 376 5 297 5 444 5 549 

Hollandia 4 849 4 918 4 923 4 833 5 339 

Lengyelország n.a. 5 639 4 824 5 634 n.a. 

Magyarország 1 441 1 514 1 601 1 609 1 657 

Németország 3 356 3 703 3 392 3 673 3 952 

Olaszország 12 108 n.a. n.a. 12 629 n.a. 

Románia 2 713 2 645 2 491 2 277 2 454 

Spanyolország 8 591 10 885 14 123 15 004 15 049 

Szlovákia 85 108 93 116 96 

      

Oroszország 16 118 15 466 16 120 16 293 n.a. 

Törökország 28 820 3 419 29 552 30 267 30 826 

Ukrajna 10 386 10 812 10 237 16 402 n.a. 

      

India 120 992 125 133 118 045 119 906 n.a. 

Japán 10 318 9 923 9 935 9 845 n.a. 

Kínai Népköztársaság 583 364 508 400 535 037 543 162 n.a. 

      

Egyiptom 17 634 16 288 16 370 16 802 n.a. 

      

Brazília 11 458 8 953 8 714 8 973 n.a. 

Kanada 2 222 2 103 2 144 2 315 n.a. 

Mexikó 13 255 12 468 13 235 14 328 n.a. 

USA 35 091 35 662 34 112 33 119 n.a. 

*Dinnyével együtt. 

Forrás: EUROSTAT, FAO (a két szervezet honlapján az összes gyümölcstermelésre vonatkozó, 2014-es és 2015-ös adatok hiányosak, ezért idén 

nem szerepelnek a kötetben) 
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A szőlő termésmennyisége 

Ország 
2013 2014 2015 2016 2017 

évben, 1000 tonna 

      

Világ összesen 76 446 74 079 76 836 77 439 n.a. 

      

EU-28 összesen n.a. 24 459 25 576 n.a. n.a. 

      

Ausztria 319 266 302 260 331 

Bulgária 326 133 262 211 202 

Görögország 1 083 1 071 1 038 1 024 1 014 

Magyarország 451 406 472 476 530 

Franciaország 5 541 6 205 6 258 6 018 5 422 

Olaszország 8 010 6 931 8 050 8 249 7 367 

Spanyolország 7 480 6 222 5 799 6 103 5 387 

Portugália 828 819 935 801 896 

Románia 988 780 795 733 1 069 

      

Oroszország 439 529 475 552 n.a. 

Törökország 4 011 4 175 3 650 4 000 4 200 

      

Kínai Népköztársaság 11 647 12 628 13 755 14 843 n.a. 

India 2 483 2 585 2 602 2 590 n.a. 

      

Egyiptom 1 435 1 596 1 687 1 717 n.a. 

      

Argentína 2 872 2 635 2 416 1 758 n.a. 

Brazília 1 440 1 454 1 497 984 n.a. 

USA 7 831 7 153 6 965 7 098 n.a. 

      

Ausztrália 1 763 1 557 1 729 1 773 n.a. 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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A szarvasmarha-állomány 

 

Ország 
2013 2014 2015 2016 2017 

évben, ezer db 

      

Világ összesen 1 426 065 1 441 981 1 452 464 1 474 888 n.a. 

      

EU-15 összesen 74 599 75 066 n.a. 75 541 74 802 

EU-28 összesen 87 734 88 406 n.a. 89 134 88 423 

      

Ausztria 1 958 1 961 1 958 1 954 1 943 

Belgium  2 441 2 477 2 503 2 501 2 386 

Csehország 1 332 1 373 1 366 1 340 1 366 

Dánia 1 583 1 553 1 566 1 554 1 558 

Franciaország 19 129 19 271 19 406 19 004 18 580 

Hollandia 4 090 4 169 4 315 4 294 4 030 

Lengyelország 5 590 5 660 5 763 5 970 6 036 

Magyarország 782 802 821 852 870 

Egyesült Királyság 9 682 9 693 9 816 9 806 9 787 

Németország 12 686 12 742 12 635 12 467 12 281 

Olaszország : : : 6 315 6 350 

Románia 2 022 2 069 2 092 2 050 2 011 

Spanyolország 5 802 6 079 6 183 6 318 6 466 

Szlovákia 468 466 457 446 440 

      

Oroszország 19 930 19 564 19 264 18 992 n.a. 

Ukrajna 4 646 4 398 3 884 3 750 n.a. 

      

India 189 000 187 000 185 044 185 987 n.a. 

Kínai Népköztársaság 113 645 80 653 82 266 84 523 n.a. 

      

Argentína 50 996 51 647 51 430 52 637 n.a. 

Brazília 211 764 212 366 215 221 218 225 n.a. 

Kanada 12 305 12 220 11 925 12 035 n.a. 

Mexikó 32 402 32 940 33 503 33 919 n.a. 

USA 90 095 88 526 89 143 91 918 n.a. 

      

Ausztrália 29 291 29 103 27 413 24 971 n.a. 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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A sertésállomány 

 

Ország 
2013 2014 2015 2016 2017 

évben, ezer db 

      

Világ összesen 977 645 987 854 990 507 981 797 n.a. 

      

EU-15 összesen 121 005 122 837 124 150 122 697 125 093 

EU-28 összesen 146 242 148 331 148 716 147 188 150 000 

      

Ausztria 2 896 2 868 2 845 2 793 2 820 

Belgium  6 351 6 350 6 364 6 177 6 108 

Csehország 1 548 1 607 1 555 1 479 1 532 

Dánia 12 402 12 709 12 702 12 281 12 832 

Franciaország 13 428 13 300 13 307 12 791 13 097 

Hollandia 12 013 12 065 12 453 11 881 12 296 

Lengyelország 10 994 11 266 10 590 11 107 11 908 

Magyarország 3 004 3 136 3 124 2 907 2 870 

Egyesült Királyság 4 383 4 510 4 422 4 538 4 713 

Németország 28 133 28 339 27 652 27 376 27 578 

Olaszország 8 561 8 676 8 675 8 478 8 571 

Románia 5 180 5 042 4 927 4 708 4 406 

Spanyolország 25 495 26 568 28 367 29 232 29 971 

Szlovákia 637 642 633 586 614 

      

Oroszország 18 816 19 081 19 546 21 506 n.a. 

Ukrajna 7 577 7 764 7 351 7 079 n.a. 

      

Japán 9 685 9 537 9 419 9 313 n.a. 

India 10 130 10 000 9 864 9 085  

Kínai Népköztársaság 482 103 480 096 471 550 456 773 n.a. 

      

Brazília 36 744 37 930 39 795 39 950 n.a. 

Kanada 12 879 12 940 13 248 12 770 n.a. 

Mexikó 16 202 16 099 16 364 16 753 n.a. 

USA 64 775 67 776 67 389 71 500 n.a. 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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A juhállomány 

Ország 
2013 2014 2015 2016 2017 

évben, ezer db 

      

Világ összesen 1 131 875 1 138 354 1 160 315 1 173 354 n.a. 

      

EU-15 összesen n.a. n.a. 71 541 n.a. n.a. 

EU-28 összesen n.a. n.a. 86 089 n.a. n.a. 

      

Bulgária 1 370 1 335 1 332 1 360 1 317 

Franciaország 7 193 7 168 7 057 7 157 6 877 

Görögország 9 356 9 072 8 852 8 739 8 593 

Írország 3 324 3 325 3 325 3 438 3 875 

Magyarország 1 214 1 185 1 190 1 141 1 146 

Egyesült Királyság 22 027 22 687 23 103 23 671 23 310 

Németország 1 570 1 601 1 580 1 574 1 580 

Olaszország 7 182 7 166 7 149 7 285 7 215 

Portugália 2 074 2 033 2 043 2 249 2 225 

Románia 9 136 9 518 9 810 9 876 9 982 

Spanyolország 16 119 15 432 16 026 15 963 15 963 

Szlovákia 400 391 381 369 365 

      

Oroszország 22 061 22 247 22 578 22 713 n.a. 

Ukrajna 1 073 859 786 744 n.a. 

      

India 63 800 63 000 62 217 63 016 n.a. 

Kínai Népköztársaság 191 349 150 017 158 490 162 063 n.a. 

      

Argentína 14 575 14 534 14 859 14 864 n.a. 

Brazília 17 291 17 614 18 411 18 434 n.a. 

Mexikó 8 497 8 576 8 711 8 834 n.a. 

USA 5 360 5 245 5 280 5 300 n.a. 

      

Ausztrália 75 548 72 612 70 910 67 543 n.a. 

Forrás: EUROSTAT, FAO 
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Marhahús-termelés 

Ország 
2013 2014 2015 2016 2017 

évben, ezer tonna 

      

Világ összesen 64 286 65 283 64 958 65 974 n.a. 

       

EU-15 összesen 6 652 n.a. 6 808 6 968 6 921 

EU-28 összesen 7 268 n.a. 7 584 7 801 7 803 

       

Ausztria 227 222 229 227 226 

Belgium  250 258 268 278 282 

Csehország 65 66 68 72 68 

Dánia 125 126 121 129 124 

Franciaország 1 404 1 419 1 453 1 464 1 442 

Hollandia 379 376 383 416 439 

Írország 518 582 564 588 617 

Lengyelország 339 413 471 501 559 

Magyarország 23 23 26 28 27 

Egyesült Királyság 848 878 883 912 905 

Németország 1 106 1 128 1 124 1 148 1 124 

Olaszország 855 709 788 810 756 

Spanyolország 581 579 626 637 644 

      

Oroszország 1 633 1 654 1 649 1 619 n.a. 

Ukrajna 428 413 384 376 n.a. 

       

India 967 961 923 909 n.a. 

Kínai Népköztársaság 6 410 6 566 66 705 7 012 n.a. 

       

Argentína 2 822 2 674 2 727 2 644 n.a. 

Brazília 9 675 9 723 9 425 9 284 n.a. 

Mexikó 1 807 1 827 1 845 1 879 n.a. 

USA 11 719 11 698 10 777 11 470 n.a. 

       

Ausztrália 2 318 2 595 2 662 2 361 n.a. 

*EU-28-ban 2009-től házi vágás nélkül. 
Forrás: EUROSTAT 
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Sertéshús-termelés 

Ország 
2013 2014 2015 2016 2017 

évben, ezer tonna 

      

Világ összesen 113 289 117 264 117 877 118 169 n.a. 

       

EU-15 összesen 19 202 19 228 19 852 20 211 20 000 

EU-28 összesen 22 154 22 357 23 112 23 563 23 362 

       

Ausztria 528 526 528 511 505 

Belgium  1 131 1 118 1 124 1 061 1 045 

Csehország 52 54 61 66 71 

Dánia 234 236 228 220 211 

Franciaország 1 589 1 594 1 599 1 567 1 530 

Hollandia 2 150 2 158 2 163 2 206 2 177 

Lengyelország 1 307 1 371 1 456 1 453 1 456 

Magyarország 1 684 1 838 1 906 1 963 1 990 

Egyesült Királyság 337 369 409 432 435 

Németország 833 862 898 919 903 

Olaszország 5 474 5 507 5 562 5 579 5 455 

Spanyolország 1 625 1 328 1 486 1 544 1 467 

      

Oroszország 2 816 2 974 3 099 3 368 n.a. 

Ukrajna 748 7 426 7 597 7 480 n.a. 

       

India 354 350 344 316 n.a. 

Kínai Népköztársaság 53 720 57 662 55 835 55 041 n.a. 

       

Argentína 416 442 483 522 n.a. 

Brazília 3 117 3 193 3 431 3 514 n.a. 

Mexikó 1 284 1 291 1 323 1 376 n.a. 

USA 10 525 10 368 11 121 11 320 n.a. 

       

Ausztrália 361 362 371 377 n.a. 

*EU-28-ban házi vágás nélkül. 

Forrás: EUROSTAT 

  



 

72 

 

Termelői árak változása*  

 

(nominál áron, %) 

Tagállam 

Növényi termékek Állat és állati termékek Összesen 

2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016 

Belgium 11,5 -3,6 -2,1 12,3 3,3 5,5 

Bulgária -4,6 -4,1 -5,8 7,9 -4,9 -0,6 

Csehország   -3,0 3,4 -7,1 14,1 -4,9 8,0 

Dánia -1,9 -2,2 -5,0 13,1 -4,1 8,3 

Németország 2,7 -2,1 -2,4 16,1 -0,2 8,2 

Észtország   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Görögország   -1,2 1,8 -2,3 -0,5 -1,5 1,1 

Spanyolország   -3,1 7,3 -3,5 9,0 -3,3 8,0 

Franciaország 2,8 0,6 -1,2 5,8 1,3 2,6 

Horvátország -1,0 5,2 -2,5 3,8 -1,7 4,5 

Írország 3,5 -1,8 -5,8 11,3 -4,8 9,8 

Olaszország -3,3 6,5 -3,8 8,1 -3,5 7,1 

Ciprus   3,5 17,1 5,0 1,9 3,8 10,3 

Lettország -1,5 3,0 -0,4 31,3 -0,9 16,8 

Litvánia -7,3 5,7 -1,1 21,1 -4,0 14,1 

Luxemburg -0,7 1,2 -1,1 12,4 -1,0 9,7 

Magyarország -5,9 3,1 -0,7 9,2 -4,0 5,4 

Málta 9,4 -12,2 -1,1 1,7 3,2 -4,3 

Hollandia 3,8 3,5 -4,6 15,4 0,1 8,6 

Ausztria -1,0 5,2 -1,8 10,1 -1,4 8,2 

Lengyelország   0,3 4,8 0,7 12,0 0,5 8,8 

Portugália   11,6 0,0 -5,5 7,2 3,3 3,3 

Románia 0,1 1,8 -2,4 6,5 -0,5 2,9 

Szlovénia 4,0 8,8 -5,6 7,7 -2,3 8,1 

Szlovákia  -5,8 4,0 -4,6 5,5 -5,2 4,7 

Finnország  1,9 2,0 -5,9 3,1 -2,8 2,6 

Svédország  0,2 4,9 2,7 8,6 1,6 7,1 

Egyesült Királyság 5,4 7,0 -3,7 12,5 0,0 10,1 

 Forrás: EUROSTAT 
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Mezőgazdasági ráfordítások árainak változása* 

(nominál áron, %) 

 

Tagállam 

Folyó termelő felhasználás Beruházás Összesen 

2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016 

Belgium -1,4 3,3 1,9 3,1 -0,8 3,3 

Bulgária -4,6 1,6 5,2 -2,9 -4,2 1,4 

Csehország   -4,0 1,5 1,0 1,2 -3,4 1,4 

Dánia -1,0 1,0 3,5 5,7 -0,2 1,9 

Németország -3,4 1,4 1,6 2,3 -2,1 1,5 

Észtország   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Görögország   -2,3 3,1 0,1 1,4 -1,6 2,6 

Spanyolország   -3,3 0,4 -0,8 1,1 -2,9 0,5 

Franciaország -3,2 0,8 0,6 2,1 -2,3 1,0 

Horvátország -5,7 -0,7 0,1 1,0 -4,9 -0,4 

Írország -3,0 -0,7 0,3 0,5 -2,6 -0,5 

Olaszország -1,1 1,7 1,3 0,7 -0,5 1,5 

Ciprus   -5,3 1,3 4,1 -2,8 -5,2 1,8 

Lettország -2,3 0,6 0,6 1,5 -1,7 0,8 

Litvánia -12,8 2,4 4,4 -18,2 -10,1 -1,4 

Luxemburg -4,1 1,7 1,3 1,8 -1,8 1,8 

Magyarország -2,1 -0,1 1,9 2,7 -1,5 0,3 

Málta -1,7 0,7 3,2 -0,2 -0,7 0,5 

Hollandia -5,3 3,8 2,2 1,6 -3,9 3,3 

Ausztria -1,1 1,6 1,2 2,1 -0,2 1,9 

Lengyelország   -1,8 2,2 -0,1 1,4 -1,7 2,2 

Portugália   -0,9 -0,3 0,5 1,4 -0,8 -0,1 

Románia -3,1 1,0 -6,7 14,7 -3,8 3,1 

Szlovénia -3,3 0,4 1,3 2,1 -1,9 0,9 

Szlovákia  -5,4 0,2 1,8 3,8 -4,6 0,5 

Finnország   -4,1 2,0 0,4 0,8 -2,7 1,6 

Svédország -2,2 2,5 1,7 2,7 -1,3 2,5 

Egyesült Királyság -2,9 5,7 0,5 1,8 -2,3 5,0 

Forrás: EUROSTAT 
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Mezőgazdasági termékek értékesítési árindexe* 

(nominál áron, 2010 = 100,0%) 

Tagállam 2013 2014 2015 2016 2017 

Belgium 119,9 100,0 95,6 98,8 104,3 

Bulgária 117,8 112,8 117,4 111,6 111,0 

Csehország 131,8 126,7 119,1 113,3 122,4 

Dánia 128,2 113,8 107,2 102,8 111,4 

Németország 120,7 111,1 106,9 106,7 115,5 

Észtország  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Görögország  103,3 101,4 106,3 104,8 105,9 

Spanyolország 115,2 106,7 113,4 109,7 118,4 

Franciaország 121,5 116,2 111,9 113,3 116,3 

Horvátország 109,1 103,6 104,1 102,3 106,9 

Írország 131,5 120,8 116,0 110,4 121,2 

Olaszország 120,5 115,4 114,8 110,8 118,7 

Ciprus 120,8 118,0 118,0 122,4 135,0 

Lettország 116,3 106,7 98,8 97,9 114,4 

Litvánia 126,2 110,9 101,3 97,3 111,0 

Luxemburg 118,8 115,8 105,1 104,0 114,1 

Magyarország 128,6 120,9 121,4 116,5 122,8 

Málta 114,6 104,9 114,7 118,4 113,3 

Hollandia 116,1 109,1 105,9 106,0 115,1 

Ausztria 114,5 109,7 106,6 105,4 114,0 

Lengyelország   121,9 113,8 109,2 109,7 119,3 

Portugália   108,8 103,1 100,9 104,2 107,6 

Románia 133,7 119,0 115,7 115,1 118,5 

Szlovénia 122,7 116,5 111,7 109,1 117,9 

Szlovákia   119,6 110,5 108,0 102,4 107,2 

Finnország 129,8 113,6 109,7 106,7 109,5 

Svédország  108,9 105,2 103,9 105,6 113,1 

Egyesült Királyság  125,5 114,1 104,6 104,5 115,1 

Forrás: EUROSTAT 
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Mezőgazdasági folyó termelő felhasználás árindexe* 

(nominál áron, 2010 = 100,0%) 

Tagállam 2013 2014 2015 2016 2017 

Belgium 121,4 110,3 107,9 106,3 109,8 

Bulgária 116,2 111,0 106,8 101,9 103,5 

Csehország   117,7 115,0 111,3 106,8 108,4 

Dánia 121,4 120,0 117,9 116,6 117,8 

Németország 122,3 116,3 113,7 109,8 111,3 

Észtország  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Görögország  114,2 110,6 107,5 105,0 108,3 

Spanyolország  118,9 113,9 112,7 109,0 109,4 

Franciaország 116,0 112,5 109,5 106,0 106,9 

Horvátország 120,3 110,1 105,9 99,8 99,1 

Írország 120,2 115,0 112,0 108,6 107,8 

Olaszország 117,8 114,7 109,5 108,3 110,1 

Ciprus 114,2 114,3 116,0 109,8 111,3 

Lettország 120,8 115,6 112,6 110,0 110,7 

Litvánia 119,3 115,6 117,9 102,8 105,3 

Luxemburg 118,5 115,1 110,9 106,3 108,2 

Magyarország 125,4 120,9 118,7 116,2 116,1 

Málta 117,9 113,7 110,4 108,6 109,3 

Hollandia 118,6 112,0 109,0 103,2 107,1 

Ausztria 117,9 115,0 113,1 111,9 113,7 

Lengyelország   119,3 116,7 112,8 110,8 113,3 

Portugália  120,0 115,8 113,4 112,4 112,1 

Románia 119,5 117,6 114,5 110,9 112,0 

Szlovénia 123,2 116,7 111,1 107,4 107,8 

Szlovákia   120,1 111,5 104,3 98,6 98,8 

Finnország 122,3 119,0 116,1 111,4 113,6 

Svédország 110,1 109,4 109,5 107,1 109,8 

Egyesült Királyság  118,4 112,9 106,5 103,4 109,3 

Forrás: EUROSTAT 
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GRAFIKONOK 
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 Mezőgazdasági kibocsátás megoszlása 2017-ben (folyó 

alapáron) 
 

 
 

 
Forrás: KSH 
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A használt mezőgazdasági terület megoszlása gazdálkodási 

forma szerint (2017. május 31.) 
 

 
 

 
Forrás: KSH 
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A használt szántóterület megoszlása gazdálkodási forma 

szerint (2017. május 31.) 
 

 

 
 

 
Forrás: KSH 
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 A gazdasági szervezetek száma a mezőgazdasági terület 

nagyságkategóriái szerint 2017-ben  
 

 

 
 

 

 
Forrás: KSH 
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A gazdasági szervezetek által használt mezőgazdasági terület 

nagyságkategóriák szerint 2017-ben  
 

 

 
 

 
Forrás: KSH 
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A gazdasági szervezetek száma a mezőgazdasági területhez 

tartozó nagyságkategóriánként szerint 2017-ben  

 

 
 

 
Forrás: KSH 
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A gazdasági szervezetek által használt szántóterület 

nagyságkategóriák szerint 2017-ben 
 

 

 
 

 
Forrás: KSH 
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Az egy hektárra jutó nettó hozzáadott érték változása 
 

 

 

 
Forrás: Tesztüzemi adatok alapján az AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztályán készült 
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A fontosabb növények termésmennyisége 2010-2017 
 

 

 
Forrás: KSH 
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Állatállomány alakulása 2013-2017 

(december 1.) 

 

 
 

Forrás: KSH 
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Vágóállat termelés (ezer tonna) 
 

 
 

 

 
+Előzetes adat 

Forrás: KSH 
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Mezőgazdasági termékek termelői árindexe (2000=100%) 

 

 
 

Forrás: KSH  
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 Erdőtelepítés és fásítás alakulása (hektár) 
 

 
 

 
Forrás: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
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Szennyvízelvezetési agglomerációk lakosegyenérték szerint 
 

 
 

Forrás: Tájékoztató Kiadvány 2018 
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A felszíni víztestek ökológiai állapota 

 a víztestek száma szerinti megosztásban 

 
Forrás: Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve 
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A felszíni víztestek ökológiai minősítése 

 
 

Forrás: Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve 

 

 

Felszín alatti vizekét érintő diffúz nitrogénterhelés 

 
Forrás: Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve 
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Nemzeti Park Igazgatóságok vagyonkezelésében 

lévő (ha) 
 

A Nemzeti Parki Termék védjegyjogosult 

partnerek és termékek számának alakulása 

2012 -2017. között 

 
 

Forrás: AM Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály 
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Nemzeti Park Igazgatóságok vagyonkezelésében lévő 

állatállomány változása 2010-2017 között  
 

 
 

Forrás: AM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály 
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Nemzeti Park Igazgatóságok vagyonkezelésében 

lévő védett és védelemre tervezett természeti 

területek megoszlása művelési áganként 
 

 
Forrás: AM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály 
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Védett természeti területek és Natura 2000 

területek elhelyezkedése 
 

 
̶  

Forrás: AM, Természetmegőrzési Főosztály 
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A hazánkban előforduló közösségi jelentőségű 

élőhelytípusok átfogó értékelése az 

élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke szerint történt 

országjelentés alapján 
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Élelmiszeripari vállalkozások tulajdonosi arányai a jegyzett 

tőke százalékában (2017. december 31.) 
 

 
 

 

 
Forrás: NAV adatbázis 
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Becsült termelői támogatás (PSE mutató) százalékos értéke 

2017-ben 
 

 
 

 
Forrás: OECD 
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Az agrár-külkereskedelem megoszlása 2017-ben, 

euró alapon számolva 
 

 

 
 

 
 

 

 
Forrás : KSH 
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MELLÉKLETEK 
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A Mezőgazdasági Számlarendszer (MSZR) módszertana 

 
A Mezőgazdasági Számlarendszer (MSZR) adatai az országban végzett összes 

mezőgazdasági tevékenységre vonatkoznak függetlenül attól, hogy az azt végzők 

főtevékenységük alapján mely nemzetgazdasági ágba tartoznak. Ezért az MSZR adatai nem 

felelnek meg egyértelműen a Nemzeti Számlarendszerből származó mezőgazdasági 

adatoknak. 

Az MSZR számbavételi egysége – a Nemzeti Számlarendszerre vonatkozó előírásokkal 

összhangban – a szakosodott telephely. A mezőgazdasági „ágazat” szempontjából a 

szakosodott telephely szerepkörére leginkább a gazdaság alkalmas. A mezőgazdasági 

„ágazatot” az összes olyan szakosodott telephely (gazdaság) csoportjaként kezeljük, amely 

az alábbi gazdasági tevékenységeket végzi: növénytermesztés, kertészet (beleértve a bor 

előállítását az ugyanannál az egységnél megtermelt szőlőből), állattenyésztés, vegyes 

gazdálkodás, mezőgazdasági szolgáltatás, vadgazdálkodás, vadászat és vadszaporítás – a 

kapcsolódó szolgáltató tevékenységekkel együtt. 

A mezőgazdaság teljes kibocsátása egyenlő a növénytermesztés és az állattenyésztés 

bruttó kibocsátásának és a mezőgazdasági szolgáltatásoknak, valamint a nem elkülöníthető 

nem mezőgazdasági másodlagos tevékenység összegével. 

Bruttó kibocsátás: Egyenlő a tevékenységi körön belüli felhasználás – azon termékek 

kivételével, amelyeket a TEÁOR 4 számjegyes szintjén ugyanazon tevékenységi körön 

belül állítottak elő –, a termelők által feldolgozott termékek, a saját fogyasztás, az 

értékesítés, a saját előállítású tárgyi eszközök és a készletváltozás összegével. A kibocsátás 

értékelése alapáron történik. 

A bruttó kibocsátás az MSZR előírásai alapján az alábbi tételeket tartalmazza: 

 Termelőegységen belüli felhasználás, azon termékek kivételével, amelyeket a 

TEÁOR 4 számjegyes szintjén ugyanazon tevékenységhez használják fel, mint 

amelyikben előállították. Ilyen például a saját termelésű vetőmag, állati eredetű 

takarmány, keltető-tojás, zöldtrágya.  

 Termelők által feldolgozott termékek a nem elkülöníthető nem mezőgazdasági 

tevékenység keretében felhasznált termékek kivételével. 

 Saját fogyasztás. A publikált kibocsátásadatok teljes körűen tartalmazzák a saját 

fogyasztásra termelt mezőgazdasági termékek értékét. 

 Értékesítés. Az MSZR jelenlegi módszertana szerint az összes (mezőgazdaságon 

belülre és kívülre történő) eladást kibocsátásként kell értékelni. 

 Saját előállítású tárgyi eszközök. E tételben az idesorolandó tenyészállatok 

állományának változása, valamint az ültetvények tárgyévi értéknövekedése szerepel. 

 Készletváltozás. A termelők saját termelésű késztermékei készleteinek 

állományváltozása. Az itt publikált adatok nem tartalmazzák a befejezetlen termelés 

értékváltozását. 

Nem elkülöníthető nem mezőgazdasági másodlagos tevékenység  

Két fő típusa van: 
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 Olyan tevékenységek, amelyek a mezőgazdasági tevékenység tovább folytatását 

jelentik, és amelyekben mezőgazdasági terméket használnak fel. Például 

tejfeldolgozás, szőlő-, must- és borfeldolgozás, állatok feldolgozása;  

 Olyan tevékenységek, amelybe bevonják a gazdaságot és annak mezőgazdasági 

termelőeszközeit, pl. agrárturizmus, sport, tájvédelmi szolgáltatások. 

Alapár: a termelő által a termékért a vásárlótól kapott ár, hozzáadva a 

terméktámogatásokat és levonva a termékadókat. A KSH által hagyományosan számított 

kibocsátási adatokat termelői áron (a terméktámogatások hozzáadása és a termékadók 

levonása nélkül) értékeltük. 

Folyó termelő-felhasználás: a más termelőegységtől vásárolt, valamint a saját termelés 

kibocsátásaként is számba vett azon termékek és szolgáltatások értéke, amelyeket az 

elszámolási időszakban a termelési folyamat során új termékek és szolgáltatások 

előállításához használnak fel. A KSH által hagyományosan publikált folyó termelő-

felhasználás adatai ezen felül tartalmazzák azon saját termelésű termékek értékét is, 

amelyeket ugyanazon tevékenységhez használnak fel, mint amelyikben előállították. 

A folyó termelő-felhasználást – a Nemzeti Számlarendszerrel összhangban – piaci 

beszerzési áron értékeljük, amely az az ár, amit egységnyi termék vagy szolgáltatás 

igénybevételéért a felhasználó ténylegesen fizet. Nem tartalmazza a visszaigényelhető áfát, 

valamint a terméktámogatások értékét. 

Bruttó hozzáadott érték: a bruttó kibocsátás és a folyó termelő-felhasználás 

különbsége. 

Ágazati Kapcsolatok Mérlege (ÁKM): A szűkebben vett mezőgazdaság szerepét a 

többi nemzetgazdasági ághoz való termelési, ráfordítási és kibocsátási kapcsolatait egy-egy 

évben jellemző mérlegek elemzik. Magyarországon ezt az „Ágazati Kapcsolatok 

Mérlegének” (ÁKM) nevezik. Az ÁKM alkalmas a mezőgazdaság gazdasági szerepének, a 

nemzetgazdasági és más ágazatok viszonylatában való elemzésére. Ez módszerében egy 

három mátrixos mérleg, amely egy táblázatos formában (a függőleges oszlopokban és a 

vízszintes sorokban) mutatja ki az egyes nemzetgazdasági ágak kibocsátásait és 

ráfordításait egymás kölcsönös összefüggésében, ágazatonként feltüntetve. 

Értékcsökkenés: az állóeszközöknek az elszámolási időszak folyamán előre láthatóan 

bekövetkező kopása és avulása. Az állóeszközök valódi piaci értéke és tényleges várható 

élettartama alapján került kiszámításra, és ezáltal a termelők számviteli nyilvántartásaiban 

szereplő értéket jelentősen meghaladja. 

Munkavállalói jövedelem: a munkaadó által adott összes pénzbeli és természetbeni 

javadalmazás, amelyet a munkaadó a végzett munka ellenértékeként fizet a 

munkavállalónak. Két fő alkotórésze: a bérek és keresetek, ill. a munkáltató által fizetett 

társadalombiztosítási hozzájárulás. 

Termelési adók: két főcsoportja a termékadók és az egyéb termelési adók. 

Termékadók, amelyeket a termék értékesítése, átadása vagy beszerzése után vetnek ki (pl. 

fogyasztási adó). Termékadót az MSZR adatai nem tartalmaznak. Egyéb termelési adó 

minden egyéb, a termelési folyamathoz kapcsolható adó, amely nem tekinthető 

termékadónak (nem tartozik ide viszont a vállalati jövedelemadó). 

Termelési támogatások: két fő csoportja a terméktámogatások és az egyéb termelési 

támogatások. Terméktámogatások, amelyeket a termék értékesítése, átadása vagy 

beszerzése után az államháztartás fizet a termelőnek (pl. exporttámogatás). A 

terméktámogatásokat az MSZR-ben közvetlenül nem publikáljuk, azokat az alapáras 
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kibocsátás, illetve folyó termelő-felhasználás adatai tartalmazzák. Az egyéb termelési 

támogatás a terméktámogatáson kívüli minden egyéb, az államháztartás által a termeléshez 

nyújtott támogatást magában foglal. (Nem tartoznak ide a beruházásokhoz adott 

támogatások, amelyek tőketranszferként vannak elszámolva.) Az MSZR-ben elszámolt 

támogatási adatok csak a mezőgazdasági termelőknek adott támogatásokat tartalmazzák. 

Nettó működési eredmény = bruttó hozzáadott érték–értékcsökkenés–munkavállalói 

jövedelem–egyéb termelési adók+egyéb termelési támogatások. 

Vegyes jövedelem: a mezőgazdasági egyéni vállalkozók és egyéni gazdaságok 

termelésből származó jövedelme. Ezeknél a tételeknél nem lehet szétválasztani a saját 

munkájuk utáni jövedelmet és a tőkehozadékot kifejező működési eredményt. 

A nettó vállalkozói jövedelem: a nem fizetett munkaerő jövedelmét, az egységekhez 

tartozó földből nyert jövedelmet és a tőke hozadékát mutatja, amit úgy kapunk meg, hogy a 

mezőgazdasági egységek által kapott kamatot hozzáadjuk a működési eredményükhöz, 

majd levonjuk belőle a fizetett bérleti díjat (a gazdaság és a földterület bérleti díját) és 

kamatot. 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás: a termelők által a naptári évben beszerzett, létesített, 

előállított állóeszközök értéke és a továbbadott állóeszközök értékének különbsége. Az 

állóeszközök valamilyen termelési folyamat során kibocsátásként előállított olyan tárgyi 

eszközök vagy immateriális javak, amelyek ismétlődő vagy állandó jelleggel maguk is 

felhasználásra kerülnek egy másik, egy évnél hosszabb termelési folyamatban. Az adatok a 

mezőgazdasági tevékenységet végző összes szervezet (gazdasági szervezet és egyéni 

gazdaság) mezőgazdasági célú állóeszköz-felhalmozására vonatkoznak. Az adatok nem 

felelnek meg a beruházás statisztika mezőgazdaságra vonatkozó adataival, mert azok csak a 

mezőgazdaságba sorolt gazdasági szervezetek körét fedik le. 

Nettó állóeszköz-felhalmozás: a bruttó állóeszköz-felhalmozás és az értékcsökkenés 

különbsége. Tartalmazza a tenyészállatok bruttó állóeszköz-felhalmozását, azonban 

értékcsökkenésük nem kerül levonásra. 

Tőketranszferek: azok a viszonzatlan átutalások, amelyeket a termelők kifejezetten 

tőkefelhalmozási célra kapnak vagy adnak (ilyen például a mezőgazdasági gépvásárláshoz 

nyújtott támogatás). Az adatok csak a mezőgazdasági termelőknek adott tőketranszfereket 

tartalmazzák. 

Készletváltozás: a termelők által készleten tartott mezőgazdasági termékek 

állományváltozása (a naptári év végi és év eleji állomány különbsége). Nem tartalmazza a 

befejezetlen termelés (mezei leltár) értékváltozását. Az EAA97 előírásaival szemben nem 

tartalmazza a termelők által folyó termelő felhasználás céljára vásárolt áruk 

készletváltozását. 

Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás: ahhoz, hogy a részmunkaidőt és az 

idénymunkát figyelembe vehessük, a mezőgazdasági foglalkoztatást, illetve annak 

változásait éves munkaegységekben (ÉME – angolul AWU) mérjük. Egy ÉME egyetlen 

olyan személy munkaidő-ráfordításának felel meg, aki egy egész éven át teljes 

munkaidőben végez mezőgazdasági tevékenységet egy mezőgazdasági egységben (1 ÉME 

= 1800 munkaóra). Megkülönböztetünk fizetés nélküli és fizetett éves munkaegységeket, 

amelyek együttesen teszik ki az éves munkaegységek teljes mennyiségét. A fizetett 

munkaerő-felhasználásban elszámolt munkamennyiség értéke megfelel a mezőgazdasági 

számlarendszer “munkavállalói jövedelem” sorában elszámolttal. A közölt eredmények az 

Általános Mezőgazdasági Összeírás, az Intézményi munkaügyi statisztika és a Munkaerő-

felmérés adatain alapulnak. 
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„A” jövedelemmutató: a mutató az egy teljes munkaidős dolgozóra számított 

mezőgazdasági tevékenységből származó reáljövedelem változásáról tájékoztat. Számítása: 

A termelési tényezők jövedelmének indexét elosztjuk a GDP implicit árindexével 

(deflátorral), majd a kapott értéket osztjuk az összes munkaerő-felhasználás indexével.  

„B” jövedelemmutató: a mutató az egy nem fizetett munkaerőegységre jutó nettó 

vállalkozói jövedelem reálértékének változását fejezi ki. (A nettó vállalkozói jövedelem 

indexe és a bruttó hazai termék /GDP/ implicit árindexének hányadosa osztva a nem fizetett 

munkaerő-felhasználás indexével.) 

„C” jövedelemmutató: a mutató a nettó vállalkozói jövedelem reálértékének változását 

fejezi ki. (A nettó vállalkozói jövedelem indexe osztva a bruttó hazai termék /GDP/ implicit 

árindexével.) 
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Az alkalmazott tesztüzemi mutatók és fogalmak értelmezése 

Állandó költségek: egy adott tevékenység (ágazat) méretétől független 

költségtényezők. (Pl. egy 100 férőhelyes tehénistálló éves amortizációja nem változik attól 

függően, hogy 50 vagy 100 tehenet tartanak-e benne.) Az állandó költségek általában a 

gazdaság meglevő tartós erőforrásaihoz (föld, épületek, gépek, állandó dolgozók) 

kapcsolódnak. Számos döntéshez nem szükséges, hogy az állandó költségeket felosszuk az 

ágazatokra, hanem a gazdaság egészének szintjén egy összegben vehetjük őket számításba. 

Bruttó termelési érték: a gazdaság termelő, szolgáltató tevékenységei, valamint az 

ezekhez kapcsolódó kiegészítő jellegű tevékenységek által előállított teljesítmények 

(értékesítési árbevétel, aktivált saját teljesítmények, egyéb bevételek) értéke.  

100
érték  termelésiÖsszes


eredmény előtti Adózás

(%) őségjövedelmez arányos-érték Termelési

100



Források

kamatokFizetett eredmény előtti Adózás
(%) őségejövedelmez Össztőke

100
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Bruttó beruházás: a befektetett eszközök állományának gyarapítására fordított 

pénzösszeg egy adott évben. 

Bruttó hozzáadott érték: a gazdaságok által létrehozott kibocsátás (termelési érték) és 

a termelés során felhasznált termékek, szolgáltatások értékének (folyó termelő-

felhasználás) különbsége (részletes számítást lásd a mellékletben). A nettó hozzáadott 

értéket úgy kapjuk, hogy a bruttó hozzáadott értékből levonjuk az értékcsökkenés összegét. 

A mérleg előírt tagolása 

„A” változat 

Eszközök (aktívák) 

A. Befektetett eszközök 

I. Immateriális javak 

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 

3. Vagyoni értékű jogok 

4. Szellemi termékek 

5. Üzleti vagy cégérték 

6. Immateriális javakra adott előlegek 

7. Immateriális javak értékhelyesbítése 

II. Tárgyi eszközök 

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 

4. Tenyészállatok 

5. Beruházások, felújítások 

6. Beruházásokra adott előlegek 

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban 

5. Egyéb tartós részesedés 

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 

7. Egyéb tartósan adott kölcsön 

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 

B. Forgóeszközök 

I. Készletek 

1. Anyagok 

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 

4. Késztermékek 

5. Áruk 
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6. Készletekre adott előlegek 

II. Követelések 

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 

5. Váltókövetelések 

6. Egyéb követelések 

7. Követelések értékelési különbözete 

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 

III. Értékpapírok 

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 

2. Jelentős tulajdoni részesedés 

3. Egyéb részesedés 

4. Saját részvények, saját üzletrészek 

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

6. Értékpapírok értékelési különbözete 

IV. Pénzeszközök 

1. Pénztár, csekkek 

2. Bankbetétek 

C. Aktív időbeli elhatárolások 

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

3. Halasztott ráfordítások 

Eszközök összesen 

Források (passzívák) 

D. Saját tőke 

I. Jegyzett tőke 

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 

III. Tőketartalék 

IV. Eredménytartalék 

V. Lekötött tartalék 

VI. Értékelési tartalék 

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 

2. Valós értékelés értékelési tartaléka 

VII. Adózott eredmény 

E. Céltartalékok 

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 

3. Egyéb céltartalék 

F. Kötelezettségek 

I. Hátrasorolt kötelezettségek 

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 
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2.Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással 

szemben 

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények 

3. Tartozások kötvénykibocsátásból 

4. Beruházási és fejlesztési hitelek 

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 

szemben 

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 

1. Rövid lejáratú kölcsönök 

– ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények 

2. Rövid lejáratú hitelek 

3. Vevőktől kapott előlegek 

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 

5. Váltótartozások 

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 

szemben 

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 

szemben 

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

10. Kötelezettségek értékelési különbözete 

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 

G. Passzív időbeli elhatárolások 

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

3. Halasztott bevételek 

Források összesen 

 

Az eredménykimutatás előírt tagolása 

(összköltség eljárással) 

 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 

02. Exportértékesítés nettó árbevétele 

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 

03. Saját termelésű készletek állományváltozása 

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49554.357202#foot916
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49554.357202#foot916
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II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) 

III. Egyéb bevételek 

Ebből: visszaírt értékvesztés 

05. Anyagköltség 

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 

07. Egyéb szolgáltatások értéke 

08. Eladott áruk beszerzési értéke 

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 

10. Bérköltség 

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

12. Bérjárulékok 

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 

VI. Értékcsökkenési leírás 

VII. Egyéb ráfordítások 

Ebből: értékvesztés 

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (III+III–IV–V–VI–VII) 

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, 

árfolyamnyereségek 

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 

Ebből: értékelési különbözet 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó 

ráfordítások, árfolyamveszteségek 

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 

21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése 

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 

Ebből: értékelési különbözet 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22) 

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII–IX) 

C. Adózás előtti eredmény (AB) 

X. Adófizetési kötelezettség 

D. Adózott eredmény (C–X) 
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Éves munkaerőegység (ÉME): a munkateljesítmény mértékegysége; egy teljes 

munkaidőben foglalkoztatott, koránál és egészségi állapotánál fogva teljes értékű 

munkavégzésre alkalmas dolgozó éves munkaidő-teljesítménye, munkaórában. A 

kalkulációk során 2200 munkaórával vettük figyelembe. 

Fedezeti hozzájárulás (FH): az üzemi termelő, szolgáltató tevékenységek (ágazatok) 

termelési értéke és a változó költségek közötti különbözet. Tartalmazza tehát az ágazat 

nyereségét és fedezetet nyújt (az ágazatokra fel nem osztott) állandó költségekre. Az FH 

kiszámítható az ágazat egységnyi méretére – pl. 1 hektár búza vetésterület, 1 db tehén –, 

illetve az ágazat egészére is (fajlagos FH szorozva az ágazat méretével). Valamennyi ágazat 

FH-ját összeadva a gazdaság összes fedezeti hozzájárulását kapjuk. 

Nettó beruházás: a befektetett eszközök állományának növekménye a selejtezések és 

az értékcsökkenési leírás (mint csökkentő tényezők) figyelembe vételével (bruttó beruházás 

– selejtezés – értékcsökkenés). 

Nettó hozzáadott érték: bruttó hozzáadott érték összege az amortizációval csökkentve. 

Nettó kötelezettségek: a kötelezettségek összege csökkentve a követelések, 

értékpapírok és pénzeszközök összegével. 

Saját tőke: a vállalkozás vagyonának saját forrása, amelyet a vállalkozás alapítói, 

tulajdonosai bocsátottak – végleges jelleggel – rendelkezésre. (A vagyon fennmaradó részét 

idegen források finanszírozzák, ezért azt kötelezettségek – törlesztés, kamatfizetés stb. – 

terhelik.) A saját tőke részét képezi a vállalkozás működése során elért mérleg szerinti 

eredmény is. 

Standard Termelési Érték (STÉ): a mezőgazdasági termelő tevékenységek egységnyi 

méretére (1 hektár, 1 állat) meghatározott normatív termelési érték. A termelő 

tevékenységek (ágazatok) fajlagos STÉ-értékét a tevékenységek adott üzemben található 

méretével megszorozva, majd a szorzatokat összegezve a gazdaság összes STÉ-értékét 

kapjuk. Ez az érték a gazdaság ökonómiai méretét határozza meg. 

Személyi jövedelem: a bérek, bérjellegű természetbeni juttatások és a személyi jellegű 

egyéb kifizetések összege. 

Személyi ráfordítások: a személyi jövedelem és azt terhelő járulékok 

(társadalombiztosítás, egészségügyi hozzájárulás stb.) együttes összege. 

Termelési irány: egy adott üzem vagy üzemcsoport jellemző tevékenységi köre a 

tevékenység-csoportok SFH-jának részaránya alapján. Jelen kiadványban a termelési 

irányok az alábbiak szerint különülnek el: 

 árunövény-termelés (gabonafélék, repce, napraforgó, burgonya stb.): 

árunövények SFH-ja ≥ ⅔; 

 állattenyésztés I. (tömegtakarmány-fogyasztó állatok: tehén, hízómarha, juh, ló 

stb. tartása): tömegtakarmány-fogyasztó állatok SFH-ja ≥ ⅔; 

 állattenyésztés II. (abrakfogyasztó állatok: sertés, baromfi stb. tartása): 

abrakfogyasztó állatok SFH-ja ≥ ⅔; 

 ültetvényes termelés (szőlő, gyümölcs, komló): ültetvények SFH-ja ≥ ⅔; 

 zöldségtermesztés: a zöldség- és dísznövénytermesztés, valamint a faiskola 

SFH-ja ≥ ⅔; 

 vegyes mezőgazdasági termelés: az előző kategóriákba be nem sorolható esetek. 
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Változó költségek: egy adott ágazat méretével összefüggésben módosuló költségek (pl. 

vetőmag, műtrágya, üzemanyag költség stb.). Ezek – ellentétben az állandó költségekkel – 

teljesen elmaradnak, ha a termelést szüneteltetjük. 

Módszertani útmutató a 7.4.2. fejezet értelmezéséhez: 

Szerkezeti mutatók  

 Befektetett eszközök aránya: tartósan lekötött eszközök aránya mekkora hányadát 

teszi ki a vállalkozás vagyonának. Értéke függ a vállalkozás tevékenységétől, 

értékelésénél a tendencia fontos. Aránya az adott gazdasági ág jellegétől függően 

30-70% között mozog, a termelő tevékenység magasabb lekötött eszköz igénnyel 

jár.  

befektetett eszköz/összes eszköz* 100 

 Befektetett eszközök fedezettsége: befektetett eszközök milyen arányban vannak 

fedezve saját forrásokból. Fontos, hogy a tartósan befektetett eszközök tartós 

forrásból legyenek finanszírozva. Kedvező, ha a mutató minél nagyobb. 

saját tőke/befektetett eszközök*100 

 Tőkeerősség: a vállalkozás tőkeellátottságát mutatja, vagyis a tulajdonosi tőkerész 

arányát. Minél nagyobb az értéke, annál kevésbé külső forrás függő a vállalkozás. 

Értéke minimum 30%. Nagyságát befolyásolja a vállalkozási tevékenység típusa és 

formája is.  

saját tőke/összes forrás * 100 

 Eladósodottság foka: kötelezettségek értékének viszonyítása az összes eszközhöz, 

vagyis milyen mértékben van megterhelve az eszközállomány kötelezettségekkel.  

kötelezettség/összes eszköz*100 

 Vevők/szállítók aránya (szállítók fedezettsége): túl magas érték fizetési gondokat 

jelenthet. Optimális esetben egy vállalkozás a szállítói kötelezettségeit a befolyt 

vevőköveteléseiből egyenlíti ki, kedvező értéke épp ezért 100%. Jelentős eltérés 

egyik irányban sem kedvező.  

vevő/szállító*100 

Hatékonysági és jövedelmezőségi mutatók 

 Létszám arányos árbevétel: a vállalkozás egy foglalkoztatottjára mekkora árbevétel 

jut.  

árbevétel/létszám 

 Árbevétel arányos üzemi eredmény: a társaság alaptevékenységének 

jövedelmezőség fejezi ki, értéke minél magasabb, annál kedvezőbb. Ugyanakkor 

nagysága függ a gazdasági tevékenység jellegétől (pl. a kereskedelemben és az 

élelmiszeripar egyes szakágazataiban alacsony). 

üzemi eredmény/árbevétel *100 

 Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS). Értéke minél magasabb, annál 

kedvezőbb. Ugyanakkor nagysága függ a gazdasági tevékenység jellegétől (pl. a 

kereskedelemben és az élelmiszeripar egyes szakágazataiban alacsony). 

adózott eredmény/árbevétel*100 

 Eszközarányos nyereség (ROA): 100 Ft eszközértékre mekkora eredmény jut. 

Értéke minél magasabb, annál kedvezőbb. 

adózott eredmény/összes eszköz 

 Saját tőke arányos nyereség (ROE): a vállalkozás saját tőkéjének az 

eredményhozamát fejezi ki. Értéke minél magasabb, annál kedvezőbb. 

adózott eredmény/saját tőke*100  
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Likviditási mutatók  

 Likviditási ráta: forgóeszközök mekkora hányadát fedezik rövid lejáratú 

kötelezettségek. Optimális értéke 1,1-2 között van, együtthatóban és százalékban is 

kifejezhető. Túl alacsony és túl magas érték sem kedvező. 

forgó eszközök/rövid lejáratú kötelezettségek 

A 12.1. fejezet elemzéséhez felhasznált mutatók 

Vagyoni helyzet 

Befektetett eszközök aránya (%) Befektetett eszközök/Eszközök összesen 

Forgóeszközök aránya (%) Forgóeszközök/Eszközök összesen 

Saját tőke aránya (%) Saját tőke/Források összesen 

Eladósodottság alakulása (%) Kötelezettségek/Összes forrás 

Forgótőke alakulása Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 

Forgótőke aránya (%) Forgótőke/Saját tőke 

Befektetett eszközök fedezettsége (%) Saját tőke/Befektetett eszközök 

Pénzügyi helyzet 

Saját tőke növekedése (%) Saját tőke/Jegyzett tőke 

Likviditási ráta  Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek 

Likviditási gyorsráta 
(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú 

kötelezettségek 

Pénzhányad  
(Pénzeszközök + Értékpapírok) / Rövid lejáratú 

kötelezettségek 

Vevőállomány-szállítóállomány aránya (%) Vevők/Szállítók 

Kintlévőségek időtartama (nap) (Vevők*365)/Anyagjellegű ráfordítások 

Szállítói tartozások időtartama (nap) (Szállítók*365)/Anyagjellegű ráfordítások 

Jövedelemhelyzet 

Bruttó termelési érték/Kibocsátás 
Nettó árbevétel – ELÁBÉ - Közvetített 

szolgáltatások+Aktivált saját teljesítmények 

Folyó termelő felhasználás 

Anyagköltség + Igénybevett szolgáltatások + Egyéb 

szolgáltatások + Közvetített szolgáltatások - 

Földbérleti díj 

Bruttó hozzáadott érték Kibocsátás - Folyó termelő felhasználás 

Élőmunka hatékonysága (millió Ft/fő) Nettó árbevétel/Statisztikai állományi létszám 

Eszközhatékonyság (Ft/100 Ft) Bruttó hozzáadott érték/Tárgyi eszközök összesen 

Eszközök megtérülése (%) Adózott eredmény/Eszközök összesen 

Készletek forgási sebessége (nap) (Készletek*365)/Nettó árbevétel 

Jövedelmezőség 

Árbevétel arányos üzemi eredmény (Ft/100 

Ft) 
Üzemi tevékenység eredmény/Nettó árbevétel 

Árbevétel arányos adózott eredmény (Ft/100 

Ft) 
Adózott eredmény/Nettó árbevétel 

Összes tőke jövedelmezősége (%) Adózott eredmény/Saját tőke 

Saját tőke jövedelmezősége (%) Szokásos vállalkozási eredmény/Saját tőke 

Tőkearányos eredmény (%) – ROE  Adózott eredmény/saját tőke*100 
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Eszközök jövedelemtermelő képessége (%) – 

ROA  
Adózott eredmény/Eszközök összesen*100 

Alaptőke jövedelmezősége (%) Adózott eredmény/Jegyzett tőke 

 



Együtt kezelendő a B/6347. számú jelentéssel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állásfoglalás 

az agrárgazdaság 2017. évi helyzetéről készült  
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Az agrárgazdasági jelentés készítéséről szóló 42/2013. (V. 29.) OGY határozat, valamint 

1371/2013. (VI. 27.) Kormányhatározat rendelkezik arról, hogy az Agrárgazdasági 

Tanács az agrárgazdasági jelentést követően nyilvánosságra hozza a jelentéssel 

kapcsolatos állásfoglalását.  

Ebből a felhatalmazásból adódóan a Tanács 2019. február 13-án megvitatta az 

Agrárminisztérium által készített Jelentést, és ajánlásaival kiegészítve támogatja, hogy 

azt az Agrárminiszter az Országgyűlés elé terjessze. 

 

 

Az Agrárgazdasági Tanács megállapításai a 2017. évről 

 

A mezőgazdaság kibocsátása folyó áron 2017-ben a nyári aszály és a madárinfluenza 

ellenére megközelítette a 2016. évi rekordértéket. A Mezőgazdasági Számlarendszer második 

előzetese alapján a mezőgazdaság kibocsátása alapáron 2017-ben 2 568 milliárd forint volt, 

folyó áron 2,1 százalékkal kevesebb, mint 2016-ban. A kibocsátás volumenének (változatlan 

áras értékének) 5,2 százalékos csökkenését nem tudta ellensúlyozni a termelői árak 4,7 

százalékos növekedése.  

A folyó termelő felhasználás (a termelés során felhasznált inputok értéke) 2017-ben az előző 

évi szinten alakult (-0,5 százalék): a volumen 0,2 százalékos növekedését az árak 0,7 

százalékos csökkenése kísérte. A GDP számításnál is felhasznált mutató, a bruttó hozzáadott 

érték 2017-ben 1.062 milliárd forintot tett ki, folyó áron 1,2, változatlan áron 13,0 

százalékkal csökkent. 

A mezőgazdasági termelés ráfordítási árai nem változtak 2017-ben, ami a folyó termelő-

felhasználás árszínvonalának 0,6 százalékos csökkenéséből és a mezőgazdasági beruházások 

árszínvonalának 3,1százalékos növekedéséből tevődött össze. 

A mezőgazdaság teljesítménye több éves távlatban igen kedvező, hiszen 2013 és 2016 

között minden évben emelkedett a folyó áras kibocsátás nőtt a változatlan áron számolt 

kibocsátás és emelkedett az ágazat jövedelmezősége. A 2017-es mezőgazdaság kibocsátás 

minden idők második legmagasabb értékét érte el, 2013 és 2017 között folyó áron 10,8, 

változatlan áron – a korábbi évek termelői ár csökkenései következtében – 12,7 százalékkal 

növekedett. Ezen belül a növénytermesztés kibocsátása folyó áron 9,3, változatlan áron 15,7 

százalékkal, az állattenyésztés kibocsátása folyó áron 11,3 százalékkal, változatlan áron 6,9 

százalékkal emelkedett. A bruttó hozzáadott érték volumene négy év alatt 14,5 százalékkal 

növekedett. A mezőgazdasági munka jövedelmezőségét mutató indikátor a munkaerőegységre 

jutó reáljövedelem 2013 és 2017 között 7,4 százalékkal emelkedett. 

A mezőgazdaság foglalkoztatása 2017-ben tovább bővült, ennek köszönhetően harmadik 

éve több mint 200 ezer embernek volt a fő jövedelemszerző tevékenysége. A 

mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban, halászatban foglalkoztatottak száma 2017-ben 220,0 

ezer főre növekedett, egy év alatt 3,0 ezer fővel, 1,4 százalékkal nőtt. A mezőgazdaság aránya 

a nemzetgazdaság foglalkoztatásából 5,0 százalék volt 2017-ben, 2016-hoz képest nem 

változott, 2013-óta 0,3 százalékponttal növekedett. Az ágazat foglalkoztatása 2013 és 2017 

között 2013 kivételével minden évben növekedett, összességében 19,2 százalékkal, 35,4 ezer 

fővel.  

Az élelmiszeriparban foglalkoztatottak száma 2017-ben tovább emelkedett, 

nagymértékben meghaladta a 2013. évit. Az élelmiszeripari vállalkozások 2017-ben 145,9 

ezer főt foglalkoztattak, 2,1 ezer fővel, 1,5 százalékkal többet, mint 2016-ban. Az ágazat 

foglalkoztatása 2013-ban, 2014-ben és 2016-ban is növekedett, 2017-ben 15,7 ezer fővel, 12,1 

százalékkal meghaladta a 2013. évit. Az élelmiszeripar részesedése a nemzetgazdaság 
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foglalkoztatásából 2017-ben 3,3 százalék volt, amely megegyezik a 2016. évi és a 2013. évi 

aránnyal. 

Az élelmiszeripar termelésének növekedési üteme 2017-ben enyhén gyorsult, jelentősen 

meghaladta a 2012. évi értéket. Figyelemreméltó, hogy negyedik éve folyamatosan bővül az 

ágazat. Az élelmiszeripar termelési értéke 2017-ben folyó áron 3.035,7 milliárd forint volt, 

2016-hoz képest változatlan áron 2,0 százalékkal, 2013-hoz képest pedig 12,2 százalékkal 

bővült. 

Az ágazatra nemzetközi viszonylatban az elavult technológia a jellemző, ezért a 

technológiafejlesztés hazai és eu-s forrásból történő támogatása prioritás kell, hogy legyen a 

jövőben is. 

A mezőgazdasági beruházások az előző évhez képest bővültek. A gazdálkodók 2017-ben 

összesen 302,0 milliárd forintot költöttek fejlesztésre, változatlan áron 15,0 százalékkal 

többet, mint egy évvel ezelőtt. A mezőgazdasági beruházások volumene 2013-ban és 2014-

ben bővült, majd 2015-ben és 2016-ban mérséklődött, 2017-re változatlan áron 9,7 

százalékkal haladta meg a 2013. évi értéket. A mezőgazdaság részesedése a nemzetgazdaság 

beruházásaiból 4,4 százalék volt 2017-ben, 0,4 százalékponttal kevesebb, mint egy, és 1,3 

százalékponttal kevesebb, mint négy évvel ezelőtt. Több éves távlatban látható, hogy a 

beruházások erősen ingadoznak. Ugyanakkor a gép, a jármű, a tenyészállat és az ültetvény 

beruházások volumene nagymértékben növekedett 2013-óta.  

Az élelmiszeripari beruházások az előző évi kiugró mértékű növekedést követően 2017-ben 

tovább bővültek, és változatlan áron is az elmúlt évek legmagasabb értékét érték el. Az ágazat 

beruházásai 2017-ben folyó áron 211,1milliárd forintot tettek ki, volumenük 4,7 százalékkal 

bővült. Az élelmiszeripari vállalkozások beruházásainak volumene 2013 és 2017 között 

összességében kétharmadával növekedett. Az élelmiszeripar részesedése a nemzetgazdasági 

beruházásokból 3,1 százalék volt egy év alatt 0,5 százalékponttal csökkent, de 2013 és 2017 

között ugyanennyivel emelkedett. 

A reálbérek és a foglalkoztatás növekedésével párhuzamosan 2017-ben tovább bővült az 

élelmiszer kiskereskedelem. Az élelmiszer- és élelmiszerjellegű vegyes kiskereskedelmen 

belül az élelmiszer jellegű kiskereskedelem (hiper- és szupermarketek, diszkontok, 

kisboltok) eladásainak volumene 2017-ben 3,6 százalékkal, az élelmiszer, ital, dohány 

szakboltoké 0,3 százalékkal bővült. Az elmúlt négy évben (2013 és 2017 között) az 

élelmiszer- és élelmiszerjellegű vegyes kiskereskedelem értékesítésének volumene 

összességében 15,4 százalékkal növekedett. 

Az agrárexport 2017-ben rekordszintre emelkedett és jelentősen nőtt a külkereskedelmi 

többlet is. Az agrártermékek kivitelének értéke 2017-ben 8.896 millió eurót (+10,9%, +873,7 

millió euró), behozatalának értéke 5.656 millió eurót (+9,2%, +477,7 millió euró) tett ki, 

ennek eredményeként az egyenleg 3.239 millió eurós értéke 13,9 százalékkal, 396 millió 

euróval nőtt 2017-hez viszonyítva. 

Az agrártermékek külkereskedelme évről évre nagymértékben hozzájárul a 

nemzetgazdaság pozitív egyenlegéhez, ezért makrogazdasági jelentősége meghatározó. Így 

volt ez 2017-ben is, amikor a nemzetgazdaság aktívuma 8.082 millió euró volt, melyhez az 

agrár-külkereskedelem 3.239 millió euróval járult hozzá 

Az agrárgazdaság külkereskedelmi részesedése jóval meghaladja a bruttó hozzáadott 

értékből való részesedését. Az agrártermékek a nemzetgazdaság kivitelének 10,9, 

behozatalának 9,2 százalékát adták 2017-ben. 
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Az agrár-, vidékfejlesztési támogatások 2017-ben is javították a gazdálkodók pénzügyi és 

jövedelem helyzetét, valamint hozzájárultak a vidéki térségek társadalmi, gazdasági 

fejlődéséhez. A mezőgazdasági támogatások címén 2017-ben összesen mintegy 591,9 milliárd 

forint került felhasználásra, amelyből az uniós forrás 487,2 milliárd forint, a hazai források 

pedig 104,6 milliárd forint volt, amit a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni 

jövedékiadó-visszatérítés további 27,9 milliárd forinttal egészített ki. 

Hazánk mezőgazdasága az uniós csatlakozás óta fejlődött, hatékonysága, versenyképessége 

és jövedelmezősége elkezdett felzárkózni a régi tagországokéhoz. Ugyanakkor hazánk 

mezőgazdaságában még sok tartalék rejtőzik, adottságainak még jobb kihasználásával szerepe 

az EU mezőgazdaságában a következő években tovább nőhet. 

Összességében megállapítható, hogy 2017 az agrárgazdaság számára kedvező év volt. A 

mezőgazdaság kibocsátása magas szinten maradt, emelkedett az élelmiszeripar termelési 

értéke, bővült az agrárgazdaság foglalkoztatása és beruházása, valamint rekord értéket ért el 

az agrárexport, amelyen belül bővült a magasabb feldolgozottságú termékek aránya. Az 

agrárpolitikai intézkedések, köztük az agrár-, vidékfejlesztési támogatások, a mezőgazdasági 

kockázatkezelési rendszer, valamint a kedvezményes hitelprogramok hatékonyan járultak 

hozzá a termelésbiztonság növeléséhez, a gazdálkodók pénzügyi helyzetének javulásához.  

 

Az Agrárgazdasági Tanács ajánlásai 

 

1. Az Agrárgazdasági Tanács egyetért azzal, hogy az ágazat előtt álló legnagyobb 

kihívás a hatékonyság és versenyképesség javítása. A Tanács támogat minden olyan 

kezdeményezést, ami e célt szolgálja. A világban zajló mezőgazdasági technikai, 

technológiai „forradalom” kihívásaira a fejlesztések felgyorsításával, a tudásátadás 

minden szinten történő megújításával és az ehhez szükséges jogi-, gazdasági háttér 

biztosításával tud csak az agrárgazdaság megfelelni. A Tanács fontosnak tartja, hogy a 

versenyképesség javítását segítő intézkedések komplex szinten áttekintésre kerüljenek. 

 

2. Az éghajlatváltozás egyre nagyobb kihívást jelent az ágazatban. A Tanács fontosnak 

tartja, hogy a gazdák, gazdálkodók e problémakörrel időben szembesüljenek, különös 

tekintettel a talajvédelem, a növényvédelem és az öntözés vízgazdálkodás által 

támasztott új követelményekre. Fontos cél a jó minőségű termőterületek megőrzése és 

állapotuk fenntartása. A Tanács javasolja, hogy a jövőben nagyobb figyelmet 

szenteljünk az új kihívásokhoz alkalmazkodó állat-, és növény genetikai alapokra. 

 

3. Mélyebb elemzést igényel, hogy az ágazatban egyre növekvő szabad források miért 

nem kerülnek visszaforgatásra a termelésbe. E kérdés megválaszolása nagymértékben 

segíthetné a generációváltás, a fejlesztések, a hatékonyság területén jelentkező 

problémák rendezését. 

 

4. A Vidékfejlesztési Program kiírt pályázatainak elhúzódó elbírálása és az időközben 

bekövetkezett elsősorban beruházási ár és költségnövekedés nehéz helyzetbe hozta a 

gazdálkodókat. A Tanács kéri, hogy legalább a kifizetések felgyorsításával kapjanak 

segítséget a gazdák. 

 

5. A Tanács megállapítja, hogy az eddigi ÁFA-csökkentések hatékonyak voltak, a 

fogyasztó ennek pozitív hatásait élvezte és ellensúlyozta a termelői árak növekedését. 

Ugyanakkor igazoltan hatékony eszköz a „feketegazdaság” visszaszorításában.  
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Javasoljuk, hogy az alapvető élelmiszerek áfája – a tapasztalatok tükrében – kerüljön 

felülvizsgálatra. 

 

6. Mind a mezőgazdaságban, mind az élelmiszeriparban továbbra is a fejlődés egyik 

legsúlyosabb gátja a munkaerő, kiemelten a szakképzett munkaerő hiánya. Ezért a 

Tanács javasolja, hogy érdemben növelni kell az agrár- közép- és felsőfokú oktatásra 

szánt forrásokat, valamint további erőfeszítéseket kell tenni a gyakorlatorientált 

képzés feltételeinek megteremtéséhez. Alapvetően javítani kell a közép- és felsőfokú 

intézmények tangazdaságainak, illetve tanüzemeinek műszaki színvonalát, biztosítani 

szükséges számukra a korszerű technikát, technológiát. 

 

 

 

Budapest, 2019. február 13. 

 

 

 

 

Dr. Szalka Éva 

az Agrárgazdasági Tanács elnöke 


