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I. Az elmúlt negyedév legfrissebb információi

Az Agrárgazdasági Figyelı elsı fejezetében azokat az információkat közöljük, amelyekkel az elmúlt három
hónapban  gazdagabbak  lettünk.  Az  ágazatot  jellemzı,  az  elmúlt  három évre  vonatkozó  statisztikai  adatokat  a
IV. fejezetben adjuk közre.

KAP 2014-2020: a közvetlen 
támogatások javasolt új 
rendszerének hatásvizsgálata 
Magyarországon 

Az Európai Bizottság 2011. október 12-én nyilvános-
ságra hozott elképzelései szerint a közvetlen támogatá-
sok  rendszere  elıreláthatóan  olyan  irányba  változik, 
amely  Magyarország  számára  elfogadható,  a  magyar
agrárpolitika törekvéseihez megfelelı eszközöket kínál. 
Az ország elsı pilléres források vonatkozásában kedve-
zınek mondható relatív pozíciója nem romlik. 

Az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült, 
az MVH és a tesztüzemi rendszer 2010. évi adatbázisai-
ra alapozott modellszámítások szerint csak a közvetlen 
támogatások javasolt átalakítása a magyar mezıgazda-
ság  fıbb  reálváltozóira,  termelési  szerkezetére  nem
gyakorolna  szignifikáns  hatást.  A  jövedelemtömeg
kismértékben  csökkenne,  míg  a  kifizetések  igénylın-
kénti  korlátozása  és  a  kistermelık  egyszerősített
átalánytámogatása  éves  szinten  32,6  millió  eurót  (az
elsı pilléres források 2,5 százaléka) csoportosítana át a
legkisebb gazdaságokhoz.

A támogatások javasolt  progresszív csökkentése  és
maximalizálása  (capping)  szélsıséges  esetben  is  alig 
több mint 200 gazdaságot érintene és összesen legfel-
jebb 11,4 millió euró elvonásával járna. Reálisan persze 
ennél  nyilván kevesebb lesz a nagyobb gazdaságoktól 
innovációs  projektek  finanszírozására  átirányított
összeg.

A reform központi  eleme a  közvetlen támogatások
30 százalékának környezetbarát gazdálkodási gyakorlat-
hoz  kötése.  Számításaink  szerint  a  hét  százalékos
ökológiai  célterület  kialakítása  miatt  a  jövedelmek
csökkenése  a  rendelkezés  hatálya  alá  esı  gazdaságok
80  százalékánál  (4,37  millió  hektár  mővelt  terület
2010-ben)  nem érné  el  a  20  eurót  hektáronként,  míg
e  kiegészítı  támogatás  egységösszege  80  euró  körül
alakulna. 

Megfontolásra ajánljuk a termelési szerkezet három 
hektárnál nagyobb szántóterületen kötelezı diverzifiká-
lására  tett  javaslat  esetében  a  határérték  legalább  tíz 
hektárra emelésének indítványozását az Európai Bizott-
ságnál.  Továbbá  javasoljuk:  Magyarország  álljon  ki 
amellett, hogy a fiatal gazdálkodók elsı pilléres kiegé-
szítı támogatására jogosult terület gazdaságonként jóval 
25 hektár felett legyen maximalizálva. Célszerő felvetni, 
hogy a nemzeti tartalék ne csupán az alaptámogatás leg-
feljebb, hanem az elsı pilléres források akár 5 százaléka 
legyen, annak érdekében, hogy a támogatási jogosultsá-
gok névértékének megemelésére azon térségekben, ahol 
ezt  a  körülmények  indokolják,  nagyobb  legyen  a
mozgástér.

A Mezıgazdasági Számlarendszer 
(MSZR) második elızetes 
eredményei 2011-re vonatkozóan

A Mezıgazdasági számlarendszer 2011-re vonatkozó 
második elırejelzése az EU-s elıírásoknak megfelelıen 
2012 januárjában készült. A 2011 novemberében össze-
állított  elsı elırejelzéshez képest  több információ állt 
rendelkezésre,  de  az  adatok  többsége  még  elızetes.
A  2011.  év  mezıgazdasági  eredményeinek  végleges 
adatokon  alapuló  elszámolása  2012  szeptemberében
történik.

Az  MSZR  2011-re  vonatkozó  második  elızetes
elszámolása  megerısítette  az  elsı  elırejelzés  eredmé-
nyét, miszerint a mezıgazdaság jó évet zárt 2011-ben. 
Az  elızı  évinél  sokkal  jobb  termelési  eredmények
mellett  a  mezıgazdasági  termelıi  árak  is  jelentısen 
emelkedtek. A folyó termelı felhasználás volumene az 
elızı, 2010. évi szinten alakult, a termeléshez szükséges 
inputok beszerzési árai kevésbé emelkedtek, mint a me-
zıgazdasági termékek árai.

Az  MSZR  második  elızetes  elszámolása  alapján 
2011-ben a mezıgazdaság teljes kibocsátása folyó alap-
áron  29  százalékkal  nıtt.  A  bruttó  hozzáadott  érték
59 százalékkal, az egy teljes munkaidıs dolgozóra szá-
mított mezıgazdasági tevékenységbıl származó reáljö-
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vedelem,  az  úgynevezett  „A”  mutató  2011-ben
49 százalékkal magasabb, mint 2010-ben volt.

Elızetes adatok alapján a mezıgazdaság teljes bruttó 
kibocsátásának  volumene  a  2010.  évi  12  százalékos 
visszaesés után, 2011-ben 10 százalékkal magasabb az 
elızı évinél. Ezen belül a növényi termékek termelése 
17  százalékkal,  az  állatok  és  állati  termékeké
mérsékelten, 1,5 százalékkal nıtt.

A növényi termékek körében nıtt a gabonafélék, az 
ipari növények, a burgonya és a zöldségfélék mennyisé-
ge, ellenben a friss gyümölcstermés, ezen belül különö-
sen az almatermés messze elmaradt az elızı évitıl. A 
gabonafélék volumene az elızetes adatok szerint 13 szá-
zalékkal  haladta  meg az egy  évvel  korábbit.  Búzából
4,1 millió tonnát, kukoricából 8,1 millió tonnát takarí-
tottak  be  2011-ben,  a  napraforgó  termésmennyisége
41 százalékkal múlta felül az elızı évit. A rendelkezésre 
álló információk alapján a zöldségfélék volumene is kb. 
40 százalékkal nıtt. 

Az elsı elırejelzés  alapján, az élı állatok és  állati 
termékek  termelésének  volumene,  az  évek  óta  tartó 
csökkenı tendencia után 2011-ben kismértékben nıtt.

A két alaptevékenység kibocsátásának folyó alapáron 
számított értéke 31 százalékkal nagyobb, mint 2010-ben 
volt. A növénytermesztési és kertészeti termékek kibo-
csátásának értéke 40  százalékkal,  az állatok és állati  
termékek  kibocsátásának  értéke  16  százalékkal  volt
magasabb.

Számításaink  szerint  a  folyó  termelı-felhasználás
értéke 14 százalékkal  nıtt 2011-ben. A termelés során 
közvetlenül  felhasznált  inputok  mennyisége  kis
mértékben változott, összességében az elızı évi szinten 
alakult,  az  árak  viszont  kisebb-nagyobb  mértékben 
emelkedtek.  A folyó  termelı-felhasználás  legnagyobb 
tételét  jelentı  takarmányköltség  az  áremelkedés  miatt 
több, mint 20 százalékkal magasabb, mint 2010-ben. A 
felhasznált mőtrágya és talajjavító szerek volumene és 
ára is nıtt, így költsége több mint 30 százalékkal meg-
haladta  a  2010.  évit.  Az  energiaköltség  kb.  10,  a
vetımagköltség  14  százalékkal  nıtt,  az  áremelkedés
hatására.

A folyó áron mért kibocsátás erısebb (29 százalékos) 
és a folyó termelı felhasználás értékének mérsékeltebb 
(14 százalékos) emelkedése nyomán a bruttó hozzáadott 
érték 59 százalékkal nıtt 2011-ben.

A termeléshez kötött és az egyéb termelési támogatás 
7 százalékos emelkedésével kalkuláltunk. Az értékcsök-
kenés  mérsékelt  emelkedésével  számolva,  illetve  a
termelési  adók  változatlan  szintje  mellett  a  termelési
tényezık  jövedelme  52  százalékkal  emelkedett
2011-ben. A mezıgazdaságban keletkezı nettó vállalko-
zói jövedelem folyó alapáron 89 százalékkal magasabb, 
mint  egy  évvel  korábban.  Az  összes  mezıgazdasági 
munkaráfordítás érdemben nem változott 2011-ben.
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1. táblázat: Mezıgazdasági számla fıbb adatai

milliárd HUF

Megnevezés
Folyó alapáron

2009 2010 2011a)

Gabonafélék (vetımaggal) 393 458 680

Ipari növények (hüvelyesekkel) 152 159 248

Takarmánynövények 42 41 48

Kertészeti termékek (zöldség, ültetvény, virág) 171 156 191

Burgonya (vetıgumóval együtt) 24 30 31

Szılı, gyümölcs 84 85 96

Bor 27 19 37

Egyéb növényi termékek 9 8 9

Növénytermesztési és kertészeti termékek együtt 902 956 1 339

Állatok 417 408 475

Állati termékek 182 192 224

Élı állatok és állati termékek együtt 599 600 699

Mezıgazdasági termékek összesen 1 501 1 556 2 037

Mezıgazdasági szolgáltatások 100 94 95

Nem mezıgazdasági másodlagos tevékenység 41 35 37

Mezıgazdasági kibocsátás összesen 1 641 1 685 2 169

Folyó termelı-felhasználás 1 166 1 134 1 294

Bruttó hozzáadott érték alapáron 475 550 875

Termelési tényezık jövedelme 539 648 987

Mőködési eredmény/vegyes jövedelem 332 442 771

Nettó vállalkozói jövedelem 250 363 685
a) Elızetes adat.

Forrás: KSH, AKI Statisztikai Osztály
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Állatvágások a hazai vágóhidakon

A vágóhidakon 2011-ben 100 ezer darab szarvasmar-
hát  vágtak  le,  ami  5,6  százalékos  csökkenés  a
2010. évhez képest. Élısúlyban számítva 51 111 tonnát 
tett ki a vágás, ami 4,2 százalékkal marad el a 2010-es 
értéktıl. A külkereskedelem 2011. évi adatai az élımar-
ha export  jelentısebb,  11,7 százalékos növekedését  és 
az  import  57,3  százalékos  növekedését  mutatják,  a
külkereskedelmi mérleg 2760 tonnával romlott. Az élı 
szarvasmarha  behozatala  fıként  Szlovákiából  és
Franciaországból  történik.  A  Törökországba  szállított 
mennyiség kétszeresére emelkedett. 

A  szarvasmarha  összlétszám  a  2011.  decemberi
adatok  szerint  698  ezer  darab,  ami  16  ezer  darabos
növekedést jelent egy év alatt, a 328 ezer egyedes tehén-
létszám  viszont  19  ezer  darabbal  nıtt.  Az  állomány
2/3-a  gazdasági  szervezeteknél,  1/3-a  egyéni  gazdasá-
gokban található. A hazai vágómarha termelés 2012-ben 
várhatóan  növekszik.  A  szarvasmarha  fajon  belül  a
legnagyobb  volument  adó  tehenek vágási  darabszáma 
5,6  százalékkal  nıtt,  viszont  csökkent  a  fiatal  marha
vágása (20,2 százalékkal), az üszık vágása (5,8 száza-
lékkal), a levágott bikák darabszáma (24,4 százalékkal) 
és  a  borjaké  (53,6  százalékkal)  a  2010.  évihez
hasonlítva.

Vágósertésbıl 2011. évben 4 millió 290 ezer darabot 
vágtak,  6,9  százalékkal  kevesebbet,  mint  egy  évvel
korábban. 

Az  élısúly  8,6  százalékkal  csökkent,  a  vágáskori
átlagsúly 2 százalékkal volt alacsonyabb. Az élısertés-
kivitel növekedett, 2011-ben élısúlyban 4647 tonnával. 
Az  import  eközben  55  635  tonnával  visszaesett,  az 
egyenleg pedig  60  281  tonnával  javult.  Az  élı  sertés
behozatala  Hollandiából,  Németországból  és
Csehországból  történik,  a  kivitel  iránya  Románia,
Szlovákia  és  Ausztria.  A  hazai  termelés  2012-ben
várhatóan stagnál. 

A sertéslétszám 2011. decemberben 3 millió 32 ezer 
darab volt,  ami 137 ezer darabbal kevesebb, mint egy 
évvel korábban. A sertésállomány 70 százalékát gazda-
sági  szervezetek  tenyésztik,  a  további  30  százalékát
pedig egyéni gazdaságok. 

A  bejelentett  juhvágások  mennyisége  2010-hez
képest  17,4 százalékos csökkenést  mutat.  A vágáskori 
átlagsúly 38 kilogramm, ez 3,8 százalékos növekedést 
mutat. A levágott bárányok száma 62 százaléka az elızı 
évinek, miközben az átlagsúlyuk 26,1 kg-ról 28,1 kg-ra 
nıtt.  Az  anyajuh  vágás  tízszerese  a  megelızı  évihez
képest,  1829  darab.  A  juhállomány  létszáma
1 millió 95 ezer darab, egy év alatt 7,3 százalékkal lett 
kevesebb.  Jellemzıen  inkább  egyéni  gazdaságokban 
tartják,  mint  gazdasági szervezetben. Összességében a 
vágójuh termelés jelentıs csökkenése várható. 

1. ábra: Vágóhidak szarvasmarha vágása élısúlyban

Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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A baromfivágás  2011.  évben  156  millió  334  ezer
darab volt, ami egy év alatt 6 millió 917 ezer darabbal,
4,6  százalékkal  emelkedett.  Ez  leginkább  a  liba-  és
kacsavágások erıs  növekedésének következménye.  Az 
élısúly és a vágósúly jobban nıtt a baromfifélék közötti 
arányváltozások  miatt.  A  vágócsirke  száma
1 millió 651 ezer darabbal (1,4%-kal) kissé növekedett, 
a  vágótyúk  és  kakas  vágása  925  ezer  darabbal

(61,6%-kal) lett több. Vágókacsából 21 millió 398 ezer 
darabot vágtak, ami 14,4 százalékos növekedés. A liba-
vágás, 5123 ezer darab volt, ez 48,2 százalékos növeke-
dést jelent. Ezen belül megfigyelhetı a húsliba, illetve a 
pecsenyeliba  vágásának  jelentısebb  növekedése.  A 
pulykavágás hasonló a tavalyi  év azonos idıszakához, 
mindössze 83 ezer darabbal (0,3%-kal) lett kevesebb. 

2. táblázat: Élıállat vágások alakulása

Megnevezés

2011 2011/2010

darab
élısúly
tonna

vágósúly
tonna

darab élısúly vágósúly

Változás százalékban

Szarvasmarha összesen 100 101 51 111 25 981 94,4 95,8 95,9

Sertés összesen 4 290 403 475 306 387 304 93,1 91,4 93,1

-ebbıl: anyakoca 94 390 19 256 15 818 130,4 123,7 123,5

Juh összesen 9 006 343 161 82,6 86,0 81,8

Ló összesen 388 167 98 128,9 123,9 122,4

Vágóbaromfi összesen 156 334 417 490 090 383 494 104,6 106,6 106,5

-ebbıl: csirke 119 525 422 274 801 215 863 101,4 104,9 104,9

tyúk és kakas 2 440 217 5 110 3 965 161,1 151,3 153,7

liba 5 122 513 30 881 23 766 148,2 142,3 143,9

kacsa 21 398 022 73 291 57 222 114,4 114,8 113,2

pulyka 7 848 243 106 007 82 677 99,7 97,5 97,6

Nyúl összesen 3 814 404 9 750 5 247 96,5 97,0 96,7

Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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Termelıi és feldolgozói 
értékesítési árak

A nemzetközi  árupiacokon a befektetık figyelme a 
búza piacára terelıdött február közepén, mert a fagyok 
nagy aggodalmat okoznak a 2012. évi európai búzater-
méssel és a fekete-tengeri országok külpiaci kínálatával 
kapcsolatban.  Az  ukrajnai  félelmek  megalapozottnak 
tőnnek, mert a kormány 1,7 millió tonnára korlátozta a 
búza exportját a február-júliusi idıszakra, félve egy je-
lentıs  idei  terméskieséstıl.  Az  USA agrárminisztériu-
mának (USDA) februári jelentése törte csak meg a búza 
árának felfutását, mert várhatóan rekord szintet érnek el 
a globális búzakészletek a 2011/2012. gazdasági évben.

A  Strategie  Grains  februári  jelentése  szerint  az
EU-ban  56,3  millió  hektáron  termelhetnek  gabonát  a 
gazdák 2012-ben. A búza termése 133 millió tonna, a 
kukoricáé  62,6  millió  tonna  lehet,  szemben  a  tavalyi
129 millió, valamint 65 millió tonnával. Az elırejelzés 
alapján Franciaországban 36,7 millió, Németországban 
25  millió,  az  Egyesült  Királyságban  15,7  millió,
Lengyelországban  9,2  millió,  Romániában  6,2  millió, 
Spanyolországban 5,6 millió tonna, Magyarországon és 
Csehországban 4,3-4,3 millió tonna búza teremhet.

A  chicagói  árutızsdén  a  kukorica  és  a  szójabab
árának alakulását a dél-amerikai aszály miatti félelmek 
mellett a tavaszi vetésekkel kapcsolatos hírek határozták 
meg.  Az  USDA  várakozásai  szerint  az  Egyesült

Államokban a II. Világháború óta a legnagyobb terüle-
ten kerülhet  földbe a kukorica,  ami  bıséges terméssel
párosulva  kissé  letörheti  a  termény  jegyzését  az  év
második felében.

Az  AKI  PÁIR  adatai  szerint  Magyarországon  az
étkezési búza termelıi ára 22 százalékkal, a takarmány-
kukoricáé 11 százalékkal, a napraforgómagé 12 száza-
lékkal volt alacsonyabb 2012. január-február között az 
elızı esztendı azonos idıszakához képest. A repcemag 
termelıi  ára  a  szőkös  hazai  és  nemzetközi  kínálat
hatására  20  százalékkal  haladta  meg  az  egy  évvel
korábbi szintet. 

A magyarországi sertésárak az elızı évekhez hason-
lóan, az idén is követték a közösségi árak tendenciáját. 
Februárban az Európa-szerte tapasztalható hideg idıjá-
rás hatására csökkent a vágósertések kínálata, a kereslet 
viszont  erıs  maradt,  ami  a  sertés  árának emelkedését 
eredményezte  az  Unióban.  A  magyarországi  piacon 
ugyanakkor kevésbé jelent meg ez a változás, mivel a 
forint erısödött az euróval szemben. 

A tejtermékek iránti kereslet a fejlıdı országokban 
erıs maradhat az idén, míg az EU-ban és az Egyesült 
Államokban a gyenge gazdasági növekedés fékezheti a 
kereslet  növekedését.  Magyarországon  a  nyerstej
kiviteli ára a forint euróval szemben történı erısödése 
és az olasz spotpiaci árak mérséklıdése miatt folyama-
tosan  csökken  2011  novembere  óta,  ugyanakkor  a 
nyerstej termelıi ára emelkedik. 

2. ábra: Az étkezési tojás csomagolóhelyi árának alakulása hetente

Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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Az Európai  Bizottság adatai  szerint  még a tagálla-
mok felében, összesen csaknem 47 millió tojótyúkot (az 
uniós  állomány  14  százalékát)  tartottak  hagyományos 
ketrecben  az  év  elején,  jóllehet  2012.  január  1-je  óta
tilos a régi típusú ketrecek használata. Emiatt a Bizott-
ság  kötelezettségszegési  eljárást  indított  az  érintett
tagállamokkal, köztük Magyarországgal szemben. A tar-
tásmódváltás  miatti  kényszerő  állománycsökkentések, 
valamint a nagy hideg miatt csökkent a tojás kínálata, 
ami az étkezési tojás árának növekedését eredményezte. 
Magyarországon az étkezési tojás csomagolóhelyi ára – 
az  uniós  tendenciához  hasonlóan  –  emelkedett,  a
10. héten 28 forint/db volt, 80 százalékkal haladta meg 
az egy évvel korábbi szintet.

A Budapesti Nagybani Piacon a belföldi zöldségfélék 
termelıi  ára  az  elızı  évi  kedvezı  terméseredmények 
miatt általában alacsonyabb volt az év elsı két hónapjá-
ban,  mint  egy évvel  korábban. Ugyanakkor  az import 

zöldségfélék nagykereskedelmi ára – a tárolási termékek 
kivételével  –  általában  emelkedett.  A  zöldségfélék
nagykereskedelmi árát a fıbb beszállító országok termé-
sének alakulása mellett a forint árfolyamának változása 
is befolyásolta. 

Az alma csökkenı kínálata az ár növekedését ered-
ményezte  a  Budapesti  Nagybani  Piacon:  a  Jonathán
fajta termelıi ára 7 százalékkal, az Idaredé 4 százalék-
kal volt magasabb a megfigyelt hetekben. Az Alexander 
körtefajta termelıi ára 16 százalékkal csökkent. Ennek 
oka, hogy a bıséges olaszországi kínálat miatt a Buda-
pesti Nagybani Piacon nagy mennyiségben, és a tavalyi-
nál  alacsonyabb áron kínálták az import  körtét,  ami a 
hazai  árakra  is  nyomást  gyakorolt.  Szakértık elızetes 
adatai szerint a dió 2011. évi termése közel 7 százalék-
kal  haladta meg az egy évvel korábbi mennyiséget. A
kínálat  bıvülése  a  dió  termelıi  árának  20  százalékos 
csökkenését okozta.

3. táblázat: A fontosabb mezıgazdasági termékek termelıi ára

Megnevezés
Mérték-
egység

Ár

Változás
(százalék)2011.

január-február
2012.

január-február

Étkezési búza HUF/tonna 67 642 52 663 77,9

Takarmány-kukorica HUF/tonna 54 395 48 369 88,9

Napraforgó-mag (ipari) HUF/tonna 130 556 114 322 87,6

Repcemag HUF/tonna 111 732 134 283 120,2

Vágósertés (valamennyi ka-
tegória)

HUF/kg hasított 
meleg súly

356,2 453,2 127,2

Vágócsirke HUF/kg élısúly 234,8 252,7 107,6

Nyers tehéntej HUF/kg 82,9 92,6 111,7

Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: Néhány termék feldolgozói értékesítési ára

Megnevezés
Mérték-
egység

Ár
Változás

(százalék)2011. 
január-február

2012. 
január-február

Finomliszt HUF/kg 95,6 81,0 84,8

Napraforgóolaj, palackozott HUF/liter 307 299 97,6

Sertés comb, csont nélkül HUF/kg 761,2 839,1 110,2

Friss csirke egészben HUF/kg 456,4 444,2 97,3

Étkezési tojás HUF/darab 15,7 22,3 142,0

2,8% zsírtartalmú 1 l-es polytej HUF/liter 128,6 135,2 105,1

2,8% zsírtartalmú 1 l-es dobozos tej HUF/liter 140,5 144,1 102,6

Trappista sajt HUF/kg 1 091,5 1 092,8 100,1

Forrás: AKI PÁIR

5. táblázat: Néhány belföldi termesztéső zöldség- és gyümölcsfaj termelıi ára a Budapesti Nagybani Piacon

HUF/kg

Megnevezés 2011. 1-11. hét 2012. 1-11. hét Változás (százalék)

Alma (Idared) 159 165 104,0

Alma (Jonathan) 140 150 107,0

Alma (Golden) 195 183 94,1

Körte (Alexander) 344 287 83,4

Dió (tisztított) 2 114 1 710 80,9

Paradicsom (gömb) 595 692 116,4

Paprika (töltenivaló, db) 76 81 106,6

Sárgarépa 127 100 78,9

Fejes káposzta (fehér) 96 38 39,2

Vöröshagyma (barna héjú) 122 60 48,7

Forrás: AKI PÁIR
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6. táblázat: Néhány haltermék bruttó fogyasztói ára 2012. 13. héten 

HUF/kg

Megnevezés

Fogyasztói piacok
Kereskedelmi láncok

(árfelmérés idıpontja:
március 27.)
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A
uc
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n-

B
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d
aö

rs

T
es

co
-B

u
d

aö
rs

C
or

a-
T

ör
ök

bá
lin

t

Élı ponty 1 050 980 950 1 050 1 050 990 1 049b) 999b) 899b)

F
ri

ss

pontyszelet 1 600 1 580 1 700 1 695 1 700 1 715 1 999 1 699 1 999

bırös afrikai 
harcsa filé

2 300a) 2 200a) - - - 2 125 1 299 1 726 1 229b)

busa törzs - 860 500 990 1 180 925 899 939 669b)

busa szelet - 820 900 990 1 180 975 1 099 959 819b)

lazac filé 3 800 4 200 - - - 3 250 4 399 4 599 3 499b)

a) Nyúzott.
b) Akciós ár.

Forrás: AKI Statisztikai Osztály

A hazai  halászat  sajátossága értékesítési  szempont-
ból,  hogy  az  összes  megtermelt  piaci  ponty  mintegy
33-35 százaléka decemberben (karácsonyi  idıszakban) 
kerül  értékesítésre.  Az  étkezési  ponty  30  százaléka
kereskedelmi láncokon, hipermarketeken (Tesco, Cora,
Auchan, Metro) keresztül kerül a fogyasztókhoz.

Az elmúlt évek néhány haltermék piaci és kereske-
delmi  fogyasztói  árának  elemzésekor  megállapítható, 
hogy a pesti és vidéki halpiacokon év közben nemigen 
mozdulnak el  az  árak.  Akár  az  élı ponty akár  egyéb
haltermékek  esetében  évenként  stabilan  beállt  árakon

értékesítenek az árusok, ami azt jelenti, hogy az év végi 
árak (karácsony körüli) szinte ugyanazok, mint a kora 
tavaszi (húsvéti) árak.

A vizsgált  kereskedelmi  láncok  fogyasztói  árainál
állandóan  változás  figyelhetı  meg.  A  hipermarketek 
egymást  versenyeztetve  akcióikkal  nyomott  árra
kényszerítik a halbeszállítókat is, ezáltal piaci zavarok is 
keletkezhetnek. Ez a húsvéti és karácsonyi ünnepektıl 
függetlenül, – bár akkor jellemzıen – az év teljes egé-
szében megfigyelhetı. Az élı ponty húsvét körüli árai 
általában magasabbak, mint a karácsonyi árak. 
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7. táblázat: Mezıgazdasági ráfordítások árindexei és az agrárolló 

az elızı év azonos idıszaka = 100 százalék

Megnevezés 2009 2010 2011

Vetımag 96,6 102,1 112,9

Energia 94,8 115,0 112,9

Mőtrágya 88,8 89,1 123,6

Növényvédı szerek 104,8 101,7 99,4

Állatgyógyászat 109,3 104,5 102,2

Takarmány 82,3 107,1 127,6

Mezıgazdasági termékek termelıi árindexe 90,5 116,8 119,3

Mezıgazdasági ráfordítások árindexe 94,2 104,4 112,9

Agrárolló (termelıi árindex/ráfordítások árindexe) 96,1 111,9 105,7

Forrás: KSH

2011-ben  a  KSH közlése  szerint  a  mezıgazdasági 
termelés ráfordítási árai az elızı év azonos idıszakához 
viszonyítva  12,9  százalékkal  nıttek,  ami  a  folyó
termelıfelhasználás  árszínvonalának  14,7  százalékos 
növekedésébıl, valamint a mezıgazdasági beruházások 
árszínvonalának  0,8  százalékos  csökkenésébıl
következett.

Kiskereskedelem

A KSH „Gyorstájékoztatója” szerint 2011-ben a kis-
kereskedelmi  forgalom volumene négy  év csökkenése 
után  stagnálást  mutatott.  Az  év  során  7  olyan  hónap 
volt,  amikor  enyhe  növekedés  volt  tapasztalható  és  4 
olyan, amikor nem érte el a forgalom az elızı év azonos 
hónapjának eredményeit.

Az  országos  kiskereskedelmi  üzlethálózatban,
valamint a csomagküldı kiskereskedelemben 2011-ben 
7900  milliárd  forint  értékő  árut  forgalmaztak.
A kiskereskedelmi eladások 44,5 százaléka élelmiszer- 
és élelmiszer jellegő vegyes kiskereskedelmi üzletekben 
realizálódott. 

Az év utolsó hónapjában, mely a kiskereskedelem-
ben  hagyományosan  az  év  legerısebb  forgalmú
hónapjának  számít,  az  éves  forgalom  10,4  százaléka,
823 milliárd forint realizálódott. A decemberi értékesítés 
volumene  1,5  százalékkal  haladta  meg  az  elızı  év
azonos idıszakát.  Az élelmiszer- és élelmiszer  jellegő 
vegyes  kiskereskedelmi  üzletek  eladásai  decemberben 

lényegi  elmozdulást  nem  mutattak,  az  év  egészében
0,4 százalékkal növekedtek. 

Az Eurostat február 3-án megjelent sajtóközleménye 
szerint  a  kiskereskedelmi  eladások  az  Európai  Unió
27 tagállamában 2011 decemberében és az év egészében 
is  stagnáltak,  az  eurózóna  országaiban  decemberben
1,6  százalékkal,  az  év  egészében  0,6  százalékkal
csökkentek az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

Külkereskedelem

A mezıgazdasági és élelmiszeripari termékek kivite-
lének  értéke  a  2011-ben  6879  millió  euró,  míg
behozatalának  értéke  4182  millió  euró  volt,  melyek 
eredményeként 2697 millió eurós aktívum keletkezett.
A kivitel  18  százalékkal,  a  behozatal  13  százalékkal
emelkedett,  az egyenleg pedig 26,5 százalékkal  javult 
2010-hez képest. 

Az  agrár-külkereskedelem  exportértéke  forintban 
1924 milliárd, az importé 1169 milliárd, az egyenlege 
755  milliárd  forint  volt  2011-ben.  A  kivitel
19 százalékkal, a behozatal 14 százalékkal emelkedett, 
az egyenleg pedig 29 százalékkal javult az elızı évhez 
képest.  Mindez  azt  mutatja,  hogy  2011-ben  2010-hez
viszonyítva lényeges árfolyamhatás nem keletkezett.

A nemzetgazdasági  exportból  a  mezıgazdasági-  és 
élelmiszer-ipari  termékek  részesedése  8,6  százalékra 
emelkedett az egy évvel korábbi 8,2 százalékról, és az 
import 5,7 százalékos részesedése pedig 0,1 százalékkal 
magasabb, mint a bázis idıszakban volt.
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3. ábra: Az agrár-külkereskedelem fıbb adatai és részesedése a nemzetgazdasági exportból és importból

Forrás: KSH adatok alapján, AKI Statisztikai Osztály

Az Európai Unió az exportértékbıl 83 százalékkal, 
az importértékbıl 92 százalékkal részesedett. Az EU-ba 
irányuló kivitel értéke 5682 millió eurót, az itt feladott 
áruk  értéke  3826  millió  eurót  ért  el.  Az  EU  export
849 millió euróval (+18%), az import 381 millió euróval 
(+11%)  bıvült  2010-hez  képest.  Az  egyenleg
1856 millió eurós értéke 469 millió euróval magasabb, 
mint  egy  évvel  korábban.  Az  EU  régi  tagországaiba
irányuló  agrártermékek  kivitele  17,  behozatala
10 százalékkal emelkedett, az új tagországokba irányuló 
agrárexportunk  és  importunk  erısebben,  19,  illetve
13 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. 

Legfontosabb kereskedelmi partnereink a régi és új 
EU tagállamok. A külpiacra szánt agrártermékek kéthar-
madát  nyolc  EU  tagország  (Németország,  Szlovákia, 
Románia,  Olaszország,  Ausztria,  Lengyelország,
Hollandia,  Csehország)  vásárolta  meg,  és  ugyanezen
országokból  érkezett  áruk  a  teljes  agrárimportunk
értékének háromnegyedét tették ki. 

A  magyar  agrárexport  legfıbb  termékei  a
gabonafélék, az élı állat, a húsfélék, az olajosmagvak, 
az állati takarmány, valamint a zöldség- és a gyümölcs-
készítmények. 2011-ben leginkább a kukorica, a napra-
forgómag  olaj,  baromfihús,  a  repcemag  és  az  élı
szarvasmarha  exportértéke  nıtt.  Az  import  oldalon  a 
sertéshús behozatal erısödése miatt a húsfélék árucso-
portja  volt  a  legnagyobb  értékő  árucsoport  a  vizsgált 
idıszakban,  és  az  élelmiszeripari  melléktermékek,
elkészített állati takarmány a második helyre került. 

A  legnagyobb  értékő  importcikkek  2011-ben  a
sertéshús, a szójababolaj-pogácsa, a cukor, a csokoládé, 
és a sajt, melyek közül a sertéshús és cukor import érté-
ke nıtt legerısebben. Az évrıl-évre legnagyobb export-
árbevételt  biztosító  gabonafélék  a  teljes  agrárexport
értékének  ötödét  (pontosan  19  százalékát)  adták
2011-ben  is.  A  gabonafélék  exportvolumene  ugyan
15 százalékkal kevesebb volt ebben az évben, de a kivi-
tel értéke mégis jelentısen emelkedni tudott (+18%) a 
magasabb értékesítési ár (+38%) révén.

Az  élelmezési  célra  alkalmas  húsfélék  exportjának 
értéke 16 százalékkal, az importé erısebben, 30 száza-
lékkal  nıtt,  de  az  export  sokkal  magasabb  értékének
köszönhetıen  a  termékkör  külkereskedelmi  egyenlege
7 százalékkal, 542 millió euróra emelkedett. A húsfélék 
a gabonafélék után a második legjelentısebb árucsoport, 
az agrár-külkereskedelem export értékének 14 százalé-
kát, importértékének 10 százalékát adta 2011-ben.

A harmadik  legnagyobb  árbevételt  biztosító  olajos 
magvak exportértéke 15 százalékkal (+73 millió euró) 
nıtt,  a  kisebb  értéket  képviselı  import  (+12%-kal,
+13  millió  euróval)  bıvült.  Az  árucsoport  aktívuma
61  millió  euróval  nıtt,  a  gabona  és  a  húsfélék  utáni
legnagyobb aktívumot érte el. Az árucsoport értékének 
felét  adó  repce  exportvolumene  (-3%)  valamelyest
elmaradt az elızı évitıl, de a magasabb értékesítési ár 
(+46%) következtében a kivitel értéke 85 millió euróval 
(+41%)  emelkedett.  A napraforgó  export  mennyisége
40 százalékkal esett, amelyet a tavalyinál 50 százalékkal 
magasabb ár sem tudott kompenzálni.
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2011-ben  az  élı  állatok  árucsoportjának  aktívuma 
több mint kétszeresére nıtt, 184 millió eurós értéke az 
ötödik legmagasabb egyenleg volt. A háttérben egyrészt 
a  Törökországba  irányuló  élı  szarvasmarha  kivitel
felfutása, másrészt a sertésimport erıs (50%-os) vissza-
esése áll.

A mőtrágya értékesítés alakulása 
2011-ben

A közvetlenül mezıgazdasági termelık részére érté-
kesített  mőtrágya  értéke  2011-ben  106  milliárd  forint 
volt  40  százalékkal  több,  mint  2010-ben.
A  20  százalékot  meghaladó  áremelkedés  ellenére
számottevıen nıtt az értékesített mennyiség is.

A mezıgazdasági termelık 2011-ben az elızı évinél 
10,5 százalékkal nagyobb mennyiséget, 1,2 millió tonna 
mőtrágyát vásároltak, melynek nitrogén-foszfor-kálium 
(NPK)  hatóanyag  tartalma  összesen  412,6  ezer  tonna 
volt. Az egy évvel korábbihoz képest, a termelık által 
vásárolt  összes  mőtrágya  NPK  hatóanyag  tartalma
7  százalékkal,  ezen  belül  a  nitrogén  hatóanyag
is  ugyanennyi  százalékkal,  a  foszfor  hatóanyag
11 százalékkal, a kálium 4 százalékkal emelkedett.

A közvetlenül mezıgazdasági termelıknek értékesí-
tett  mőtrágya  2011-ben  természetes  súlyban  számolva 
összesen  1214  ezer  tonna  volt.  Az  egyszerő  nitrogén 
mőtrágyából közel 890 ezer tonna, az összetett mőtrá-
gyából 281 ezer tonna fogyott, így a nitrogén mőtrágya 

vásárlás  8  százalékkal,  az  összetett  mőtrágya  vásárlás
24  százalékkal  bıvült.  Egyszerő  foszfor  és  kálium
mőtrágyából  jóval  kevesebbet,  foszfor  mőtrágyából 
mindössze  5600  tonnát,  a  kálium  mőtrágyából  pedig
28 400  tonnát értékesítettek 2011-ben. Az egykompo-
nenső  foszfor  mőtrágya  (elsısorban  szuperfoszfát) 
mennyisége  68  százalékkal  nıtt,  a  kálium  mőtrágya 
mennyisége ellenben 14 százalékkal csökkent 2010-hez 
mérten. A vásárolt mőtrágya mennyisége 2011-ben érte 
el újra a 2008. évi szintet, és kismértékben meg is halad-
ta  azt.  Ugyanakkor  az  NPK  hatóanyagokból  csak  a
nitrogén mennyisége érte el a 2008. évi szintet, a foszfor 
és  a  kálium  hatóanyag  még  2011-ben  is  elmaradt  a 
2008-ban használt mennyiségtıl. 

A  teljes  mőtrágya  értékesítés  volumenének
74  százalékát  adták  az  egyszerő  nitrogén  mőtrágyák.
A két legnépszerőbb mőtrágya a mészammón-salétrom 
(MAS/pétisó/linzi-só)  és  az  ammónium-nitrát  a  teljes 
mőtrágya  értékesítés  60  százalékát  tette  ki.  A MAS
részesedése  37  százalék,  az  ammónium-nitráté
23 százalék volt. Az összetett mőtrágyák között az NPK 
15:15:15  volt  a  legkeresettebb,  a  teljes  értékesítés
5,3  százalékát,  az  összetett  mőtrágya  forgalom
22,8 százalékát ez az összetétel adta, a következı legke-
resettebb  összetétel,  az  NPK  8:24:24  részesedése
megközelítette a 10 százalékot az összetett  mőtrágyák 
között.  A különbözı NP összetételek (pl.  MAP 11:52, 
DAP  18:46)  együttes  részesedése  meghaladta  a
10 százalékot. 

4. ábra: A mezıgazdasági termelık részére értékesített mőtrágya NPK tartalma (hatóanyagsúly: ezer tonna)

Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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Forrás: KSH, AKI Statisztikai Osztály 

A mőtrágyaárak  2010  tavasza  óta  tartó  emelkedı 
trendje megtört, és 2011 második és harmadik negyed-
évben az árak mérséklıdtek, de a negyedik negyedév-
ben újra emelkedtek. A harmadik negyedévben szokásos 
árcsökkenés a nitrogén és a foszfor mőtrágyák körében 
jelentkezett. A kálium-klorid, az NPK 15:15:15, a MAP 
ára  ebben  az  idıszakban  is  tovább  nıtt.  A negyedik
negyedévben  erısen  emelkedtek  az  árak  mind  az
egyszerő, mind az összetett mőtrágyák körében. A MAS 
és az ammóniumnitrát ára átlagosan 12, illetve 17 száza-
lékkal, szuperfoszfát ára több mint 20 százalékkal nıtt 
2011 utolsó negyedévében. Ugyanebben az idıszakban 
valamivel  mérsékeltebben  emelkedtek  az  összetett
mőtrágyák  árai,  pl.  az  NPK  15:15:15  átlagosan
7  százalékkal  került  többe,  mint  2011.  harmadik
negyedévében.

Mezıgazdasági 
gépforgalmazásunk piaci helyzete

Jó  évnek  számít  a  magyar  növénytermesztésben  a 
2011. év, a gazdák átlagosnál jobb termést takarítottak 
be, és az árak jelentıs eredményt biztosító szinten ma-
radtak egész évben, amely kedvezı hatással volt a hazai 
géppiac alakulására is. A tavalyi évben 2010-hez képest 
mind  a  gép,  mind  az  alkatrész  értékesítés  jelentısen
növekedett. 

2011. I. negyedévben duplájára nıtt, a II. negyedév-
ben pedig 62 százalékkal emelkedett a gépberuházás az 
elızı év azonos idıszakához viszonyítva. A gépforgal-
mazók gabonakombájnokból és egyéb önjáró betakarí-
tókból tavaly már az elsı félévben többet értékesítettek, 
mint  2010-ben,  amely  az  évtized  legrosszabb  évének
tekinthetı. 

Az  új  mezıgazdasági  gépek  vásárlására  fordított
összeg  2011-ben  83  százalékkal  nıtt  az  elızı  évhez
képest, igaz ezzel még mindig nem érte el a 2009 elıtti 
szintet.  A  mezıgazdasági  gépberuházások  értéke
2011-ben  meghaladta  a  78  milliárd  forintot,  amely  a 
2009. évi gépvásárlásokra fordított összeg 57 százaléka.

Az alkatrészek értékesítése az új gépekkel ellentét-
ben nagyfokú stabilitást mutat, hiszen alkatrészeket az 
elhasználódás  függvényében  nagyjából  azonos  szinten 
vásárolnak a gazdálkodók,  míg az új  gépek vásárlását 
jellemzıen  az  új  pályázati  ciklus  kiírására  idızítik.
Az  élénkülı  mezıgazdasági  gépforgalom  mellett  az
alkatrészforgalom is folyamatosan növekedett, 2011-ben 
az elmúlt évek legnagyobb alkatrészforgalmát bonyolí-
tották a kereskedık.  Az alkatrész értékesítés 2011-ben 
34,8 milliárd forint volt, amely 19 százalékos forgalom-
növekedést  jelent  a  2010.  évi  értékhez képest.  Azt  is 
fontos megemlíteni, hogy a tavalyi év is nagy igénybe-
vételt  jelentett  a  gépeknek,  így  nıtt  a  szerviz  és
alkatrész igény.
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6. ábra: A forgalmazó szervezetek mezıgazdasági gép értékesítése mezıgazdasági 
végfelhasználóknak

Forrás: AKI Statisztikai Osztály

A magyarországi  géppiac  koncentrációja  2011-ben 
tovább  erısödött,  a  közvetlen  mezıgazdasági  végfel-
használóknak történı értékesítés  80 százalékát  15 cég 
adta, a három legnagyobb agrárgép kereskedı az összes 
magyarországi  gépértékesítés  több,  mint  felét
bonyolította. 

Az elmúlt évben jelentısen nıtt az erıgépek iránti 
kereslet, 2011-ben a gabonakombájnokból 176 darabot 

értékesítettek,  két  és  félszer  annyit,  mint  egy  évvel
korábban,  de  ez  még  így  is  csak  58  százaléka  a
2008. évi kombájn forgalomnak. Ugyanezen idıszakban 
a  traktorok  értékesítése  94  százalékkal  nıtt  az  elızı
évhez képest. 2011-ben 1917 darab traktor került a gaz-
dálkodókhoz,  azonban  az  eladások  alatta  maradtak  a
2009.  évi  és  különösen  a  2008.  évi  darabszámnak,
amikor 3261 darab traktort értékesítettek. 

7. ábra: A forgalmazó szervezetek alkatrész értékesítése mezıgazdasági végfelhasználóknak

Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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II. Mi történt az agrárgazdaságban?

A második fejezetben az elmúlt három hónap agrárgazdasági aktuális híreit közöljük egy-egy bekezdés erejéig.

A Darányi Ignác Terv és a Nemzeti Vidékstratégia 
célja a vidéki életminıség javítása 

A Vidékfejlesztési Minisztérium elkötelezett a csalá-
di  gazdaságok  támogatása  mellett.  A  tárca  vezetése
elsıdleges  feladatának  tekinti  a  mezıgazdaság  talpra
állítását, azt hogy az emberek találjanak megélhetést a 
magyar vidéken, ott olyan életszínvonal és életminıség 
legyen, amit joggal várnak el, és amely más országok-
ban is megilleti a vidéken élı embereket. A VM ezzel a 
programmal  hirdette  meg  az  ágazat  új  fejlesztési
koncepcióját. A Darányi Ignác Terv a nemzeti vidékstra-
tégia végrehajtására szolgáló keretterv, amelynek célja 
az egészséges élelmiszer elıállításának segítése, a piac 
jó minıségő élelmiszerekkel történı ellátása. A komplex 
program 300 milliárd forintos kerete különbözı célokat 
támogat, köztük az élelmiszerek magasabb feldolgozott-
sági szintjét, az élelmiszeripari fejlesztéseket, az ısho-
nos  állatfajtákat,  növényfajtákat,  az  erdıtelepítést,  a 
mikrovállalkozásokat,  a  fiatal  gazdaságok  indítását.
A 2,5 évre terjedı program az európai uniós költségve-
téssel van összhangban, és a programot folytatják a kö-
vetkezı  európai  uniós  költségvetési  ciklusban  is.
A kertészeti ágazatban géptámogatások valósulnak meg, 
az állattartás területén folyamatosan mőködik program a 
sertés, a szarvasmarha és a juhtartók támogatására, ezek 
célja  az  állatlétszám növelése,  és  tartalmazza  a  fajta-
megırzést, illetve a piacra jutási könnyítéseket. A tanya-
program  1,5  milliárd  forintos  kerettel  indult,  ennek
segítségével vissza akarják állítani a tanyasi gazdálko-
dást.  A  helyben  termelt  egészséges  élelmiszereket
akarnak közvetlenül a közétkeztetésbe bevinni a társtár-
cákkal együttmőködve, ehhez a vágópontok támogatása 
éppúgy eszköz, mint a gazdapiacok megnyitása egysze-
rősített szabályok mellett. 

A faluházak megújítása is tartalmaz gazdasági funk-
ciót, például az internet hozzáférést, továbbá különbözı 
hivatali szolgáltató pontok is segítik, hogy a gazdálko-
dók olyan szolgáltatáshoz jussanak, amelyek a városok-
ban természetesek.

Magyarország válaszát kérte az EU Bizottság
Az Európai Bizottság levélben szólította fel az uniós 

tagországokat, hogy tegyenek lépéseket „az uniós állat-
jóléti elıírások végrehajtásában tapasztalható hiányossá-
gok felszámolására”, tiltsa be a hagyományos ketreces 
tojótyúktartást.  A hazai  szaktárca  hangsúlyozta,  hogy

tavaly hárommilliárd forintot ítélt meg a termelıknek a 
technológiai váltás támogatására, de a pénzre nem volt 
elég jelentkezı, ami arra utal, hogy aki akarta, korszerő-
sítette  a  telephelyét.  Magyarország  mellett  Belgium, 
Bulgária, Ciprus, Franciaország, Görögország, Olaszor-
szág,  Lettország,  Hollandia,  Málta,  Lengyelország,
Portugália,  Románia  és  Spanyolország  sem  tudott
megfelelni  maradéktalanul  az  uniós  irányelv
követelményeinek.

Közös  Agrárpolitika  reformja  új  kihívások  elé
állítja a hazai agrárvállalkozásokat

A  KAP  reformja  keretében  2014-tıl  módosul  a
mezıgazdasági  támogatások  elosztásának  rendszere, 
amely  új  kihívások,  egyben  lehetıségek  elé  állítja  a
hazai  agrárcégeket.  A K&H  Bank  ingyenes  országos 
rendezvénysorozaton mutatja be az agrárszektor képvi-
selıi  számára  ezeket  a  várható  változásokat,  hogy  az 
ágazat képviselıi számára kellı idı legyen a felkészü-
lésre. A szakértık hasznos információkkal szolgálnak az 
agrár- és élelmiszeripari vállalkozások számára elérhetı 
uniós és banki finanszírozási lehetıségekrıl, valamint a 
Darányi-terv jelenleg is  pályázható,  illetve  hamarosan 
meghirdetésre  kerülı  európai  uniós  finanszírozású,
vissza  nem  térítendı  támogatásairól.  A  K&H  üzleti
tippek konferenciasorozat a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um és az Agrár-Európa Kft. szakmai együttmőködésével 
valósul meg. 

A konferenciasorozat soron következı állomásai: 
2012.04.12 Székesfehérvár
2012.04.17 Debrecen
2012.04.19 Eger
2012.04.24 Nyíregyháza
2012.04.26 Kecskemét
2012.05.03 Baja

8 milliárd forint kamat- és költségmentes hitel a 
fagykárokra

2012.  január  30-tól  június  30-ig  igényelhetik  a
8 milliárd forintos keretösszegő kedvezményes hitelt a 
2011-ben  fagykárt  szenvedett  gazdálkodók.  A gazdák 
(mezıgazdasági  ıstermelı, családi  gazdálkodó, egyéni 
vállalkozó) elsısorban a lakóhelyükhöz közeli takarék-
szövetkezetektıl igényelhetik a hitelt, nem közvetlenül 
a Magyar Fejlesztési Banktól. A gazdálkodók minimum 
500  ezer  és  maximum  10  millió  forint  kamat-  és
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költségmentes  hitelt  kaphatnak,  amelynek  futamideje 
legfeljebb  20  év.  100  százalékos  károsodás  esetén
hektáronként  1,6  millió  forint  hitel  igényelhetı,
amennyiben  rendelkezik  a  károsult  termelı  megfelelı 
mezıgazdasági  biztosítási  szerzıdéssel.  A  biztosítási 
szerzıdéssel  nem rendelkezı termelık 800 ezer forint 
hitelt igényelhetnek hektáronként.

Kedvezı piacra számítanak a méhészek
Ha  az  idıjárás  is  kedvez,  jó  évre  számíthatnak  a

méhészek, hiszen a méz világpiaci ára már egy éve a 
történelmi  csúcsnak  számító  háromdolláros  kilónkénti 
ár körül van.

Jelenleg  az  a  gond,  hogy  az  ország  méheltartó
képessége  elérte  határát.  A kedvezı  piaci  és  éghajlati 
helyzet  miatt  jelenleg talán a  világon nálunk a  legna-
gyobb a méhsőrőség azzal, hogy egy négyzetkilométer-
re 10,2 méhcsalád jut. Jelenleg Magyarország adja az 
unió évi 150 ezer tonnányi méztermelésének több mint 
10  százalékát,  saját  termésének  bı  kétharmadát
exportálva. Legfıbb piacaink közé tartozik Olaszország, 
Franciaország  és  Németország.  Mivel  a  méznek  az
unióban keresleti piaca van, nem szabályozott mezıgaz-
dasági terméknek számít, bárki méhészkedésre adhatja a 
fejét.  Az utóbbi  években folyamatosan  nıtt  a  magyar 
méhészek száma.

Már látszik az ıszi és téli aszály negatív hatása
Az  idén  is  a  repcét  érintette  a  legnagyobb  kár  a

decemberig tartó csapadékhiány miatt. Az elmúlt hóna-
pok is tovább rontották a helyzetet, mert a melegebb tél 
eleji idıszak még rontott is a repce nagy részén. Ahol
rendben kikelt, ott gyakorta túlfejlett állapotba került a 
növényzet. 2011 ıszén 278 ezer hektár repcét vetettek, 
ebbıl kb. 25-35 ezer hektárnyit még a vetést követıen 
nemsokára ki is tárcsáztak a gazdák. Így hektáronként 
40-50  ezer  forintos  káruk  keletkezett,  ez  a  kiszántott 
összes  területre  vetítve  elérheti  az  1,5-1,8  milliárd
forintos kárértéket. Az MGSZH december 1-i felmérése 
szerint kb. 150 ezer hektáron az aszály miatt rosszul kelt 
ki  a  növény,  és  47-48  ezer  hektáron pedig egyáltalán 
nem kelt ki a repce. Vélhetıen kb. 130 ezer hektár lesz 
betakarítható. A jelentések szerint a bı egymillió hektár 
búzából 411 ezer hektár károsult, s ezt tetézi még, hogy 
a  176  ezer  hektárnyi  ıszi  árpából  53  ezret  érint  az 

aszály,  míg  a  114  ezer  hektárnyi  tritikáléból
megközelítıleg 27 ezret.

Húsfeldolgozók a magyar húspiac összeomlásától 
tartanak

A húsfeldolgozók veszteségei  miatt  sok  cég  juthat 
csıdbe, a magyar húspiac pedig akár össze is omolhat. 
A romló eredményekért a szőkülı piac és a költségek 
emelkedése  okolható.  A kereslet  csökkenését  a  kkv-k
érzik meg leginkább, hiszen döntıen belföldön értékesí-
tik  árujukat.  Az  emelkedı  költségek  közül  a  bér-,  az 
energia- és a szállítási, valamint az alapanyag-költségek 
növekedése a legjelentısebb. Az élı sertés ára a múlt év 
végére  21  százalékkal  nıtt  az  egy  évvel  korábbihoz
képest,  a  kilónkénti  ár  meghaladta  a  400  forintot.
Szükséges lenne minimálisan 10-15 százalékos áreme-
lésre, ezt azonban a feldolgozók nem tudják érvényesí-
teni a nagy élelmiszerláncokkal szemben.

2015-ig  nem  kell  visszasajtolni  a  termálvizet  a 
gazdáknak

A kormány 2015. június 30-ig felfüggeszti a kizáró-
lag  energiahasznosítás  céljából  kitermelt  termálvizek 
visszasajtolási kötelezettségét. 

A kormány mostani döntése hozzájárul a hagyomá-
nyos energiaforrások felhasználásának visszaszorulásá-
hoz,  az üvegházhatást  okozó gázok csökkentéséhez,  a 
mezıgazdaság  versenyképességének  növeléséhez,
a  vidéki  munkahelyek  megırzéséhez,  és  biztosítja  a
mezıgazdaságból élı családok megélhetését.

A  Vidékfejlesztési  Minisztérium  támogatja  az
ıshonos állatok megırzését 

A VM új pályázatot ír ki az ıshonos és veszélyezte-
tett mezıgazdasági állatfajták genetikai megırzésére. A 
tenyésztési hatóság, a kutatóintézetek, az állattartók és a 
tenyésztıszervezetek  2012.  április  1-30.  között
kérhetnek támogatást a 11,8 millió eurós keretbıl.

A Darányi Ignác Tervben meghirdetett pályázatra a 
Mezıgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Hivatalnál  lehet
jelentkezni.  Az ıshonos és veszélyeztetett  mezıgazda-
sági  állatfajták  genetikai  állományának  megırzésére
nyújtott támogatás az agrárium biológiai sokféleségének 
megóvását segíti. 

18



IV. évfolyam, 1. szám, 2012

III. Szemelvények az AKI kiadványaiból

Ebben a fejezetben az AKI gondozásában megjelent tanulmányok, háttéranyagok, agrárgazdasági információk 
rövid, fontosabb megállapításait ismertetjük.

Az EU iskolatej- és 
iskolagyümölcs-programjának 
magyarországi tapasztalatai

Magyarországon az iskolatejprogram kedvezménye-
zettje az óvodástól a középiskolásig terjedı korosztály, 
míg az iskolagyümölcs-programban az általános iskolák 
1-4.  osztályos  tanulói  vehetnek  részt.  Javasolható  az
iskolagyümölcs-program kiterjesztését a felsı tagozatos 
tanulókra és az óvodásokra is.

A beszállítók (tejfeldolgozók) véleménye szerint az 
elızetes  várakozásokhoz  képest  a  programban  való
részvétel nem növelte jelentısen az értékesítés biztonsá-
gát.  Ennek  oka,  hogy  a  megkérdezett  tejfeldolgozók
körében  a  tej  értékesítésének átlagosan  3,7  százalékát 
tette ki  az iskolatej. A program hatásai  csak hosszabb
távon érvényesülhetnek, ezért a tejfeldolgozó ismertsége 
még  nem  változott  lényegesen.  Az  iskolatejprogram
keretében ugyanakkor a vártnál jobban nıtt az árbevétel.

Az  iskolatejprogramban  részt  vevı  iskolák  a
program elınyét abban látják, hogy azok a gyerekek is 
fogyaszthatnak  tejet,  akik  otthon  nem  jutnak  hozzá,
illetve a hátrányos helyzető gyerekek táplálkozása javul 
a  program hatására.  Ugyanakkor  több  iskola  nem tud 
bekapcsolódni  a  programba  az  önkormányzatok
pénzügyi nehézségei miatt. A program segítséget jelen-
tett a családoknak, továbbá a program hatására a gyere-
kek rendszeresebben fogyasztottak tejet és tejterméket.

A  beszállítók  véleménye  szerint  az  iskolagyü-
mölcs-programban történı részvétel az elızetes feltéte-
lezésekhez képest kevésbé javította a beszállítók értéke-
sítési biztonságát, továbbá az alma iránti kereslet és az 
árbevétel  is  kevésbé  nıtt.  Ugyanakkor  a  beszállítók
ismertsége nagyobb mértékben javult, mint amit elıze-
tesen  vártak,  és  a  program  a  felesleg  levezetését  is
jobban  segítette.  A beszállítók szívesen vettek részt  a
kísérı intézkedések végrehajtásában.

Az  iskolák  véleménye  alapján  az  iskolagyü-
mölcs-program  hatására  a  gyerekek  rendszeresebben
fogyasztanak  gyümölcsöt,  a  hátrányos  helyzető
gyerekek  táplálkozása  javult  és  a  program  segítséget
jelentett  a  családoknak  is.  Az  oktatási  intézmények a
kísérı intézkedéseket  kedvezınek ítélték és  javasolták 
azok bıvítését. Egyes iskolákba több száz kilométerrıl 
érkezik az iskolagyümölcs, ezért az iskolák támogatják 
a regionális termékek beszállítását. 

A tojótyúkketrecek cseréjének 
várható hatása Magyarország 
tojástermelésére

A  ketreces  tartásmódra  vonatkozó  követelmények 
megváltozása miatt gyökeres átalakuláson átesett  tojás 
termelés  szektorát  mutatják be  a  szerzık.  Az  Európai 
Unióra  vonatkozó  elıírások  hatására  megváltozott  a
termelt étkezési tojás mennyisége, a feldolgozás szerke-
zete, átalakult a tojás külkereskedelme, ami termelıi és 
fogyasztói  szinten  módosította  az  árakat.  A Baromfi
Termék  Tanács  adatai  alapján  a  felvásárolt  tojás
mennyisége  2011-ben  5,6  százalékkal  nıtt,  a
feldolgozásra  kerülı  tojás  mennyisége  csaknem
megduplázódott. A feldolgozásra szánt tojás mennyisé-
gében  túltermelés  alakult  ki,  míg  az  étkezési  tojás 
mennyisége  lecsökkent.  A KSH  adatai  azt  mutatják, 
hogy 2011-ben az étkezési tojás magyarországi kivitele 
50  százalékkal  csökkent,  behozatala  pedig
14,5 százalékkal nıtt. A tojást importáló országok közül 
Németországban történt meg az átállás és regenerálódott 
2012-ig  a  tojástermelés.  Az  esetleges  tojáshiány
fedezésére  csak  a  német  termelésre  számíthat
Magyarország,  ami  miatt  a szállítási  költséggel  növelt 
német árhoz drágulhat Magyarországon a tojás ára.
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IV. Az agrárgazdaságot jellemzı adatok

Az Agrárgazdasági Figyelı negyedik fejezete csak táblázatokból álló, éves adatok összeállítását tartalmazza és 
az elmúlt 3 év összehasonlítását teszi lehetıvé. Ez a rész állandó szerkezető és minden negyedévben a legfrissebb 
adatok megjelenésének függvényében módosul.

8. táblázat: A mezıgazdaság aránya a nemzetgazdaságban

Év

A mezıgazdaság részaránya
Élelmiszeripari termékek, ital, 

dohányáru részaránya

GDP-
termelésben

beruházásban
foglalkoz-

tatottságbana) fogyasztásbanb) exportbanc)

folyó áron, % % folyó áron, %

2008 3,4 4,6 4,4 27,1 6,7

2009 2,9 5,6 4,6 28,0 7,2

2010 3,2 4,8 4,5 27,5 6,9
a) A munkaerı-felmérés adatai (erdıgazdálkodással együtt). 
b) A háztartások hazai fogyasztási kiadásaiból.
c) SITC (ENSZ Nomenklatura) szerint nem tartalmazza a nyersanyagokon belül az olajos mag és olajtartalmú, állati olaj és zsír, növényi olaj és zsír, feldolgo-
zott állati és növényi melléktermékeket.

Forrás: KSH, AKI

9. táblázat: Foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint

Megnevezés

2009 2010 2011

október-december

ezer fı
elızı év =

100 %
ezer fı

elızı év =
100 %

ezer fı
elızı év =

100 %

Mezıgazdaság 175,1 104,4 171,8 98,1 191,6 111,5

Ipar 1 173,3 94,1 1 170,1 99,7 1 181,1 100,9

Élelmiszeripar 133,6 101,2 125,2 93,7 125,6 100,3

Nemzetgazdaság 3 782,8 97,5 3 804,3 100,6 3 850,6 101,2

Forrás: KSH
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10. táblázat: Agrár- és vidékfejlesztési támogatások éves források szerinti teljesülése 

millió HUF

Forrás
Támogatások

EU-s hazai összesen

2008

Nemzeti támogatások - 113 037 113 037

EU társfinanszírozású támogatások 73 851 22 827 96 678

Közvetlen EU kifizetések 187 395 - 187 395

Összesen 261 246 135 864 397 110

2009

Nemzeti támogatások - 120 280 120 280

EU társfinanszírozású támogatások 144 055 46 963 191 018

Közvetlen EU kifizetések 320 133 - 320 133

Összesen 464 188 167 243 631 431

2010

Nemzeti támogatások - 53 650 53 650

EU társfinanszírozású támogatások 116 417 40 013 156 430

Közvetlen EU kifizetések 283 772 - 283 772

Összesen 400 189 93 663 493 852

2011a)

Nemzeti támogatások - 64 914 64 914

EU társfinanszírozású támogatások 149 194 54 327 203 521

Közvetlen EU kifizetések 194 358 - 194 358

Összesen 462 793 119 241 462 793
a) elızetes adatok

Forrás: VM adatok alapján AKI szerkesztés
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11. táblázat: Földterület mővelési ágak szerint és a fıbb növények vetésterülete

ezer hektár

Megnevezés 2009 2010 2011

Szántó 4 502 4 322 4 322

ebbıl: búzaa) 1 156 1 011 975

ıszi árpaa) 198 185 162

tavaszi árpaa) 127 102 101

Kukoricaa) 1 200 1 161 1 257

Cukorrépaa) 14 15 15

Napraforgóa) 559 524 579

Gyümölcsös 99 94 92

Szılı 83 83 82

Gyepb) 1 004 763 759

Mezıgazdasági terület 5 783 5 343 5 337

Erdı 1 896 1 913 1 922

Nádas 61 65 65

Halastó 36 36 35

Termıterület 7 775 7 356 7 360

Mővelés alól kivett területc) 1 528 1 947 1 944

Földterület összesen 9 303 9 303 9 303
a) Vetésterület.
b) 2010-tıl az új módszertan szerint nem tartalmazza a nem hasznosított gyepterületeket.
c) 2010-tıl az új módszertan szerint tartalmazza a nem hasznosított gyepterületeket is.

Forrás: AKI Statisztikai Osztály, KSH
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12. táblázat: Növénytermelés hozamai

Megnevezés

Betakarított mennyiség Termésátlag

ezer tonna tonna/hektár

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Gabonafélék 6 027 5 299 5 690 4,7 4,7 ..

   ebbıl: búza 4 419 3 745 4 086 3,9 3,7 4,2

              árpa 1 064 944 1 007 3,3 3,4 3,8

Szántóföldi növények

Burgonya 561 488 529 21,3 20,4 26,7

Cukorrépa 737 819 735 53,6 59,1 52,5

Szója 72 78 92 2,3 2,3 2,4

Napraforgó 1 256 970 1 386 2,4 1,9 2,4

Kukorica 7 528 6 985 8 142 6,4 6,5 6,6

Silókukorica és csalamádé 2 202 2 202 2 220 25,3 29,7 27,0

Zöldségfélék

csemegekukorica 422 304 369 15,2 14,3 15,7

paradicsom 193 51 74 49,7 36,2 50,3

zöldpaprika 149 25 25 25,9 15,8 16,6

vöröshagyma 61 28 56 22,2 20,2 23,1

Gyümölcs

ıszibarack 61 54 43 8,2 9,0 7,8

alma 575 497 265 13,7 15,3 8,9

körte 32 20 18 10,7 8,7 7,4

szılı 550 399 545 7,2 5,2 7,4

Forrás: AKI Statisztikai Osztály, KSH
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13. táblázat: Mőtrágya értékesítés alakulása

Megnevezés 2009 2010 2011

Mőtrágya hatóanyagban, ezer tonna 367 385 413

Ebbıl: nitrogén 275 281 302

foszfor 44 46 51

kálium 48 58 60

Egy hektár mezıgazdasági területre kijuttatott 
hatóanyag, kg

64 72 77

Egy hektár szántó-, konyhakert-, gyümölcsös-
és szılıterületre kijuttatott hatóanyag, kg

77 84 90

Forrás: AKI Statisztikai Osztály

14. táblázat: Az öntözés helyzetének alakulása az adott év októberéig

Megnevezés

Vízjogilag 
engedélyezett 

öntözhetı terület, hektár

Megöntözött 
alapterület, hektár

Kiöntözött 
vízmennyiség, ezer m3

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Szántó 142 108 133 400 156 326 76 323 25 559 60 426 114 939 30 260 82 911

Gyümölcsös 11 354 12 022 12 672 4 665 1 743 5 582 4 434 1 086 5 750

Szılı 361 385 406 10 6 26 9 4 26

Gyep 5 898 2 301 6 518 1 651 135 1 637 677 61 560

Halastó 8 947 10 317 12 489 8 562 8 597 8 885 62 615 54 161 67 450

Egyéb (erdı, fásítás stb.) 9 939 10 609 12 965 508 612 2 880 524 308 9 704

Összesen 178 607 169 034 201 376 91 719 36 652 79 436 183 198 85 880 166 401

Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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15. táblázat: Fıbb mezıgazdasági gépek értékesítése

darab

Megnevezés
Értékesítés mezıgazdasági végfelhasználóknaka)

2009 2010 2011

Kerekes traktorok 3 045 990 1 917

Gabonakombájnok 503 69 176

Önjáró rakodók 425 139 265

Talajmővelıgépek 4 014 2 060 3 726

ekék 554 222 423

tárcsás talajmővelık 611 308 507

magágykészítık 456 218 334

Vetı- és ültetıgépek 1 028 354 664

gabonavetıgépek 281 56 179

kukoricavetı gépek 484 192 297

Tápanyag-visszapótlási gépek 828 504 726

Szilárd mőtrágyaszóró gépek 655 454 651

Növényvédı és -ápoló gépek 1 529 815 1 077

szántóföldi permetezıgépek 854 337 398

Betakarítógép adapterek 773 185 316

kukoricacsı-törı adapterek 285 76 159

napraforgó betakarító adapterek 185 46 121

Szálastakarmány betakarítók 1 215 833 805

főkaszák 835 596 522

rendkezelık, rendterítık 336 197 227

Bálázók 396 192 303

Mezıgazdasági pótkocsik 557 215 273

a) Használtgép értékesítés, viszonteladás és külföldi – EU-s és EU-n kívüli – eladás nélkül.

Forrás: AKI Statisztikai Osztály
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16. táblázat: Magyarország állatállománya

ezer darab

Megnevezés
2009 2010 2011

június 1. december 1. június 1. december 1. június 1. december 1.

Szarvasmarha 703 700 706 681 689 698

Ebbıl: tehén 320 312 315 309 325 328

Sertés 3 181 3 247 3 208 3 168 3 130 3 032

Ebbıl: anyakoca 225 226 228 219 219 210

Juh 1 292 1 223 1 204 1 181 1 131 1 095

Ebbıl: anyajuh 584 968 864 844 813 833

Ló 60 61 68 65 69 74

Tyúkfélék 38 547 32 128 39 428 31 848 37 200 33 006

Ebbıl: tojó 11 994 13 597 12 005 12 571 10 005 11 383

liba 3 007 1 405 3 028 1 384 3 732 1 244

kacsa 4 164 3 713 5 547 5 813 5 857 4 444

pulyka 3 572 3 018 3 637 3 168 3 137 3 053

Forrás: KSH

17. táblázat: Magyarország teljes haltermelése

tonna

Megnevezés

Tógazdasági
haltermelés

Intenzív üzemi
haltermelés

Természetesvízi
zsákmány

Összesen

bruttó étkezési bruttó étkezési bruttó étkezési bruttó étkezési

2008 20 071 13 735 2 461 1 952 7 394 7 024 29 926 22 711

2009 19 927 13 027 2 066 1 798 6 364 6 098 28 357 20 923

2010 18 559 12 305 2 114 1 938 6 216 6 006 26 889 20 249

Forrás: AKI Statisztikai Osztály, HAKI

18. táblázat: Becsült vadállomány

ezer darab

Megnevezés 2009 2010 2011

Gímszarvas 87,1 92,6 94,1

Dámszarvas 26,7 30,0 30,5

İz 349,5 366,6 355,7

Muflon 10,5 11,0 11,5

Vaddisznó 99,3 106,7 105,8

Mezei nyúl 523,6 538,7 454,5

Fácán 795,6 761,7 612,8

Fogoly 36,6 32,4 24,8

Forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár 
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19. táblázat: Vadállomány hasznosítás, teríték

ezer darab

Megnevezés 2008 2009 2010

Gímszarvas 36,2 39,3 41,1

Dámszarvas 9,7 10,5 10,8

İz 86,1 89,8 88,6

Muflon 2,9 3,1 3,4

Vaddisznó 94,4 111,2 112,4

Mezei nyúl 104,0 106,8 78,8

Fácán 421,0 377,7 306,5

Fogoly 2,6 3,8 2,2

Pénzügyi adatok (milliárd HUF)

Bevétel 16,6 15,87 16,37

Összes kiadás 16,16 15,71 15,97

Ebbıl: mezıgazdasági vadkár 1,56 1,44 2,14

erdei vadkár 0,13 0,12 0,14

Eredmény 0,44 0,16 0,39

Forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár 

20. táblázat: Erdıterület, erdısültség

ezer hektár

Megnevezés 2008 2009 2010

1. Földterület összesen 9 303 9 303 9 303

2. Erdıgazdálkodás alá vont terület összesena) 2 030 2 039 2 046

Ebbıl:

Faállománnyal borított terület 1 903 1 913 1 922

Erdıgazdálkodás alá vont területbıl:

Állami tulajdonú erdık 1 058 1 062 1 063

Közösségi tulajdonú erdık 19 19 19

Magántulajdonú erdık 826 832 840

Erdısültség százalékban 20,5 20,6 20,7
a) Megjegyzés: Az erdı mővelési ágon kívül tartalmazza az utak vadlegelık stb. területét is.

Forrás: Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóság
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21. táblázat: A mezıgazdasági, vad-, erdıgazdálkodási és halászati társas vállalkozások
jövedelem alakulásaa)

Megnevezés 2008 2009 2010

Adózás elıtti eredmény, millió HUF 85 317,6 35 853,7 49 757,5

Adózás elıtti eredmény ezer HUF/hektár 25,8 9,7 10,7
a) Adóbevallást készítı vállalkozások adatai alapján.

Forrás: NAV gyorsjelentés

22. táblázat: Mezıgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelme

millió EUR

Megnevezés 2009 2010 2011

Export 5 086 5 843 6 879

Import 3 371 3 711 4 182

Egyenleg 1 715 2 133 2 697

Forrás: AKI Statisztikai Osztály, KSH

23. táblázat: Az élelmiszeripar fontosabb adatai

Megnevezés 2008 2009 2010

Kibocsátás, millió HUF 2 337 894 2 249 415 2 236 178

Bruttó hozzáadott érték, millió HUF 617 248 657 136 598 721

Árbevétel, millió HUF 2 854 009 2 548 028 2 600 677

Foglalkoztatottak, fı 94 853 93 136 91 526

Forrás: NAV gyorsjelentés
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24. táblázat: Fıbb élelmiszeripari szakágazatok árbevétele és eredménye

millió HUF

Szakágazatok
Értékesítés nettó árbevétele Adózás elıtti eredmény

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Húsfeldolgozás, tartósítás 262 248 281 616 307 185 -4 837 1 303 3 014

Baromfihús feldolgozása, tartósítás 245 532 253 357 234 816 -13 635 -2 809 2 097

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 125 788 99 815 109 258 -7 304 -905 3 285

Gyümölcs, zöldség feldolgozás 271 806 213 992 201 345 -1 457 6 065 4 907

Tejtermék gyártása 225 859 188 187 208 946 -3 316 -3 868 -5 210

Malomipari termék gyártása 126 268 94 868 96 651 3 338 616 459

Haszonállat-eledel gyártása 164 385 130 478 160 357 2 583 1 577 3 613

Hobbiállat-eledel gyártása 61 408 68 578 69 289 799 3 060 5 636

Tésztafélék gyártása 37 460 32 018 37 153 1 990 1 756 576

Sörgyártás 130 622 89 567 52 887 -3 378 4 273 2 981

Üdítıital gyártása 164 225 174 041 155 588 -4 875 -2 846 2 257

Dohányipar 171 459 173 485 156 746 -2 113 2 425 752

Összes szakágazat 2 854 009 2 548 028 2 600 677 9 550 53 402 58 735

Forrás: NAV
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V.  Gyakran feltett kérdések

Ezt  a  fejezetet  nem  szánjuk  az  Agrárgazdasági  Figyelı  állandó  részének.  Csak  esetenként  szerepeltetjük,
ha olyan alapkérdések merülnek fel, amelyek igénylik a közszereplık és a laikus érdeklıdık tárgyilagos tájékozta-
tását.

Hogyan alakul a hazai tojás ára?
Egy év alatt több mint harminc százalékkal drágult a 

tojás fogyasztói ára, ami az idén tovább nıhet. Február 
végén  kezdıdött  a  tojásárırület, ennek  hatására  több 
megyében  is  tíz  forinttal  drágult  egy-egy  rántottának
való.  Egyes ágazati elemzık azt sem tartják elképzelhe-
tetlennek, hogy a húsvéti szezonális árak akár a hatvan 
forint  vagy  azt  meghaladó  darabonkénti  árszintet  is
elérhetik.  Az  áremelkedést  elsısorban  az  uniós
tyúkjóléti intézkedések és a magas takarmányárak gene-
rálják, melynek következtében nı a termelık költsége.

Az  új  technológia  és  elıírás  tyúkonként  ötezer
forintos  beruházásra  kényszerítette a hazai  termelıket, 
ezt  sokan  nem  tudták  végrehajtani.  Továbbá  tizenöt
EU-s országban sem hajtották végre teljes egészében az 
új ketrecekre átállást, így Európában is tojáshiány lépett 
fel. Mivel hazánk eddig is 25-30 százalékos behozatalra 
szorult, ez még inkább érzékenyen hatott a tojáspiacra 
és az árakra. 

Fékezheti  az áremelkedést,  hogy a vásárlók anyagi 
lehetıségei  behatároltak,  így egy  bizonyos  árszintre  a 
kereslet csökkenésével reagálna a piac. A kereskedelem 
mintegy harmincszázalékos haszonkulccsal dolgozik, a 
termelık önköltsége 21-22 forint tojásonként, amelyben 
még  nincs  benne  az  általános  forgalmi  adó
27  százalékos  mértéke,  így  minimálisan  mintegy
27-28 forintot kell elérnie a termelıi árnak.  Húsvétig  
árcsökkenés nem várható, utána a szabadtartásos terme-
lésbıl majd több tojás származik, és mivel a nyár egyéb-
ként sem a legerısebb idıszak a  tojás  szempontjából, 
stagnálást jeleznek az elemzık.

A Vidékfejlesztési  Minisztérium az elmúlt  években 
három alkalommal is írt ki pályázatot, hogy megköny-
nyítse a régi, kisebb ketrecekkel termelı gazdák dolgát, 
s az idén is segít. 

Milyen mértékben drágulnak a baromfitermékek?
Az  elmúlt  6  évben  jelentıs  mértékben  nıttek  a

baromfitermelés és -feldolgozás költségei, míg az árak 
ennél  jóval  kisebb  mértékben  emelkedtek.  Részben
emiatt, és az EU-ban tapasztalható hiány miatt is a nyár 
elejéig három lépésben drágul majd a baromfitermékek 
kilogrammonkénti ára.

A Baromfi  Termék Tanács  utóbbi  hat  évet  elemzı 
anyaga  szerint  a  csirketakarmány  ára  tavaly
82 százalékkal  volt  magasabb, mint  2006-ban, az idei 
elsı  két  hónapban  pedig  további  5  százalékkal  nıtt.
A  pulykatakarmányok  ára  2011-re  megduplázódott
2006-hoz  képest,  2012-ben  eddig  további
16 százalékkal emelkedett. Minden más fontos költség-
tényezı is komolyan nıtt. A felvásárlási árak csirkénél a 
2006  márciusi  szinthez  viszonyítva  2011-re
44,7  százalékkal  nıttek,  pulykánál  az  emelkedés
2011-ig  40  százalék,  2012  elejére  57  százalék  lett.
A meghatározó anyag- és bérjellegő költségek növeke-
dését  a  felvásárlási  árak  nem  tudták  kompenzálni.
A  baromfitermékek  nettó  átadási  árai  az  elmúlt
3-4 évben jelentıs mértékben nem változtak, az utolsó 
egy-két évben pedig csökkentek, úgy, hogy a fogyasztói 
árak sem emelkedtek. 

Az áprilisi 5-6 százalékos áremelés egyelıre csak a 
tenyésztıkön  segít,  a  továbbra  is  alacsony  fogyasztói 
árak miatt most a feldolgozók vannak bajban. Ezért egy 
6-8  százalékos  emelés  szinte  biztosra  vehetı  május
közepéig, és mivel az is csak visszarendezıdés a három 
évvel ezelıtti szintekre, így az idıközben megnıtt költ-
ségek miatt egy harmadik körös, 7 százalékos mértékő 
nyár  eleji  áremelésre  is  szükség  lesz,  még  ha  ez  a
fogyasztás csökkenéséhez is vezet.

Milyen segítséget kaphatnak az erdıgazdálkodók?
Az erdık gazdasági értékének növelése érdekében a 

Vidékfejlesztési Minisztérium 2 milliárd forint, európai 
uniós  finanszírozású  pályázatot  hirdet  fiatal  erdık
ápolására. Támogatást azok az erdıgazdálkodók kérhet-
nek, akik legalább 20 hektár, magán- vagy önkormány-
zati  tulajdonban  lévı  erdıterületen  gazdálkodnak.
A kérelmeket  május  2-31.  között  lehet  benyújtani  az
illetékes erdészeti igazgatósághoz. Az elızetes felméré-
sek  szerint  több  mint  6500  magán  erdıgazdálkodó
pályázhat majd, így csaknem 100 ezer hektárnyi erdıte-
rületen végzendı munkát támogat. A támogatás elindítá-
sának nagy szerepe lehet abban is, hogy közel 200 ezer 
hektár,  jelenleg  még  nem  mővelt  magánerdıben  is
elkezdıdjön  a  gazdálkodás,  így  6000  új  munkahely
jöhet létre. A fiatal erdık ápolása, tisztítása, a fajössze-
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tétel  javítása,  a faállomány megfelelı kialakítása, a jó 
egészségi állapot megırzése hozzájárul a faanyagterme-
lés minıségi feltételeinek javításához és a magán erdı-
gazdálkodás
versenyképességének növeléséhez. A támogatás mértéke 
az  elszámolható  kiadások  50  százaléka,  egy  pályázó
legfeljebb 21 millió forintot kérhet. 2013-ban a támoga-
tási kérelmeket február 1-28. között lehet majd beadni.

Hol valósul meg az elmúlt évek egyik legjelentı-
sebb erımő beruházása?

Másfél milliárd forintos beruházással egy biomassza 
erımő  és  hozzá  kapcsolódó  hálózat  épül  Kalocsán, 
amelybıl  az  önkormányzat  intézményei  mellett  több 
épület távfőtését is biztosítani tudják. A beruházáshoz a 
kalocsai  önkormányzat  ötven  százalékos  tulajdonában 
lévı Kalocsa-Távhı Szolgáltató Kft. 750 millió forintot 
nyert a távhıközpont- és szolgáltatás kivitelezésére kiírt 
pályázaton.

A tervek szerint az elmúlt húsz év biomassza erımő 
beruházása a következı főtési idényre el fog készülni.
A 4 MW-os biomassza erımő 2,5 millió köbméter gázt 
tud kiváltani, mely az önkormányzat energiaellátásánál 
15 százalékos megtakarítást eredményez. A hıközpont a 
kalocsai Szent Kereszt Kórház területén lesz, ide kerül 
majd a központi kazán is, és innen indul a távhıvezeték-
hálózat,  melyre  Kalocsa  legnagyobb  intézményeinek, 
kereskedelmi és állami egységeinek 80 százaléka csatla-
kozhat. A beruházáshoz szükséges saját forrást bankköl-
csönbıl biztosítják. Az erımőhöz szükséges alapanyag 
biztosítása  érdekében  a  környezı  településekkel  az
önkormányzat felvette a kapcsolatot, így lehetıség lesz 

arra, hogy a jövı évi közmunkaprogram keretében újabb 
munkahelyek jöjjenek létre.

Hogy változott a hazai borok ára?
A  tavalyi  2,5  millió  hektoliteres  szüret  után  is

elegendı bor várja az idei szüretet, az esetleges hiányt 
bıven pótolja az egyre több olasz és 2011-tıl nagyobb 
mennyiségben érkezı spanyol bor. A palackozott import 
nem  okoz  jelentıs  zavart,  viszont  az  egyre  bıvülı
ütemben érkezı hordós bor már igen.

Az  évenkénti  800  ezer  hektoliteres  import  már
meghaladja az exportot, így Magyarország nettó borim-
portırnek számít. A fogyasztói piacon közben drágul a 
bor,  a  tavalyi  árakkal  összevetve  10-20  százalékkal
magasabb  árszinten  értékesíthetnek  a  pincészetek.
A borkedvelı közönség érzékelte a drágulást, a fehérbo-
rért átlagosan 16, a vörösért pedig 14 százalékkal kell 
többet fizetni, mint egy éve. A szılırügyek fakadásakor 
állapítható meg pontosan,  hogy a  hazai  ültetvényeken 
milyen károkat okozott a 2011/2012-es tél. Önmagában 
a rügyek részleges elfagyása nem okozhat jelentıs kárt, 
hiszen a metszéssel általában a rügyek 60-70 százalékát 
eltávolítják. A szılıhöz értık legfeljebb néhány rüggyel 
többet hagynak meg, s az esetleges felesleges hajtásokat 
majd késıbb távolítják el. Egyedül azok számára lehet 
kellemetlen a februári hidegek kártétele, akik korábban 
metszettek. A Kunsági borvidéken okozhatott az ültetvé-
nyekben  kárt  a  szokatlanul  hideg  január,  február.
Itt a tıke fás részei is károsodhattak, de másutt jellem-
zıbb a rügykár.
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