
  
 

TISZÁNTÚLI AGRÁRTUDOMÁNYI NAPOK 

A DEBRECENI AGRÁR-FELSŐOKTATÁS 

150. ÉVFORDULÓJA 
 

„A magyar mezőgazdaság kihívásai” 
c. tudományos konferencia 

 

Agrárökonómia és Vidékfejlesztés Szekció 
 

2018. szeptember 6. (csütörtök) 

Debreceni Egyetem, Böszörményi úti Campus 

 

Elnök:   Dr. Szűcs István, egyetemi docens (Debreceni Egyetem GTK) 

Társelnök:  Dr. Felföldi János, egyetemi docens (Debreceni Egyetem GTK) 

Titkár:   Karnai Laura, doktorandusz (Debreceni Egyetem GTK) 

Meghívotti kör: az élelmiszergazdaságban és vidékfejlesztésben érdekelt/érintett  

    vállalkozások és önkormányzatok vezetői, valamint a felsőoktatási és kutató  

    intézmények illetékes kollégái 

 

PROGRAM 
 

Idő Előadó Cím 

14.00.-14.20. 
Dr. Feldman Zsolt 
államtitkár (Agrárminisztérium) 

A KAP támogatási rendszerének változása és potenciális 

hatása a magyar agráriumra 

14.20.-14.40. 
Dr. Hajas Pál 
c. egy. docens (EurAgro Kft.) 

A vidékfejlesztés múltja, jelene és jövője az EU-ban és 

Magyarországon 

14.40.-15.00. 
Prof. Dr. Törőcsík Mária 
egy. tanár (Pécsi Tud.egyetem KTK) 

Új és újszerű fogyasztói igények, elvárások és tendenciák a 

hazai élelmiszerpiacon 

15.00.-15.20. 
Prof. Dr. Pupos Tibor 
egyetemi tanár (Pannon Egyetem GK) 

Az agrárökonómia és vidékfejlesztés helye és szerepe az 

agrár-felsőoktatásban 

15.20.-15.30. Mindenki Kérdez - Felelek 

15.30.-16.00. – Poszterek bemutatója 

16.00.-16.20. 
Dr. Juhász Anikó 
h. államtitkár (Agrárminisztérium) 

A hazai agrárgazdaság versenyképessége 

16.20.-16.40. 

Dr. Kapronczai István 
c. egyetemi tanár (OTP Zrt.) 

Ádám János 
vezérigazgató (Bonafarm Zrt.) 

A hazai állattenyésztési ágazatok és a húsipar helyzete és 

kilátásai 

16.40.-17.00. Dr. Potori Norbert 
kut.-i igazgató (Agrárgazd.-i Kut. Int.)) 

A hazai szántóföldi növénytermesztési ágazatok helyzete és 

kilátásai 

17.00.-17.20. Dr. Apáti Ferenc 
alelnök (FruitVeB) 

A hazai zöldség és gyümölcs ágazat és a feldolgozó ipar 

helyzete és kilátásai 

17.20.-17.30. Mindenki Kérdez - Felelek 

 



A KAP támogatási rendszerének 

változása és potenciális hatása a 

magyar agráriumra

Dr. Feldman Zsolt

mezőgazdaságért felelős államtitkár

Agrárminisztérium

„A magyar mezőgazdaság kihívásai” c. konferencia

Tiszántúli Agrártudományi Napok

Debrecen, 2018. szeptember 6.



A Közös Agrárpolitika értékei

• Jövedelembiztonság, kiszámíthatóság: A közvetlen kifizetések évente több,

mint 170 ezer termelőhöz jutnak el, mintegy 4,9 millió hektár mezőgazdasági

területet lefedve. Segítik a banki finanszírozást.

• Rugalmasság: A jelenlegi rendszer kellő rugalmasságot biztosít a tagállami

sajátosságoknak megfelelő támogatási formák kialakításához, és 2020-ig

kiszámíthatóan áll a gazdák rendelkezésére.

• Célzott: A termeléshez kötött támogatásokon keresztül a nagy élőmunka

igényű, valamint érzékeny növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok

támogatására nyílik célzottan lehetőség. (+kisgazda, fiatal gazda)

• Vidéki életminőség: Hozzájárul a vidéki térségek gazdasági aktivitásának

fenntartásához (munkahelyek megőrzése, versenyképességi hátrányok

leküzdése, beruházás).

• Generációváltás: Eszköz a generációváltás előmozdítására mindkét Pillérben.

• Hozzáadott érték: Az alapanyag-termelésen túl, pl. „zöld közjavak” előállítása.



Az új KAP költségvetési vonatkozásai
• Az Európai Bizottság a KAP költségvetés csökkentésére tett javaslatot.

Magyarország esetében az EMGA források 16,4%-kal, az EMVA források pedig

26,6%-kal csökkennének (2018-as árakon).

• A KAP költségvetés 40%-át környezet- és klímavédelmi célokra kellene fordítani.

• Folytatódna a közvetlen kifizetések tagállamok közötti konvergenciája, amelynek

finanszírozásban ezentúl minden tagállam részt venne.

• A támogatások csökkentése esetében sávos degresszió (60-100e euró között), majd

kötelező capping lépne életbe. Az összes közvetlen támogatási elem beszámítana,

kötelező munkabér korrekcióval.

• A közvetlen támogatások és vidékfejlesztés közötti forrás-átcsoportosítás

lehetősége megmaradna, mindkét irányban 15%-os mértékben.

• A társfinanszírozási arányok csökkentését javasolja a vidékfejlesztés esetében.

Az uniós hozzájárulás minimális mértéke 20% lenne.

• A Horizont Európa programból 2018-as árakon 8,9 Mrd euró kerülne az

ágazathoz kapcsolódó kutatás és innováció ösztönzésére.



Az új KAP céljai

Tagállami feladat az egyszerűsítés 

és a teljesítmény biztosítása.

+ MODERNIZÁCIÓ: 

Szaktanácsadás, innováció, 

digitalizáció.



Az új teljesítési modell fő irányvonalai
• Fókuszpontja egy közös KAP Stratégiai Terv mindkét pillérre, az Európai

Bizottság formális jóváhagyásához kötve.

• Megfelelőség-orientáció helyett eredményorientált megközelítés. Egy

egységes indikátorrendszer segítené az eredmények bemutatását és a célok

megvalósulásának nyomon követését, akár pénzügyi következményekkel.

• Megerősített környezeti kondícionalitás, amely a korábbi 30%-hoz képest az

összes kifizetés előfeltételévé válna.

• Számos elem a kis- és közepes gazdaságok felé történő forrásátcsoportosítás

előmozdítására, az igazságosabb forráseloszlás céljával.

• Növekvő figyelem fordul a modernizáció, az innováció, a szaktanácsadás és

a kockázatkezelés irányába.

• Nagyobb tagállami mozgástér, egyszerűsítés, adminisztratív terhek

csökkentése: a jogszabályi javaslatok jelenlegi formájukban nem képesek

megfelelni ezen elvárásoknak.



• Közös Stratégiai Terv készítési kötelezettség mindkét pillérre.

• A hét évre szóló tervet 2020. január 1-jéig kellene benyújtani.

• A formális jóváhagyására 8 hónap állna a Bizottság rendelkezésére.

Módosítási lehetőség évente egy alkalommal.

• Egy egységes indikátorrendszer (kimeneti, cél és hatás indikátorok)

segítené az eredmények bemutatását és a célok megvalósulásának

nyomon követését.

• A komplex célrendszerhez a javaslat indikátorokat rendel, a program

teljesülésének mérőszámait pedig a terv elfogadása keretében maga a

Bizottság hagyná jóvá.

• Az indikátorok nem teljesülése akár forrásvesztéshez is vezethet.

Stratégiai tervezés, indikátorok



• A megerősített környezeti kondícionalitás keretében meg kell

felelni a gazdálkodási követelményeknek (SMR) és a földterület

helyes mezőgazdasági és környezeti állapotára (HMKÁ) vonatkozó,

a tervben meghatározott feltételeknek.

• A korábbi 30%-tól eltérően az összes kifizetés előfeltételévé válna.

• Célunk, hogy a 2014-2020 időszakban, például a kötelező zöldítés

tekintetében érvényes mentesítéseket tovább lehessen vinni a

kisgazdaságok egyszerűsített támogatása esetében, hogy a nem

árutermelő gazdaságok átalánytámogatásának ne legyen feltétele a

kondícionalitás (kibővített kölcsönös megfeleltetés) betartása.

Kiterjesztett kondícionalitás



A közvetlen támogatások

tervezett rendszere

TERMELÉSTŐL ELVÁLASZTVA NYÚJTHATÓ

Fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű

jövedelemtámogatás
kötelező elem

Fenntarthatóságot elősegítő, kiegészítő,

átcsoportosítással nyújtható jövedelemtámogatás
kötelező elemmé válna

Fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott 

kiegészítő jövedelemtámogatás

a DP boríték min. 2%-ának 

megfelelő összeget erre a célra 

kellene fordítani

Az éghajlat- és környezetvédelmi célokat 

szolgáló rendszerek  (eco-schemes)

tagállami szinten kötelező, 

termelői szinten önkéntes

TERMELÉSHEZ KÖTÖTTEN NYÚJTHATÓ

Termeléstől függő jövedelemtámogatás önkéntes elem, max. 10+2%

Gyapotra vonatkozó terményspecifikus tám.
kötelező elem az érintett 

tagállamokban

VAGY: Alternatívaként megmarad a kistermelői támogatás.



• Célzottsága miatt kiemelt jelentőségű eszköz a hazai mezőgazdaság,

azon belül is a munkaigényes ágazatok támogatásában.

• Továbbra is fennmarad, önkéntes elemként.

• A kedvezményezett ágazatok köre nem változna.

• A korábbi 13+2% helyett azonban 10+2% lenne adható termeléshez

kötve, egy eleve szűkülő pénzügyi keretből.

• Célunk, hogy továbbra is lehessen 13+2%-ot adni, valamint eltörölni

a szektorális megkötéseket (így pl. a sertés, baromfi, dohány ágazat is

bekerülhetne).

+ Szeretnénk elérni az átmeneti nemzeti (ÁNT) támogatások

továbbvitelének, és fokozatos kivezetésének lehetőségét 2020 után.

Termeléshez kötött támogatások



Vidékfejlesztés I.

Különböző 
irányelveknek 

megfelelő 
gazdálkodás

8 EU által meghatározott 

beavatkozás váltja fel a több 

mint 70 intézkedést és 

alintézkedést.

Természeti 

hátránnyal 

érintett területek

Agrár-

környezetgazdálkodás

Beruházások

Együttműködés

Kockázatkezelés

Fiatal gazdák 

támogatása

Tudásátadás és 

információcsere



• Az EMVA kikerül a CPR hatálya alól.

• Csökkennek a társfinanszírozási arányok:

– 70% a kevésbé fejlett, leszakadó térségek esetében.

– 43% az egyéb régiókban.

– 65% a természeti hátránnyal érintett területekre.

– 80% a fenntartási kötelezettségekre, kötelező előírások miatt hátrányos

földterületekre (Natura, VKI), nem termelő beruházásokra+EIP, LEADER.

– 100% az I. Pillérből átcsoportosított összegekre.

• Az EMVA források 5%-át LEADER-re, legalább 30%-át pedig

környezetvédelmi célkitűzésekre kell fordítani.

• Megmarad a vissza nem térítendő beruházási támogatások lehetősége.

• Emelkedik a fiatal gazdáknak adható támogatás (100e EUR).

• Kötelező marad a kockázatkezelés.

• Célunk továbbá az öntözésre vonatkozó szabályok egyszerűsítése,

valamint a biztosítékmentes előlegfizetés lehetőségének megteremtése.

Vidékfejlesztés II.



Kutatás, fejlesztés, innováció
• A Stratégiai Terv keretében létre kell hozni az AKIS-t

(mezőgazdasági ismeretek és innovációk rendszere).

• A kutatás-fejlesztés és az innováció ágazaton belüli elősegítése

érdekében a Horizont Európa programból folyó áron 10 Mrd euró

(2018-as árakon 8,9 Mrd euró) kerül elkülönítésre az élelmiszerek, a

mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a biomassza alapú gazdasághoz

kapcsolódó kutatás és innováció ösztönzésére.

• Ezen feladatok, kihívások, valamint a kutatási források lehívása,

illetve maga a stratégiai tervezés végrehajtásához elengedhetetlen

egy erős háttérintézményi rendszer megléte és szakmai

támogatása (pl. AKI, NAIK).



Az új rendszerben rejlő kockázatok
• A Bizottság szűkülő források mellett egyre többet követel a gazdáktól.

• A Stratégiai tervezés bevezetése az I. Pillérben mélyreható újítás, amely

számos kockázatot hordoz magában. (Rövid időkeret, bizonytalan tervezés,

túlzott adminisztratív terhek, a bizottsági értékelés oldalán sok szubjektív

elem).

• Az indikátorrendszer működőképessé tétele az I. Pillérben az első években

kiemelkedő többletterhet jelent majd, ugyanakkor azok alakulása sok esetben

nem a tagállamon vagy a termelőn múlik majd, ezért azokhoz nem lehet

automatikus pénzügyi következményeket rendelni.

• Érdemi egyszerűsítés a Bizottság szintjén várható, tagállami szinten a terhek

növekedése várható. Az egyszerűsítés felelősségét a tagállamokra hárítja.

• A környezet- és klímavédelmi céloknak való megfelelési kényszer várhatóan

versenyképességi áldozattal jár.

• Célunk, hogy egy végrehajtható, tervezhető, valódi szubszidiaritást és

egyszerűsítést lehetővé tevő közösségi szabályozás jöjjön létre.



A reformfolyamat menetrendjének áttekintése
IDŐPONT MÉRFÖLDKŐ

2017. november 29.
Bizottsági kommunikáció a KAP jövőjével kapcsolatos 

elképzelésekről.

2018. március 19. Elnökségi következtetések elfogadása.

2018. május 2.
Hivatalos jogszabályi javaslat a Többéves Pénzügyi 

Keretre (MFF) vonatkozóan.

2018. június 1. Hivatalos jogszabályi javaslatok megjelenése.

2018 őszéig
Intenzív tárgyalás munkacsoporti szinten, valamint a 

Mezőgazdasági Különbizottságban (SCA)

2018. december

Az Osztrák Elnökség célja az „általános megközelítés” 

elérése a Tanácsban (előfeltétele az MFF tárgyalások 

megfelelő előrehaladása).

2021. január 1. Új költségvetési ciklus indul (vagy átmeneti év).



Köszönöm a figyelmet!



A vidékfejlesztés múltja, jelene és 
jövője az EU-ban és 

Magyarországon
Rural Development: Past-Present-

Future in EU and HU

A vidék jövője 2021. után / Rural Future Post 2021
150 éves a Debreceni Felsőfokú Agrárképzés 

Tiszántúli Agrártudományi Napok, 2018.09.06. 
Dr Hajas Pál, c.Egyetemi Tanár, EurAgro, Kozárd



1 perces válasz:     1 minute’s version:
Eredményes múlt  Successful past
Szerény jelen Decent present
Bizonytalan jövő!?  Uncertain future!?

…vagy részleteiben?
…or in more details?



EU vidékfejlesztés/EU Rural 
Development
A jelen/Present: a jogi alap/legal
base 1303/2013. EU Parlam. és a 
Tanács 2013. dec.-i jogszabálya
Erre épül a tagországi 
rendelet/applied by MS legal acts



2010-ben készült a „Europe-2020”: 
Smart, Sustainable and Inclusive
Growth stratégia, ezen alapul és a 
KAP végrehajtására irányul
Europe-2020: Approved strategy in
2010 „Smart, Sustainable, Inclusive
Growth” which determines the
Common Agricultural Policy of EU



A 2014–2020 közötti magyarországi 
vidékfejlesztési program / The 
Hungarian RDP
• Elfogadva: 2015.08.15-én
• Approved by the EU on 15.8.2015.
• 3,4 Mrd Euro + 740 M Euro nemzeti 

társfinanszírozás / 3,4 Mrd Euro + 740 
Million Euro MS contribution



Fontossabb célok/Some important aims:
• Mezőgazdaság és Vidéki Turizmus / 

Agriculture and Rural Tourism
• Falumegújítás (!!!) / Village renewal (!!!)
• ICT fejlesztés vidéken/ICT rural development

program
• Vidék-város kapcsolat erősítése / 

Strengthening Rural-urban relations
• Klímabarát földhasználat / Climate friendly

land use



Kihívások/Challenges (1):
• Harmónia az agrárium és a vidék között / 

Harmonize Agriculture and RD targets
• Hasznosítani a termelési potenciált, a 

földet, a vízkészletet / Utilize production
potential, the land and water

• Biztató jelent és jövőt, progresszív 
megélhetést kínálni a vidéken élőknek / 
Offer stabil present and future, progressive
livelihood for rural population



Kihívások/Challenges (2):
• Gondoskodni a lakosság biztonságos és 

egészséges élelmiszer-ellátásáról/Ensure
safe and healthy food for the population

• Az élelmiszer-exporttal hozzájárulni a 
nemzetgazdaság fejlődéséhez / 
Contribute to the national economy
through exportation of foodstuffs



Kihívások/Challenges (3):

• Merre tart Európa? /Where
Europe is moving to?

• Merre tartunk 
Magyarországon?/Where do we
go in Hungary?



Kihívások/Challenges (4):
• Merre tart Európa? /Where Europe is moving?

• Európa: Az agrár- és vidékpolitika (is) 
egyre zavarosabb! / Europe: Somewhat
bipolar agri- and rural policy –
regionalization: West-North-East- Central
- South

• Ny-Európa: csökkenő érdeklődés, Kelet-
Közép Európa: fokozódó figyelem / East
and Central Europe: increased attention



Kihívások/Challenges (5):
• Merre tart Európa? /Where Europe is 

moving?

• Brüsszeli szabadkereskedelmi 
kalandok /EU Free trade wishes
& adventures (Canada, USA)…

• Lopakodó GMO (és migráció) 
nyugaton / Stealth GMO (and 
migration) in Western – North EU



Kihívások/Challenges (6):
• Stratégiai és kritikus pontjaink 

Magyarországon /Strategic and critical
points in Hungary

• Nem mondhatunk le: /We must 
ensure:
 az élelmiszer-önellátásról /food

self sufficiency



Kihívások/Challenges (7):
• Stratégiai és kritikus pontjaink 

Magyarországon? /Strategic and critical
points in Hungary?

• Nem mondhatunk le /We must 
ensure
 a magyar vidékről / healthy

and vital rural areas



Kihívások/Challenges (8):
• Sürgető teendők /Pressing problems

• Munkaerő-hiány /Labour
shortage

• Tudáshiány / Knowledge
deficiency

• Vízhiány / Water shortage



Kihívások/Challenges (9):

• Munkaerő-hiány /Labour
shortage
 Sem szakdolgozó, sem alkalmi 

munkás nincs elegendő / 
Neither technicians, nor
occasional labor available



Kihívások/Challenges (10):
• Tudáshiány /Knowledge deficiency
 Agrár és vidéki munkavállalók 

rendkívül hiányos digitális tudása / 
Agriculre and rural employees has 
critical deficiency in digital
understanding (smart technologies
are at risk)



Kihívások/Challenges (11):
• Vízhiány / Water deficiency (80 m/80 m)
 Nagyon kicsi az öntözött terület, 

rendkívül bonyolult az üzemi víztározók 
létesítése / Extremely low rate of 
irrigation, difficult water harvesting

 A vízgazdálkodás nem tartozik az 
agrártárcához / Water economy has 
been detached from the agriculture
ministry



Kihívások/Challenges (12):
• Az agrár-ökoszisztémák helyreállítása / 

Restoring agro-ecosystems
 Harmonizáljuk a precíziós gazdálkodást 

és az ökoszisztémák helyreállítását / 
Harmonisation of Precision farming 
with pollinator habitat and small game 
habitat development



Kihívások/Challenges (13):
• Lépésváltás szükséges/ Need step change

 A Debreceni Egyetem tudományos 
közössége előljár abben a témában / 
The Scientific Community of the
University of Debrecen takes leading
role in this innovation



Nemzeti Vidékstratégia 2012 – 2020 
(„a magyar vidék alkotmánya”) 

National Rural Strategy
„rural constitution”



Válaszok/Answers (1):
• Tisztázzuk és ne keverjük a stratégiai és 

végrehajtó szinteket / Respect and don’t 
mix strategic and applied levels

• Bízzunk meg jobban a helyi döntésekben 
és végrehajtásokban /Trust much more in
local initiatives and decisions /



Válaszok/Answers (2):
• Óhaj? Remény? - A stratégiai döntési 

szint sokkal nagyobb bizalmat szavazzon 
a helyi fejlesztésekre/ Wishful thinking: 
Trust much more in local solutions

• HFS: Adjunk bátran többet a vidéknek /
LDS: Give more generous support to rural
areas



Válaszok/Answers (3):
• A VIDÉK érdekében nyúljunk bátran a 

kiegészítő pénzforrásokhoz / For rural success: 
please tap additional (multifund) resources

Vidékfejlesztési Program / EAFRD
Regionális Alap / ERDF
Szociális Alap / ESF
Tengeri és Halászati Alap / EMFF

Öszhangot tartani a vidéki, a városi és a 
tengermenti fejlesztésekben /Rural-Urban-Coastal



Válaszok/Answers (4):
• A hazai agrár- és vidékfejlesztés vezetőinek 

hitvallásai / Top agrar leaders for rural success
Dr. Fazekas Sándor (2010-18): Történelme során 

mindig a falusi közösségek erejére támaszkodva tudott 
megújulni a magyar társadalom /Historically the
Hungarian society always merited from the strength of 
rural communities

Dr. Nagy István (2018 - ): Agrárium és vidék újra 
együtt, összefogással a zöld gazdaságért és a 
megújulásért / Agriculture and rural space reunited for 
renewal and green economy



Jövőkép - Víziók/Future in Visions (1):
• Ezeréves hagyományok, fajtáink, vidékeink, a 

falvak és kisvárosok összhangja /Historical
farming tradition, Hungarian breeds and 
varieties, coupled with villages and small
towns

• Az agro-ökoszisztémák tisztelete /Respecting
and restoring agro-ecosystems

• A nemzet élelmiszerbázisa /Maintain food for 
the nation

• A Magyar Falvak program/Hungarian Villages



Jövőkép - Víziók/Future in Visions (2):
Az EU-szinten kimondott „Európai 
agrármodell” célja a vidéki térségek 
fenntartható fejlesztése diverzifikált és 
multifunkcionális mezőgazdasággal / 
The EU-declared "European model of 
agriculture" aims at a sustainable 
development of rural areas through a 
diversified and multifunctional agriculture



Jövőkép - Víziók/Future in Visions (3):
Az európai gazdák olyan speciális szociális és 
gazdasági kategóriát képeznek, ami egyúttal 
ezeréves hagyományokban és kultúrában 
gyökerező európai érték / 
Farmers in Europe are a special socio-
economic category that other Europeans 
value, as the roots of their millenary 
traditions and cultures.



Jövőkép - Víziók/Future in Visions (4):
2030-ra az össz-EU-ra előrejelzett nitrogén 
többlet talán 2,6%-kal alacsonyabb lesz, 
mint 2008-ban (a csökkenő kérődző 
állomány miatt)
In 2030, the projected average nitrogen 
surplus in the EU-27 will be 2.6 % lower than 
in 2008. The largest fall in the surplus is 
projected in EU regions where a reduction in 
herd size is expected 



Jövőkép - Víziók/Future in Visions (5):

Az agrár-vidék tanulmány szerint 2030-ig 
számított EU-szintű agrárbevétel jelentős 
csökkenése következik be / 

The Total EU agricultural income is 
expected to decrease considerably in real 
terms over the outlook period 



Jövőkép - Víziók/Future in Visions (6):
Az EU agrár-vidék diplomácia 2017-től egyre 

aktívabb a 2021. utáni CAP források megtartásáért. (Cork-
i Nyilatkozat, BG:Pravetz Memorandum, Slovenia: Bled
Declaration – okos falvak, Edinburgh: OECD 
Vidékfejlesztési Konferencia a Vidéki Innovációról –
versenyképesség és fenntarthatóság)

The EU agricultural and rural diplomacy is well
activated since 2017 for a more promising CAP resource
allocation (Cork Declaration, BG Presidency: Pravetz
Memorandum, Bled Declaration about smart villages and 
smarter future of rural areas, UK: OECD RD Conference on
Rural Innovation – Competitiveness and sustainability)



… s mindez csak dióhéjban…
…and these are just in nutshell…

A vidék képviselői minden eddiginél sokkal 
aktívabban kell, hogy kifejezzék 

meggyőződésüket az agrárium és a vidék 
érdekében

Rural stakeholders should increase their
activities in order to express their firm

opinion for the interest of agriculture and 
rural development



Bizonytalan jövő!?  Uncertain future!?
Mit hoz a gazdáknak az elkövetkező egy 

év? / What farmers can expect in the
coming one year?

Választások sorozata jön: pl. svéd, belga 
és az Európai Parlament

Series of elections will determine the
future of the EU



Bizonytalan jövő!?  Uncertain future!? 

https://www.youtube.com/watch?v=rJP
DY9W0Al8&feature=youtu.be



Köszönöm a figyelmet!
Thank you for your attention!



új és újszerű fogyasztói igények, elvárások  
és tendenciák a hazai élelmiszerpiacon 

New and innovative consumer demands and expectations in the Hungarian food market 

 
Törőcsik Mária – Pál Eszter – Jakopánecz Eszter 

PTE KTK Marketing és Turizmus Intézet 

A kutatás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, EFOP-3.6.1-16-2016-00004  „Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az 
intelligens szakosodás megvalósítása érdekében” című projektjének támogatásával készült. 

 

EFOP-3.6.1-16-2016-00004 project called “Comprehensive developments at the University of Pécs for the implementation of intelligent 
specialisation”. 



az előadás kérdései 
issues of the presentation 

az élelmiszer, az étkezés fontossága a magyar lakosság körében 
the importance of food and eating for the Hungarian population 

 

a háztartások fogyasztásának vizsgálata az adatok tükrében   
a survey of the consumption of households in the light of statistical data 

 

a trendek hatása az élelmiszerfogyasztásra 
the impact of trends on the consumption of foods 

 

a trendek megmutatkozása a kutatásaink eredményeiben EFOP-3.6.1-16-2016-

00004 2001 fős személyes  reprezentatív megkérdezés, 2018. április-májusában, a 15-74 éves magyar 

lakosságra 

the appearance of trends in the findings of our research: a questionnaire survey of 2001 respondents representative of the 
Hungarian population, April and May 2018 



a tématerület fontossága 
the significance of the issue 



élelmiszer és a fogyasztók sokrétű kapcsolata 
the diverse relationship of foods and consumers 

 

az egyik legfontosabb vásárlási terület – a jövedelmek negyede 
one of the most important fields of shopping – one quarter of incomes 

 

a fogyasztói társadalom egyik jele a bőséges élelmiszerkínálat 
a feature of consumer society is the rich supply of foods 

 

az étel, étkezés témakör iránti fokozott érdeklődés tanúi vagyunk 
we can witness an increased interest in food and eating 

 

az étel szimbólumok gazdag tárháza 
foods are a rich inventory of symbols 

 



1%

3% 3% 14% 11% 15% 22% 11% 20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

egyáltalán nem fontos 2 3 4 5 6 7 8 9 nagyon fontos

étkezések fontossága (n=2001) 
the significance of meals 

„Kérem, jelezze, hogy mennyire tölt be fontos szerepet az étkezés az Ön életében!” 
(1: egyáltalán nem fontos, 10: nagyon fontos) 

generációk tekintetében nem találtunk szignifikáns eltéréseket, településtípus,  
egészségügyi állapot, iskolai végzettség és nemek szerint gyenge a kapcsolat 

 
no significant differences were found among generations, weak relationships were detected by settlement category, health condition, 

finished school education and gender 

Forrás: Saját szerkesztés 



Szeretek enni. 
I like eating. 

 

 
„Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?”  

(1: egyáltalán nem értek egyet, 5: teljes mértékben egyetértek) 

 

 

 

 

 

jobban egyetértettek az állítással a férfiak, a fiatalok, a fővárosiak, illetve nagyközségekben élők,  
és kevésbé értettek egyet az alacsony jövedelmű és kifejezetten rossz egészségügyi állapotú válaszadók 

 
more typically agreed with the statement: males, the young, dwellers of the capital city and inhabitants of large villages; less typically agreed 

with the statement: respondents with low income level and in definitely bad health condition 

Forrás: Saját szerkesztés 



élelmiszerfogyasztási adatok 
food consumption data 

durva folyamatok a 2008-as válság hatására 
shocking processes induced by the crisis of 2008 

 

a háztartások fogyasztása a válság következtében 
as an effect of the crisis, the consumption of households  

 - mennyiségében is jelentősen csökkent 
significantly decreased also in quantity 

 - ez még a 2010-es évek elején is éreztette hatását 
this was still palpable in the early 2010s  

 - 2012-ig stagnált a fogyasztás 
consumption stagnated until 2012 

 - a mennyiségi változások mellett összetétel változások is 
besides quantitative changes, also changes in the composition  

 

a termelési, kereskedelmi piaci szereplők is válságos helyzetbe kerültek 
actors in production and commerce too were in critical situation 



  

Forrás: KSH: A háztartások életszínvonala, 2016 
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Foods and non-alcoholic beverages
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Catering and accommodation services

Other

2010

2016

Breakdown of the expenses of households, 2010-2016  
(edited by the authors, using the data of HCSO, 2017) 

 

Forrás: KSH: A háztartások életszínvonala, 2016 
Source: HCSO, living standards of households, 2016 
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Sokkal többször eszem ma, mint három évvel ezelőtt.

Sokkal több időt töltök étkezéssel, mint három évvel ezelőtt.

Sokkal többet költök élelmiszerre, mint három évvel ezelőtt.

Sokkal többet eszem, mint három évvel ezelőtt.

teljes mértékben egyetért 4 3 2 egyáltalán nem ért egyet NT/NV

étkezéssel kapcsolatos változások (n=2001) 
changes concerning eating 

„Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?”  
(1: egyáltalán nem értek egyet, 5: teljes mértékben egyetértek) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 



trendek, tendenciák 
trends and tendencies 



gondolati struktúra 
conceptual structure 

élelmiszeripar 

food processing 
industry 

fogyasztói 
magatartás 

consumer 
behaviour 

életstílus 
lifestyle 

trendhatások 
trend impacts 

A piacok 
alakulása. 

The development of 
the markets. 

Az életstílus csoportok tagjaira hatnak a trendek, ezek mutatkoznak meg 
elvárásaikban, majd vásárlásaikban. 

Members of the lifestyle groups are affected by trends, these appear in their expectations and 
later in their purchases. 

Gyors és lassú irányú impulzusok az 
innovációs térben. 

Fast and slow impulses in the innovation space.  



MEGATRENDEK 
MEGATRENDS 

trendek/ellentrendek 
trends/counter-trends 

trendek rendszere 
the system of trends 

 
lassú – koncepció, stabilitás 

slow – concept, stability 

 

aktuális trendek 
current trends 

 
gyors – még több lehetőség 

fast – even more possibilities 

 



MEGATRENDEK 
MEGATRENDS 

trendek hatáselemzése 
impact analysis of trends 
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inspiráló megatrend területek 
inspiring megatrend areas 



kiemelt trendhatások 
selected trend impacts 

moralitás 
morality 

élmények 
experiences 

életstílus 
lifestyle 

egészség 
health 

alapszükségletek 
basic needs 

test 
body 

étkezési stílus 
eating style 



trendnyomok a kutatásban 
traces of trends in the research 



14,2%

85,8%

igen nem

étkezési problémák, koncepciók (n=2001) 
eating problems and concepts 

 

Követett diéták, speciális étrendek 
Special diets followed 

„Milyen diétát, speciális étrendet követ az alábbiak közül? 
Többet is megjelölhet!” 

 

Diétát, speciális étrendet követők aránya  
(n=2001) 
Proportion of those who follow special diets (n=2001) 

„Követ valamilyen diétát, speciális étrendet?” 

 

A megkérdezettek 13,2%-a nyilatkozott úgy, hogy van olyan betegsége, ami miatt nem ehet 

 bármit, illetve 3% nem kívánt válaszolni. Kb. 16% 
Of all respondents, 13.2% stated they had some disease that prevented them from eating just anything, and another 3% did not wish to 

answer. App. 16% 

3,1%

25,5%

49,0%

28,6%

15,7%

8,8%

13,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

nem eszem húst

fogyókúrázom

nem eszem finomított cukrokat

nem eszem fehérlisztet

nem eszem laktózt

nem eszem glutént

egyéb



faktorok és klaszterek 
factors and clusters 

 

-1,5
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

A főzés szeretete / The love

of cooking

Igényesség,változatosság /
Sophistication, variety

Szűkösség / Scarcity
Megszokás/megszokott /

Routine/usual

Étkezés fontossága /
Importance of eating

Képzett háziasszonyok (18,9%) / Trained housewives (18.9%)
Ínyenc fiatal férfiak ( 19,2%) / Young male gourmets (19.2%)
Hagyományos ízeket kedvelő idősek (23,9%) / Elderly people looking for traditional tastes (23.9%)
Érdektelenek (21,6%) / The indifferent (21.6%)
Leszakadó önellátók 16,3%) / Self-caterers falling behind (16.3%)



megállapítások 
Statements 



megállapítások 
statements 

 

az élelmiszerfogyasztáson belül diverzifikálódó kereslet, egyre több elkülönült 

magatartású csoport mutatkozik 
within the consumption of foods we can see diversifying demand and distinguish a growing number of groups with separate 
behaviours 

 

az étkezésük megváltoztatására választott koncepciójukat sokan kiterjesztik 

más termékterületekre is, pl. ruházati cikkek, turizmus 
many extend their concepts chosen for the alteration of their eating habits to other product areas like clothing or tourism 

 

 

jellemzővé vált az ételfogyasztásból életfilozófia formálása 
it has become typical to create a life philosophy from eating 

 

   

az élelmiszerek fogyasztása egyre inkább a trendhatások alatt formálódik, ezt a 

vállalkozásoknak szem előtt kell tartaniuk 
the consumption of foods is more and more influenced by the trend impacts and this must be considered by businesses 



Köszönet a figyelemért! 
Thank you for you attention! 

 



Az agrárökonómia és  
vidékfejlesztés helye  és szerepe  az 

agrár-felsőoktatásban

TISZÁNTÚLI AGRÁRTUDOMÁNYI NAPOK

A DEBRECENI AGRÁR-FELSŐOKTATÁS

150. ÉVFORDULÓJA

„A magyar mezőgazdaság kihívásai”

c. tudományos konferencia

Agrárökonómia és Vidékfejlesztés Szekció

2018. szeptember 6. (csütörtök)

Dr. Pupos Tibor



1) Miért fontos és hogyan jelenítődnek meg az agrárgazdaságtan és 
vidékfejlesztés (térgazdaságtani) ismeretek az agrár-felsőoktatásban?  

2) Az agrár-felsőoktatás jelenlegi rendszerének főbb kapcsolódó sajátosságai.
2.1. Az agrár-felsőoktatás rendszerének főbb mérföldkövei.
2.2. A képzési szintek képesítési és kimeneti követelményei (KKK-ák) megfelelő súllyal
kezelik-e az agrárgazdaságtan és vidékfejlesztési ismereteket?
2.3. Az agrár-felsőoktatás jelenlegi rendszere milyen mozgásteret biztosít a kívánt
jövőkép - mint az élethosszig tartó tanulás, a tudásgazdaság, a felsőoktatás európai
versenyképességének biztosítása - eléréséhez?

 A képzési programok és tantervek főbb sajátosságai.
 A változtatások szükségessége. 

1. 1. A mezőgazdasági termelési folyamatok sajátosságai.
1. 2. A mezőgazdaság, mint iparág sajátosságai.
1. 3. A mezőgazdaság térgazdaságtani vonatkozásai. (a terület-, vidékfejlesztés és a
mezőgazdaság kölcsönhatásainak feltérképezése, az ok-okozati összefüggések,
fontos kölcsönhatások és azok gazdasági vetületeinek a lehető legrészletesebb
feltárása indokolja.)



AZ AGRÁR GAZDASÁGTANI ISMERETEK FONTOSSÁGÁNAK ELMÉLETI HÁTTERE

„Egész életünkben – a bölcsőtől a sírig, s még azon túl is – a 

közgazdaságtan könyörtelen igazságába 

ütközünk.”(Samuelson-Nordhaus, 1987:29)

Függetlenül attól, hogy különböző cselekedeteink, szükségleteink kielégítésének
folyamatában nem gondolunk a kapcsolódó közgazdasági fogalmakra, összefüggésekre,
attól még azok léteznek, és hatással vannak – közvetlenül vagy közvetve - ezekre a
folyamatokra és annak szereplőire egyaránt.

A hatás függvénye,  hogy az adott rendszerben milyen szereplőként vagyunk jelen

fogyasztó, 
munkavállaló, 
vállalkozó, 

Ha egy rendszer működésének érintettjei vagyunk, nem függetleníthetjük magunkat a
rendszer működésétől, ismernünk és értenünk kell a rendszer működésének
összefüggéseit.



SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTÉSE JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 

A termelés az a gazdasági tevékenység, amelynek során az
ember elsajátítja (kitermeli) a természet javait, majd
alkalmassá teszi (átalakítja) a szükségletei szerint, és
eljuttatja a fogyasztóhoz (szállítja, eladja).

a javak és szolgáltatások előállítása
értékkel bíró inputokat igényel,
az erőforrások jelentős hányada korlátos,
 a gazdálkodás feltételrendszere
mondhatni folyamatosan változik,

nem lehet közömbös az érintettek számára,
hogy a nemzetgazdaság szervezeti
alapegységei
 Hogyan gazdálkodnak az erőforrásokkal?
Milyen hatékonysággal állítják elő az
outputokat?

Mit termeljen és milyen mennyiségben?

Samuelson-Nordhaus (1987: 56-57) 

Hogyan állítsa elő a javakat?

Kinek a számára termelje a javakat?

HA MEZŐGAZDASÁGRÓL VAN SZÓ A NEGYEDIK KÉRDÉS: Hol?

AZ AGRÁR GAZDASÁGTANI ISMERETEK FONTOSSÁGÁNAK ELMÉLETI HÁTTERE

MINDEN GAZDASÁG ALAPVETŐ FONTOSSÁGÚ 
KÉRDÉSE:



E kérdések tudományos igényű megválaszolása - a mezőgazdaságot és az általa
megtermelt javakat alapul véve - napjainkban még inkább aktuálissá vált.

Ez azért van így, mert a mezőgazdaság a vidékgazdaság, mint téregység
meghatározó eleme, és sajátos a viszonya a természeti erőforrásokhoz, azokhoz
közvetlenül is kapcsolódik.

Mit? Kinek? Hogyan? Hol? - adott válaszok és az ok-okozati összefüggések között
fennálló kölcsönhatások jelentik az új megközelítési mód egyik legfontosabb elemét,
amit a regionális tudományok által definiált és sok vonatkozásban kikutatott
kategóriák, nevezetesen a térbeliség kapcsolódó ismeretanyaga foglal magába.

AZ AGRÁR GAZDASÁGTANI ISMERETEK FONTOSSÁGÁNAK ELMÉLETI HÁTTERE



A MEZŐGAZDASÁG TÉRGAZDASÁGTANI VONATKOZÁSAI

A mezőgazdaság helyzetének reális értékelésénél, a stratégiák megfogalmazásánál, ma már
nem lehet nélkülözni olyan fogalmak értelmezését, mint; a külső és belső tér, a vidék, a
regionalizmus, a vidékgazdaság stb.. E fogalmak és kategóriák jelentik a mezőgazdaság
és térgazdaságtan találkozási pontjait, felszínre hozva azokat az ok-okozati
összefüggéseket és kölcsönhatásokat, amelyek nagyon sok esetben stratégiai
jelentőségű tényezőként kezelendők az agrárgazdaságot illetően.

A gazdálkodás vitele szempontjából nem közömbös, hogy az adott mezőgazdasági
vállalat földrajzi értelemben véve hol helyezkedik el. A földrajzi értelemben vett
elhelyezkedése ugyanis együtt jár az éghajlati és talajadottságokkal, az úthálózat
milyenségével, a feldolgozótól, az értékesítési piactól való távolsággal stb. is. Ezek
gazdasági hatásaival tehát számolni kell.

Egy tonna búza tápanyagigény költségét fedező búza mennyiségének 
alakulás különböző tápanyag-ellátotságú talajon, folyó áron számolva.
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Egy tonna búza tápanyagigény költségét fedező búza mennyiségének alakulás különböző tápanyag-ellátotságú talajon, 
folyó áron számolva

Forrás: A szerző saját munkája

A MEZŐGAZDASÁG TÉRGAZDASÁGTANI VONATKOZÁSAI

Gyenge tápanyag-ellátottságú talajon

Jó tápanyag-ellátottságú talajon

A búza tápanyagigénye alapján

A gyenge és jó tápanyag-ellátottságú talajok különbsége



A tér különböző egységei/szintjei gazdasági és társadalmi érdekekkel egyaránt
jellemezhetők, és ezek alapján jól elkülöníthetők. Azt is fontos kiemelni, hogy a tér
egyes elemei és szintjei sajátos jegyekkel is bírnak. E sajátosságok közül kiemelendők a
gazdasági és természeti adottságok.

E sajátosságok, a mindenkori politikai és gazdaságpolitikai nézeteknek és
eszközrendszernek alárendelve, és ennek eredményeként kedvező vagy kedvezőtlen
feltételként is értékelhetők, és érthető módon hatással vannak a gazdasági fejlődésre

A MEZŐGAZDASÁG TÉRGAZDASÁGTANI VONATKOZÁSAI

A gazdasági tevékenység a térben folytatott anyagi tevékenység, a tér lehatárolt 
egységén folyik, úgymond használja, igénybe veszi a teret.

Külső tér: A társadalomnak a földrajzi térhez kötött lokalizált tere. Ebben az esetben
meghatározott földrajzi egységhez – terület, térség, régió, település – rendelve
történik a társadalmi és gazdasági jellemzők vizsgálata

Belső tér: Az egyes társadalmi szférák megkülönböztetésének a tere. Tehát az
egyes társadalmi szféráknak a földrajzi helyhez-kötéstől elválasztott – de azzal is
összefüggő - relációs viszonyainak az összessége. A társadalmi szférák azonban nem
csak földrajzi értelemben vett térhez kapcsolódóan mutatnak sajátosságokat, hanem
önmagukban is. A gazdaság szereplői maguk is teret generálnak. Egyenlőtlenség van
közöttük, pl. jövedelmezőség, függési kapcsolatrendszerek vonatkozásában,
ugyanakkor egymás versenytársai, beszállítói stb.



A „KÜLSŐ TÉR” ÉS A „BELSŐ TÉR” ÉRTELMEZÉSE A BROJLER TERMELÉSRE VONATKOZÓAN

Mit? Kinek? Hogyan? és Hol? Fontos különbségként kell említeni a termelés földrajzi
értelemben vett elhelyezkedését, a tartástechnológiákat, a fajtát, a végtermék
elkészülési idejét, a termék minőségét, annak árát stb. Az is belátható, hogy a földrajzi
elhelyezkedés hat a termelési költségek alakulására, gondoljunk például a fűtési költség
alakulására, Brazíliában és Magyarországon és lehetne még folytatni a földrajzi
értelemben vett különbségek gazdasági vetületeit.



AZ AGRÁRGAZDASÁG- ÉS TÉRGAZDASÁGTANI ISMERETEK MEGJELENÍTÉSE AZ 
EGYES DISZCIPLINÁKBAN

A „Mit? Kinek? Hogyan? és Hol?” kérdésekre szakmailag megalapozott válaszokat, csak 
a tudomány adhat. 

Az ágazati sajátosságok mikro és makroszinten egyaránt olyan társadalmi-
gazdasági jelenségeket eredményeznek, amelyek csak ezt a szektort –
nemzetgazdasági ágat – jellemzik. E sajátosságok „belső tereket” is generálnak,
mivel az egyes ágazatok - sajátosságuk miatt – különböző térhasználattal bírnak,
eltérő erőforrásokat illetve azok eltérő kombinációit igénylik.

A mezőgazdaság legfontosabb sajátosságainak kezelése mindhárom diszciplína
ismeretanyagában, kutatási módszereiben is megjelenik. Vannak azonban olyan
területek ahol az alkalmazott módszerek, használt algoritmusok még jelenleg sem
tekinthetők teljes mértékben kiforrottnak.

A fentiekkel összefüggésben az Agrárgazdaságtan a mezőgazdaság
sajátosságainak közgazdasági, elsősorban a makroökonómiai kérdéseivel
foglalkozik, szoros kapcsolatban van a Vállalati gazdaságtannal is (Villányi-
Vasa(2007).



A Mezőgazdasági üzemtan a mezőgazdasági vállalakozásokban, gazdasági
társaságokban, szövetkezetekben, illetve azok üzemeiben folyó termelő, szolgáltató és
egyéb tevékenységek racionális kialakításával, jövedelmező működtetésével, és
fenntartható fejlesztésével foglalkozó tudományterület hagyományos elnevezése.”
(Székely, 2000).

Dorgai (1998) a vidékfejlesztést olyan komplex tevékenységként értelmezi,
amelynek az a végső célja, hogy a vidéki térségek – elsődlegesen társadalmi érdekből
– a társadalomban betöltött funkcióik ellátására tartósan képesek legyenek.

Nagy (2005:13), szerint a Vidékfejlesztés fogalma nem tekinthető kiforrottnak,
értelmezéséhez kapcsolódóan eltérő nézetekkel és értelmezésekkel lehet találkozni.

„A szakterületi önállóság, majd tudományággá fejlődés
alapfeltétele, hogy identitása legyen a fogalomkörnek,
oly módon tudja magát definiálni, hogy egyértelműen
meg lehessen különböztetni a rokon szakterületektől és
tudományágaktól. Ez sem egyik pillanatról a másikra
következik be, ennek is megvan a maga szerves
fejlődése, ami véleményünk szerint elkezdődött, és még
biztosan nagyon sokáig tart majd.”



AZ AGRÁR-FELSŐOKTATÁS FŐBB 
KAPCSOLÓDÓ SAJÁTOSSÁGAI



A FELSŐOKTATÁS

BEMENET

HALLGATÓK

KIMENET
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Időpont Megnevezés Megjegyzés

1797. július 1.
Megkezdte működését Európa legrégebbi mezőgazdasági felsőoktatási

intézménye

Keszthely

1818.

SZIE Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara, Mosonmagyaróvár
200.

jubileumi évforduló

1868.

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és

Környezetgazdazálkodási Kar
150.

jubileumi évforduló

1989. szeptember 

Gazdasági Agrármérnöki Szak indulása

Gödöllő Élt: 28 évet

1993. szeptember Keszthely Élt: 24 évet

1994. szeptember Debrecen Élt: 23 évet

1970-2002. 

1989-2003

Agrárkémikus  Agrármérnöki Szak

Növényorvosi Szak

Növényvédelem, Talajtan

Takarmánygazdálkodás specializációk

1999. Európai Felsőoktatási Térség (EFT) létrejötte

Bolognában 29 ország oktatási miniszterei

által aláírt megállapodástól datálható

2003. Kreditrendszer bevezetése

2005. Kétciklusú képzési rendszer bevezetése BSc, MSc szintek és a PhD

2008.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2008. április 23.) az 

egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról 

(EKKR)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.5.6

2012.

Magyar képesítési keretrendszer kidolgozásának megkezdése (MKKR) TÁMOP 4.1.3 Educatio Társadalmi 

Szolgáltató Nonprofit Kft.

2016. VIII. 5. 

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 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 rendelet

módosításáról

Hatályos: 2016.09.2. 

Alkalmazása: a  2017/2018. tanév 

szeptember 1. Felmenő rendszerben

Néhány neves időpont az agrár-felsőoktatásban



„III-ik év 1882/1883-ik tanév Téli félév” „III-ik év 1882/1883-ik tanév Nyári félév”

Tantárgyak

Heti 

óraszá

m

Tantárgyak

Heti 

óraszá

m

Nemzetgazdaságtan na Becsléstan na

Gazdasági statisztika na Számviteltan na

Gazdasági üzlettan na

„III-ik év 1892/3-ik tanév 1-ső félév” „III-ik év 1892/3-ik tanév 2-ik félév”

Nemzetgazdaságtan 3 Mezőgazdasági kezelés és becsléstan 3

Beszerzéstan 4 Számvitel 4

Gazd. statisztika 2

„III-ik év 1905/6-ik tanév 1-ső félév” „III-ik év 1905/6-ik tanév -ik félév”

Közgazdaságtan 3 Jószágkezelés és gazd. becsléstan 3

Mezőgazdasági berendezéstan 4

Számviteltan 4

Mezőgazdasági statisztika 2

„III. évfolyam 1911/1912-ik tanév” „III. évfolyam 1929/1930-ik tanév”

Üzemtan (jószágrendezés-,

jószágkezelés-, és becsléstan)

4 Üzemtan na

Közgazdaságtani és jogi ismeretek

(Közgazdaságtan, agrárpolitiksa, gazd.

statisztika, kereskedelemtan)

5 Közgazdaságtani és jogi tárgyak 2

Gazd. számviteltan 3 Gazd.számviteltan 3

„DEBRECZENI M. KIR. GAZDASÁGI AKADÉMIA” Tanterve. A

hallgató (Kontra György) Debrecenben fejezte be tanulmányait.

A Keszthelyi Magy. Kir. Tanintézet tanrendjében szereplő gazdasági jellegű tantárgyak „leczkekönyvek” alapján



Nagyváthy János Keszthelyen megírta a „Közönséges Instructio a Mltgos Gróf Festetits György
Királyi Kamarás Uradalmában gyakoroltatni szokott Gazdaságnak rendjén keresztül” című
könyvét

Nagyváthy a jövedelem növelésében fontos szerepet tulajdonít annak, hogy „a szükséges kívül
való és engedelem vagy parancsolat nélkül leg=kisebb kiadások se legyenek” hivatkozik:
Lukács, 2009:92.).

A térgazdaságtani ismeretek köszönnek vissza az alábbi megfogalmazásból:
„ fel=kell keresni azon Földeket és Vidékeket is, a’melyekben a’ Borsó, Lentse, Köles sa’t.
különösen jól terem, és jó áron el=kél, s azokat nem tsak a’ Házi Szükségre, de pénzre is
termeszteni.” (hivatkozik: Lukács, 2009:83)

Kulin - Mohacsek (1935) az Aerebo-féle iskola nézeteihez kapcsolódóan az alábbiakat
írják: „…ugyanis a mezőgazdasági üzem szerves egységnek tekinthető, abból egyes ágazatokat
kiragadni és azokat a többi ágaktól függetlenül mérlegelni nem lehet, mert különben előállhat,
azaz eset, hogy ha egyes rentábilisnak mutatkozó ágazatokat kibővítünk, az üzem
összjövedelmezősége leromlik (organizmus teória). Így pl. hiába mutatkozna a magtermelés
jövedelmezőnek, hogyha azt méretein túl kibővítenénk, romlana a talaj fizikai struktúrája,
megnövekedne az elgyomosodás veszélye, kevesebb lenne a takarmányterület s ennek
megfelelően a tartható haszonállatlétszám, ami a megcsökkent trágyaprodukción keresztül a
növénytermelés hozamában is apadást idézne elő; kedvezőtlen irányba tolódna el továbbá a
tőke- és munkakihasználás (az egyoldalú termelés folytán) stb. végeredményben az üzem
összjövedelmezősége leromlana.”



Szint Megnevezés Jelölés

5. Felsőoktatási szakképzés FOSZK

6. Alapképzés BSc, BA

7. Mesterképzés MSc, MA

8. Doktorképzés PhD

A tartalmi integrálás új kiemelendő sajátossága – ami fontos
tartalmi kérdéseket érint – hogy a tanár vagy tanítás orientált
gyakorlatot fel kellene, hogy váltsa a tanuló és tanulás orientált
szemlélet, mivel ez biztosítaná az új elvárásoknak való megfelelést.

Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) 8 szintű. 

AZ AGRÁR-FELSŐOKTATÁS JELENE 

•A BOLOGNAI-FOLYAMAT AZ EU SZINTJÉN, MINT A KAPCSOLÓDÓ STRATÉGIA
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE.

•A BOLOGNAI-FOLYAMAT MAGYARORSZÁGI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FOLYAMATA ÉS
ANNAK EREDMÉNYEI.



S
T
A
R
T

Az amatőr és a profi

A versenyképesség tárgyát. Fontos kérdésként kezelendő, hogy minek a versenyképességéről van szó. 

A versenyképesség dimenzióját (szintjét). A különböző piacok (inputok piaca, munkaerőpiac, fogyasztási cikkek piaca, stb.), azok térbeni 
helyzete, kiterjedése (lokális (helyi), regionális (adott régióban), nemzeti, EU-piaca és világpiac stb.) eltérnek egymástól. 

A versenyképesség tényezőit. A versenyképesség tényezői egyedi sajátosságokkal bírnak, de ugyanakkor komplex rendszerként működve –
adott esetben, adott körülmények között – a versenyképességnek más-más sajátosságai lehetnek meghatározóak. 

A versenyképesség faktorait. Azok a tényezők, amelyek az alaptényezőket közvetve, áttételesen befolyásolják, és rövidebb illetve hosszabb 
időszakon keresztül módosulnak és hatnak.

A versenyképesség mérőszámait. A mérőszámok annak a függvényében változnak, hogy mi a versenyképesség tárgya és dimenziója. 

Az agrár-felsőoktatás versenyképessége

A versenyképességet nem lehet általánosságban értelmezni. 
Rögzíteni kell:



Csete L. (2018): Oktatás, képzés: út a jövő mezőgazdasága felé. 
Gazdálkodás, 62. évfr.2.sz. pp. 128-194. 

FELSŐOKTATÁS

oSZAKOK KKK-JA

Tudás (ismeret)
Kompetencia
Attitűd
Autonómia/felelősségvállalás 

o KREDIT

Mitől felsőoktatás a felsőoktatás???  

OKTATÁS: „AZ ISMERETEK, A TUDNIVALÓK INTÉZMÉNYES ÁTADÁSA…”

KÉPZÉS:    „ MEG IS TANÍTJA, BEGYAKOROLTATJA  AZT”



Szakfelelős - Szakterületi Bizottság

Egyetemi Oktatási Bizottság

Szenátus 

MAB

Kari Oktatási Bizottság 

Kari Tanács

Miniszter

MIÉRT 
FORDULNAK ELŐ 
FONTOS 
TARTALMI 
KÉRDÉSEKET 
ÉRINTŐ HIBÁK???

A szakalapítás és szakindítás folyamata és érintettjei 



Minőségkontroll és az abban résztvevők szakmai ismereteinek hiánya

A  tantervi struktúra nem modul rendszerű, rendkívül merev 

A szintek közötti kapcsolat nem minden esetben biztosított- „Felzárkóztatás” 

A ciklusok közötti „átjárás” rugalmassága- mindenki mindenhova AVAGY

Felzárkózunk és sikerülni fog

A MAGYAR BOLOGNAI-FOLYAMAT CSODÁKRA  KÉPES



Ha a kredit az, aminek lennie kell, akkor a „Mindenségit” nevű 2+0 Kollokvium
tantárgy érhet-e 1 kreditet? –Nagy problémák vannak a kredit értelmezésével

A minőség mindenek felett- MAB elvárások-és egy kis matek
 BSc-én félévente (min) 8 tantárgy
 Ha csak három irodalmat veszünk alapul tantárgyanként az 24 irodalom
 Ha egy forrás 150 oldal, akkor ez összesen 3600 oldalt tesz ki
 Ez jelentene hetente 240 oldal ismeretanyagának elsajátítását
 A heti kötelező munkaidő 40 óra, a kontaktóraszám átlagosan 28 óra/hét
 Ebből következik, hogy a hallgatónak - esténként – 12 óra alatt kellene

elsajátítani a 240 oldal ismeretanyagát

Az egyes számonkérési formák elvesztették céljukat és jelentőségüket
Példa: Mezőgazdasági üzemtan 2 ea 2 kredit Kollokvium

1 gy 2 kredit Gyakorlati jegy 

Az ismeretanyag   atomizált – „Nobel-díjas megoldások”



A kredit a magyar gyakorlatban nem az,  mint aminek lennie kellene 

ELMÉLETI ALGORITMUS

MEGNEVEZÉS ALGORITMUS EREDMÉNY

Szorgalmi időszak - 15 hét

Vizsgaidőszak 6 hét

Összes munkaóra (15+6)*40 840 óra/félév

Ha az átlagos kontakt óra 28 óra/hét

Összes kontakt óra 28*15 420 kontakt óra/félév

Szabad munkaóra 840-420 420 munkaóra/félév

A kontakt óra arány 420:840 50%

A kredit csak kérdése.



HOGYAN TOVÁBB????

Véleményem az, hogy A GAZDASÁGTANI ÉS TÉRGAZDASÁGTANI
ismeretekre vonatkozóan, az elvárt kompetenciák kialakítása a
végzett szakemberekkel szemben a jelenlegi képzési programok, és
alkalmazott oktatási módszerek által nem biztosítható.

A kompetenciák elsajátítását és kialakítását elősegítő képzési elemek
bevezetése és fejlesztése a képzési programok egészében, azaz a tanuló-
orientált szemlélet érvényesítésének erősítése.

Magyarázd el és elfelejtem;

mutasd meg és talán emlékszem; 

vonj be és meg fogom érteni!



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!



A hazai agrárgazdaság versenyképessége

Competitiveness of the Hungarian agro

economy

Dr. Juhász Anikó
helyettes államtitkár

Agrárminisztérium

deputy state secretary 

Ministry of Agriculture

Debrecen, 2018. szeptember 6.



Miért fontos a hatékonyság és a versenyképesség?

Why is efficiency and competitiveness important?
• A FAO előrejelzése szerint a világ népessége 2050-re 9,7 milliárd főre

nő, amely kétharmada városokba koncentrálódik (According to FAO

projections global population will increase to 9.7 billion by 2050, 1/3 of

them will live in cities)

• A növekvő és egyre inkább városias népesség növeli a keresletet az

élelmiszerek iránt (Population growth and urbanisation will increase

food demand)

• Jelentős kihívást jelent, hogy a folyamatosan növekvő élelmiszer-

kereslet kielégítéséhez szükséges erőforrások (termőföld, víz, kőolaj)

korlátozottan állnak rendelkezésre (Parallel with growing food

demand, resources (e.g. land, water and oil) are scarce, which causes a

significant challenge)



Miért fontos a hatékonyság és a versenyképesség?

Why is efficiency and competitiveness important?

• Az erőforrások felett való rendelkezési jogért nem csak országok,

hanem az egyes iparágak is versenyeznek (Not only countries, but

different sectors of the economy compete for resources)

• Az EU országok gazdálkodói számára az agrárkereskedelem

liberalizációja is nagymértékű kihívás (különböző kontinensek

termelői versenyeznek egymással) (Liberalisation of the international

trade is also a major challenge for EU farmers, since producers of

different continents compete)

• Ezért a jövőben kulcskérdés lesz a termelés hatékonyságának a

növelése, vagyis „többet és jobbat termelni kevesebb ráfordítással” (As

a result increase of efficiency (produce more and better with less

resources) will be a key issue in the future)



A mezőgazdaság kibocsátásának alakulása  

folyó és változatlan  alapáron (milliárd Ft) (Agricultural output at 

current and constant basic price, billion HUF)

Forrás: KSH, AKI Mezőgazdasági Számlarendszer, Economic Accounts for Agriculture

-5,2%

+52,3%
-0,8%

+27,0%
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Agrár-külkereskedelem alakulása

(milliárd euró) (Agricultural trade, billion euros)

Forrás: KSH
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Egy hektárra jutó bruttó hozzáadott érték 2010-es 

árakon (euró/ha) (Gross value added per hectare at 2010 

prices, euros/hectare)

Forrás: EUROSTAT alapján 31
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Éves munkaerőegységre jutó bruttó hozzáadott érték 

2010-es árakon (euró/ÉME) (Gross value added per 

annual work unit at 2010 prices, euros/AWU)

Forrás: EUROSTAT alapján 32
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Egységnyi folyó termelőfelhasználásra jutó bruttó 

hozzáadott érték 2010-es árakon (euró) (Gross value 

added per unit of intermediate consumption, euros)

Forrás: EUROSTAT alapján 33
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Az élelmiszeripar és a mezőgazdaság bruttó hozzáadott 

értékének aránya néhány EU tagországban 2016-ban (Ratio 

of gross value added of agriculture and food industry)

34Forrás:  EUROSTAT, *Lengyelország és Németország 2015
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A jövedelempótló agrártámogatások aránya az adózás előtti 

eredményből a növénytermesztésben 2011-2016 (%) (Share of 

income support from income in crop production 2011-2016)

Forrás: AKI Tesztüzemi Rendszer, FADN 35
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A jövedelempótló agrártámogatások aránya az adózás előtti 

eredményből az állattenyésztésben 2011-2016 (%) (Share of income 

support from income in animal husbandry 2011-2016)

Forrás: AKI Tesztüzemi Rendszer, FADN 36
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Amire építeni lehet (What we can build on)

• Növekvő globális élelmiszerkereslet (Increasing global

food demand)

• EU-tagság és erős vásárlóerővel rendelkező európai piac

közelsége (EU membership, proximity of European

markets with high purchasing power)

• EU-s és hazai forrású agrártámogatások (EU and

domestic agricultural support)

• Kedvező hazai és nemzetközi makrogazdasági helyzet

(Favourable domestic and international macro

economic situation)



Versenyképesség növelése: főbb kormányzati

intézkedések I. (Increase of competitiveness: main 

governmental actions I.)
• Jövedelempótló támogatások kiszámítható bevételt, biztonsági hálót

jelentenek, javítják a beruházások megtérülését, megkönnyítik a

hitelhez jutást (Income support: stable income, security net, improve

return on investments, facilitate access to credits)

• Beruházási támogatások (mezőgazdaság: VP, élelmiszeripar VP+

GINOP+NBT+BÖC) közvetlenül járulnak hozzá a versenyképesség

növekedéséhez (Investment grants: directly increase competitiveness)

• Fiatal termelők többlet területalapú támogatása és a VP fiatal gazda

támogatás a generációváltást ösztönzi (Additional area based payment

for young farmers +RDP young farmers scheme: encourage

generational renewal)



Versenyképesség növelése: kormányzati

intézkedések II. (Increase of competitiveness: main 

governmental actions II.)
• Kedvezményes hitelek: a mezőgazdaság sajátosságait figyelembe véve segítik

a forgóeszközök finanszírozását (ASZK) (Preferential loan schemes, facilitate

finance of working capital)

• Intézményi kezességvállalás javítja a forgóeszköz és beruházási hitelekhez

jutás feltételeit (AVHGA) (Institutional credit guarantee: improve access to

working capital and investment loans)

• Áfacsökkentés: piac tisztulása, tisztességes vállalatok versenyképességének

növelése (VAT reduction: increase market transparency and clarity, as well as

competiveness of decent companies)

• Élőmunkát terhelő adók és járulékok, valamint a személyi jövedelemadó és a

társasági adó csökkentése (Reduction of taxes on labour and corporate income

tax)



Versenyképesség növelése: kormányzati

intézkedések III. (Increase of competitiveness: main 

governmental actions III.)
• Hárompilléres kockázatkezelési rendszer (agrár-kárenyhítési

rendszer, biztosítási díjtámogatás, országos jégkármegelőző

rendszer) a növénytermesztés időjárási kockázatainak

mérséklésével növeli a jövedelembiztonságot, ennek

köszönhetően a beruházások megtérülését. A negyedik pillér

kidolgozás alatt (piaci kockázatok+ állattenyésztés), ötödik pillér

tervezés alatt (aszálykár megelőző rendszer)

• Three pillar risk management scheme (agricultural damage mitigation

system, insurance premium support system, hail prevention system)

reduce weather risks of crop production, thus improves return on

investments

• The fourth and fifth pillar is under development which aims to manage

income risks and help to prevent drought loss



Versenyképesség növelése: kormányzati

intézkedések IV. Increase of competitiveness: main 

governmental actions IV.)

• Az új Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégia Terv részeként

rákényszerülünk átgondolni a hazai Agrár Tudás és Innovációs

Rendszert (AKIS) (In the post 2020 CAP the Strategic Plan should

include an Agricultural Knowledge and Innovation Plan - AKIS).

• Az agrárium 4.0, azaz a digitalizáció és a precíziós gazdálkodás

terjedésének támogatása a Digitális Agrárstratégián (DAS) keresztül

(development of agricultural digitalization through a new national

strategy)

• Innováció ösztönzését segíti az Európai Innovációs Partnerség

(European Innovation Partnership encourage innovation)

• BIOEAST kezdeményezés kormányzati támogatása az EU Horizon

2020 programja kutatás-fejlesztési forrásainak elérése érdekében

(BIOEST initiative facilitates access to EU Horizon 2020 funds)



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Thank you for your attention!



Debrecen, 2018. szeptember 6. Ádám János - Kapronczai  István

A hazai állattenyésztési ágazatok és a húsipar helyzete, kilátásai
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Egy főre jutó éves fogyasztás

1964-1965 2015

Tej- és tejtermékek (kg) 74 83

Tojás (kg) 4,6 8,9

Marhahús (kg) 10,0 10,1

Sertéshús (kg) 9,1 15,1

Kiskérődzők (kg) 1,8 2,4

Baromfihús (kg) 3,2 14,1

Húsok összesen (kg) 24,1 41,7

A világ egy főre jutó éves

állati termék fogyasztásának változása 50 év alatt

Mottet - Tempio (2016) (Idézi: Horn, 2018)



Feltétlen

legelő

Jó

legelő

Siló-

takarmán

y

Cereáliá

k

Olajos

növénye

k

Egyéb

takarmán

y

Összese

n

Szarvasmarh

a
500,6 547,1 59,4 73,1 61,5 125,1 1367,0

Kiskérődzők 782,5 160,4 9,5 1,6 2,9 19,5 976,3

Baromfi - - - 92,5 16,4 2,5 111,4

Sertés - - - 44.8 2,7 9,3 56,8

Összesen: 1283,1 707,5 69,8 212,1 83,5 156,4 2511,5

Az állattenyésztési ágazatok takarmánytermő terület

lekötése világszinten (millió ha)

Mottet - Tempio (2016) (Idézi: Horn, 2018)



A világ élelmiszer igénye az elkövetkező 30 évben a 

jelenlegit több mint a felével is meghaladhatja

• Az életszínvonal emelkedése miatt az egy főre jutó kalória 
bevitel is nőni fog a jelenlegi szint hozzávetőleg ötödével.

• Míg az egy főre jutó GDP 2000 dollár alatt van, addig az állati 
termékek aránya az összes energia bevitelben csak 3-5 
százalék, 11 ezer dollár felett azonban már 30-35 százalékos.

• A mennyiség-előállíthatóság fizikai korlátainak legyőzése 
mellett környezetvédelmi és fenntarthatósági problémákra 
is megoldást kellene találni. Mindezt úgy, hogy az ehhez 
szükséges beruházások ne tegyék tömegek számára 
elérhetetlenül drágává a megtermelt élelmiszert. 

• A világ élelmiszertermelése egyelőre követi, olykor 
kismértékben meg is haladja a kereslet évi 1,2-1,4 
százalékos emelkedését. 



A globális élelmiszer 

árindex az elmúlt egy 

évtizedben a kereslet 

növekedése, a 

spekulatív tőke árupiaci 

hatása és az 

élelmiszerkínálatot 

szűkítő alternatív 

üzemanyagok 

térnyerése miatt erősen 

volatilisan ugyan, de 

markánsan 

emelkedett.

A prognózisok szerint az élelmiszerek ára a világpiacon egy relatíve magas szinten stabilizálódik, 
mivel a jövőben (is) keresleti piac jellemzi majd az élelmiszerek világkereskedelmét

Gazdasági lehetőség

Forrás: Potori, AKI
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A lehetőségei alapján Magyarország a mostani 

termelés dupláját is előállíthatná

• Az agrárgazdaságunk az 

elmúlt két és fél évtizedben 

drasztikus pozícióvesztést 

szenvedett el a világ 

élelmiszertermelésében, 

részesedésünk felére 

csökkent. 

• A világ mezőgazdasági 

termelése 1989-1991 évek 

átlagához képest 2014-re 

84,3 százalékkal bővült, 

Magyarországé több mint 20 

százalékkal visszaesett. 

• Hústermelésünk a világénak 

ma már csak 0,3 százalékát 

adja, miközben a kilencvenes 

évtized elején 1 százalék körül 

volt a részesedésünk. 

A világ és Magyarország agrártermelésének alakulása 

(1989-1991 átlaga = 100%)

Forrás: AKI
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Megnevezés
1989 2000 2004 2010 2014 2017

december hónap 1000 db

Szarvasmarha 1598 805 723 682 802 870

Ebből: tehén 646 380 345 309 359 395

Sertés 7660 4834 4059 3169 3136 2870

Ebből: anyakoca 624 348 296 219 200 172

Juh 2069 1129 1397 1181 1185 1146

Ebből: anyajuh 1396 897 1088 844 855 810

Tyúkfélék 52564 30716 32814 31848 30521 31844

Az állatállomány alakulása

Forrás: KSH Stadat



A vágósertés-termelés naturális hatékonyságának 

összehasonlítása (2014)

Megnevezés
Magyarorszá

g
Dánia Hollandia

Németorszá

g
EU-28 (átlag)

Éves vágósertés-

kibocsátás (db/koca)
23,15 28,48 27,79 26,09 25,1

Elhullás a 

malacnevelésben (%)
8,6 2,9 2,5 2,2 2,7

Elhullás a hizlalásban (%) 4,3 3,7 2,3 2,5 2,6

Takarmányfelhasználás

a hizlalásban (kg/kg)
3,33 2,70 2,59 2,83 2,8

Napi testtömeg-

gyarapodás (g)
651 931 800 805 793

Vágáskori élő testtömeg 

(kg)
111,4 111 119 121 118,5

Forrás: AKI



A hazai vágócsirke-termelés naturális hatékonyságának 

összehasonlítása az EU legnagyobb csirkehús-termelő tagállamaival 

(2015)

Országok
Vágási tömeg 

(kg)

Takarmány-felhasználás 

(kg/kg)

Hollandia 2,3 1,61

Németország 2,3 1,61

Franciaország 1,9 1,7

Egyesült Királyság 2,25 1,65

Lengyelország 2,3 1,65

Magyarország 2,3 1,66

Forrás: LEI Wageningen



A termelési érték arányos jövedelmezőség változása

néhány kiemelt üzemtípusnál
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Megnevezés
2000 2013 2016 2017

december hónap

Szarvasmarha (ezer db.) 805 782 852 870

Szarvasmarha-istálló (ezer 

db. férőhely)
1 436 1 158 n.a. n.a.

Sertés (ezer db.) 4 834 3 004 2 907 2 870

Sertésól (ezer db. férőhely) 8 901 5 148 n.a. n.a.

Tyúkfélék (ezer db.) 30 716 29 474 32 027 31 844

Baromfi ól ( ezer m2) 11 045 10 824 n.a. n.a.

Sertés, szarvasmarha és baromfi állomány és férőhely 

kapacitás alakulása

Forrás: KSH GSZÖ



A mezőgazdasági vállalkozások adózás 

előtti eredménye*

Forrás: NAV adatbázis

* Az adóbevallást készítő gazdaságok adatai alapján
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A mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások 

betétállományának alakulása 

Forrás: NAV és FADN adatok
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A mezőgazdasági társas vállalkozások 

hitelállományának forrás szerinti megoszlása és alakulása
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Jegybanki alapkamat alakulása
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Kifizetett agrártámogatások megoszlása
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Nemzeti forrásból finanszírozott támogatások

Forrás: VM + MVH adatok alapján AKI számítás  



A sikeres 
magyar 

élelmiszergazda
ság gazdasági 

érdek és 
morális 

kötelesség!

Miért most kell 
fejleszteni? – az 
állattenyésztés

ben is?

Hatékonyan kell 
felhasználnunk 
erőforrásainkat 

mind az 
állattenyésztés

ben, mind a 
húsiparban!

Üzenetek



A magyarországi húsipar helyzete

• A Magyarországon nagynak számító cégek nemzetközi
összehasonlításban legfeljebb közepesnek számítanak. Nincsenek
nagy nemzetközi cégek az elsődleges húsfeldolgozásban, ezért a
méretgazdaságosság nem érvényesül, a kapacitáskihasználás alacsony.

• Magyarországon a legnagyobb húsipari cégek – egy-két kivételtől
eltekintve – a húskészítménygyártásban működnek.

• A külföldi tőke aránya az egész alágazatban alacsony, nem volt igazán
vonzó befektetési célpont a magyarországi húsipar.

• A magyar tőke sokszor „felélte” a vállalatok tartalékait, elmaradtak a
technológiai fejlesztések, beruházások. A technológiai lemaradás nagy
és növekvő tendenciájú.

• A termékpálya egyes fázisai közötti együttműködések, integrációk
rendkívül gyengék és a szerződéses fegyelem sem erőssége a
termékpályának.

Forrás: Szerkesztés Nábrádi András, A magyar húsipar helyzete, fejlesztésének irányai és lehetőségei

a 2020-ig terjedő időszakban (2017) alapján



Megnevezés
Német-

ország

Francia-

ország

Olasz-

orszá

g

Magyar-

ország

Lengyel

-

ország

Dánia Ausztria

Egy vállalkozásra jutó nettó árbevétel (millió 

EUR)
4,6 4,5 6,7 4,5 5,9 43,3 4,6

Egy vállalkozásra jutó alkalmazásban állók 

száma (fő)
17,1 15,4 14,9 43,9 46,9 117,2 17,8

Egy vállalkozásra jutó hozzáadott érték (ezer 

EUR)
585,7 697,2 781,5 546,4 743,9 6 973,8 828,7

A hozzáadott érték aránya a termelési 

értékből (%)
13,7 17,0 12,0 13,5 13,8 16,7 19,2

Árbevétel-arányos bruttó működési 

eredmény (%)
3,7 2,4 3,3 3,0 5,3 3,2 4,7

Személyi jellegű ráfordítások aránya (%) 9,7 14,4 8,6 10,1 8,0 13,4 14,2

Egy alkalmazottra jutó személyi jellegű 

ráfordítás (ezer EUR)
24,3 38,2 37,7 9,3 9,2 47,8 34,5

Munkatermelékenység (ezer EUR/fő)
34,2 45,2 52,4 12,4 15,9 59,5 46,6

Forrás: Eurostat adatok alapján az AKI Élelmiszerlánc-kutatási Osztályán készült összeállítás

A húsfeldolgozás és húskészítménygyártás néhány 
hatékonysági mutatója Mo.-on és az EU fontosabb 
termelő tagállamaiban (2013)



A húsipar hatékonyságára vonatkozó három 
megállapítás

• Nemzetközi összehasonlításban a magyarországi húsipar 

hatékonysági mutatói erősen elmaradnak a régi EU-

tagországok értékeitől, de a visegrádi országok 

teljesítménye is meghaladja a hazait.

• Korszerűtlen technológia és a viszonylag alacsony 

munkabérek miatt a többi EU-tagállamhoz képest magas a 

foglalkoztatottság a szektorban, másrészt a gyenge hazai 

fizetőképes kereslet miatti alacsony húsárak következtében 

alulértékelt a magyarországi cégek teljesítménye.

• A hatékonyság növelésének, az önköltség csökkentésének 

az egyik leghatékonyabb módja a kapacitáskihasználtság 

javítása lehet.



A hatékonyság növelése érdekében az egész 
termékpályára vonatkozóan – célkeresztbe a 
versenyképességet.

• Az élelmiszergazdaság – és különösen az állattenyésztés és a húsipar –

lehetőségektől elmaradó teljesítményét sem a külső objektív körülmények, sem 

pedig hazai adottságaink nem indokolják. A piac adott, a lehetőségek elszalasztása 

elsősorban a gyenge versenyképességünkből fakad.

• A hatékonyság Magyarország nemzetközi versenyképessége és gazdasági 

növekedése szempontjából egyaránt kiemelten fontos terület, az exportpiacok 

bővítése és a hazai fogyasztók megtartása illetve visszanyerése, de a foglakoztatás 

fenntartása is a hatékonyság növelését igényli. A versenyképesség, az innovációra 

épített gazdaság megteremtése vidéki térségeink fejlődése szempontjából is 

létfontosságú.

• Ezért az agrárpolitikának minden elemében a versenyképességet kellene előtérbe 

állítania. Célként kell kitűzni a kevés embert magas színvonalon eltartó 

versenyképességet (ezt nevezzük hatékonyságorientált stratégiának)! Mindezeket 

úgy kell megvalósítani, hogy a fenntarthatóság mindhárom eleme – a társadalmi, a 

gazdasági és a környezeti szempontrendszer – azonos súllyal essen latba. 



A hatékonyság növelése érdekében az egész 
termékpályára vonatkozóan – erősítsük az üzemi 
transzparenciát

• Kerülni kell minden olyan vállalkozási formát, amely gerjeszti a 

fekete-, vagy szürkegazdaságot, ezzel hátrányos helyzetbe 

hozva a törvényeket betartó, tisztességes 

agrárvállalkozásokat. 

• A lehető legrövidebb időn belül meg kell szüntetni, illetve át kell 

alakítani az őstermelői kategóriát.

• Az őstermelői kategória jelenlegi formájának átalakítását 

lehetőleg úgy kell megtenni, hogy az kiváltsa egy új –

kedvezményezett, de átlátható – gazdálkodási kategória, 

amelybe a jelenlegi őstermelők átirányíthatók. Erre leginkább 

alkalmasak a családi vállalkozók, vagy a családi gazdaságok 

tagjai lehetnek.



A hatékonyság növelése érdekében az egész 
termékpályára vonatkozóan– arányosítsuk a 
közteherviselést, az adópolitikát

• Rendkívül fontos az adórendszerrel szemben támasztott 

átláthatóság és egyszerűség követelménye, mindenképpen 

szükséges a különféle kategóriák és a hozzájuk kapcsolódó 

szabályok újragondolása. A mezőgazdaságban folytatni kell 

az áfa csökkentésének megkezdett folyamatát. Módosításra 

szoruló terület az egyéni gazdaságok adó-és járulékfizetési 

szabályozása, megfontolandó egy földalapon történő 

átalányadó-fizetési rendszer bevezetése. 



A hatékonyság növelése érdekében az egész 
termékpályára vonatkozóan – erősítsük a stratégiai 
együttműködéseket a termékpályákon

• Elkerülhetetlen, hogy az élelmiszerek útját a jövőben a szántóföldtől 

a fogyasztó asztaláig integrált rendszerek fogják át, amelyekben a 

feldolgozó és a kereskedelmi láncok követelményei, szabványai még 

inkább meghatározóak lesznek. El kellene érni, hogy az 

állattenyésztésben a főbb termékek legalább 40-50 százalékának 

„piaci sorsa” termelői koordinációban dőljön el. 

• A kis- és közepes méretű gazdaságok gazdasági 

fenntarthatóságához létfontosságú a szervezettség növelése, a 

termelői együttműködésekben, horizontális és/vagy vertikális 

integrációkban való részvétel. Egyes támogatásokat és 

adókedvezményeket kellene kötni az integrációban való 

részvételhez. A kisüzemi húsfeldolgozás támogatása során szem 

előtt kell tartani, hogy ez csak valamilyen integráció 

(horizontális/vertikális) kiépülése estén lehet életképes. 



A hatékonyság növelése érdekében az egész termékpályára 
vonatkozóan – fejlesszük a humánkapacitást

• A mezőgazdaságban foglalkoztatottak létszámának csökkenése 

hosszútávon megállíthatatlan folyamat. Kiemelt fontosságú, hogy az 

egyes tevékenységi köröket – a betanított munkástól a mérnöki 

szintekig – versenyképes tudással rendelkező munkaerő lássa el. Az 

agrárpolitikának esélyt kell teremtenie arra, hogy a fiatal gazdálkodók, 

a friss munkaerő szerepe növekedhessen, képzettségük javulhasson, 

ezzel a legkorszerűbb tudás bekerülhessen a gyakorlatba, a 

legmodernebb információs- és tudástranszferek működjenek. 



A technikai előnyök kihasználásának lehetősége a 
képzettség függvényében
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lehetőség és 
kihasználása

Technikai 
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Köszönjük a megtisztelő

figyelmet!



A hazai szántóföldi növénytermesztési 

ágazatok helyzete és kilátásai 
The state of, and future prospects for arable crops production in Hungary

Debrecen, 2018. szeptember 6.

Potori Norbert



Egy kérdés, amely mindenkit foglalkoztat…
One of those buzzing questions…

Forrás: Magyar Államkincstár (MÁK) adatai alapján AKI összeállítás

3 350 817 ha       3 357 172 ha       3 314 856 ha       3 299 960 ha       3 362 364 ha       3 358 243 ha 

Percentage of SAPS claimed area



Hozamok
Yields

Ráfordítások
Inputs

Vetésszerkezet
Cropping structures

Beruházások
Investments

ICT & Big Data

Öntözés
Irrigation

Kockázatok 

kezelése
Risk management

Jövedelmek
Incomes

Adaptáció
Adaptation

Támogatások
Subsidies

stb...
etc…

…és mindaz, amiről most nem lesz szó
…and all what we will not touch upon this time



Sokféle aspektus… de csak egy globális rendszer
Many different aspects… but only one global system



A fejlődés mozgatórugói a kereslet oldaláról egykor…

 Mezőgazdasági termékek elérhetőségével kapcsolatos kihívások 
Challenges regarding the availability of agricultural products

• mindenkor és mindenütt 
at all times and at all places

• megfizethető áron 
for a reasonable price

• garantált élelmiszerbiztonsági megfeleléssel
with guaranteed food safety 

 A mezőgazdasági konszolidáció segítette az e kihívásoknak való megfelelést 
The consolidation process in agriculture helped to meet these challenges

• kisebb gazdaságokat helyére nagyobb, specializált vállalkozások léptek 
shift from small farms to large businesses 

• szorosabb kapcsolódások az értékláncon belül  
stronger connections within the supply chains 

ma minimumkövetelmények
minimum requirements today

Drivers for development from the demand side back then…



Feltörekvő piacok
Emerging markets

Érett piacok
Mature markets

Termékek megkülönböztetése
Product differentiation

Elsődleges a volumen
Volume is primary interest

…and agricultural commodity markets today

…és a mezőgazdasági árupiacok ma

Keresleti korlátok
Demand constraints

Kínálati korlátok
Supply constraints

Versenytársak
Competitors

Piacszegmentáció
Market segmentation

Értéknövelés
Value adding



 Példák piacszegmentációra
Examples for market segmentation

• környezeti fenntarthatóság 
environmental sustainability

• társadalmi fenntarthatóság 
social sustainability

• humánegészségügyi funkcionalitás 
human health related functionality

• állategészségügyi funkcionalitás 
animal health related functionality

• állatjóléti funkcionalitás 
animal welfare related functionality

• ipari funkcionalitás
industrial use related functionality

• stb...
etc…

Piaci kihívások ma
Market challenges today

• osztályozási rendszerek
grading systems

• minőségbiztosítási rendszerek 
quality assurance schemes

• tanúsítási rendszerek
certification schemes



Ömlesztett (…?) áru

a b c d

=

IP IP IP IP

Bulk (…?) commodity



Tengeri áruszállítás fejlődése lehetőséget kínál az IP-re
Shipping industry developments provide opportunities for IP transport

≈ 90%



Árucserét befolyásoló új tényezők

„A mezőgazdasági termelők tevékenysége ma már nem „magánügy”. A technika fejlődésének 

köszönhetően szinte minden látható és nyomon követhető, a teljesítmény pedig mérhető.”
(Farming activities are no longer a "private matter". Thanks to the advances in technology, 

almost everything is visible and traceable, and performance can be measured.)

J. Vögele, Világbank, globális mezőgazdasági gyakorlatok igazgatója
Senior Director, Agriculture Global Practice, World Bank Group

(The 2017 EU Agricultural Outlook Conference, 2017. december 18-19.) 
o fizikai áru

physical goods

 vízlábnyom
Water Footprint

 karbonlábnyom 
Carbon Footprint

 ökológiai lábnyom
Ecological Footprint

komparatív versenyelőny   
comparative advantage

 kritikus természeti erőforrások megőrzése
maintenance of critical natural resources

 élelmiszergazdaság versenyképességének javítása
improvement of competitiveness of the agro-food sector 

új termelési rendszerekhez kapcsolódó 
innovációs képességek függvénye

innovation capabilities related to the new 
production systems

New factors affecting trade flows

információáramlás
information flow

hiteles és transzparens adatok
credible & transparent data

Példa
Example



Magyarországi növénytermesztési ágazatok helyzete
The state of arable crops production in Hungary

 Minőség
Quality

 Mennyiség
Quantity

 Évjáratok közötti különbségek
Seasonal fluctuations

 Koordináció
Coordination



o gazdálkodók átlagos életkora 


o gazdálkodók száma 


o gazdaságok átlagos mérete 


o tőkeintenzitás / vásárolt inputok és szolgáltatások részaránya


o árbevétel jövedelemtartalma


o kitettség az árak változásainak 


o specializáció


o horizontális és vertikális koordináció 

Gazdasági érdekközösség

average age of farmers

number of farmers

average size of farms

capital intensity

share of income in farm revenues

price exposure

specialization

horizontal & vertical coordination

Economic interest community

Elkerülhetetlen fejlődési pálya
Inevitable development path

 érvényesülés a piacon
 market succes



Egy szebb jövő…
A brighter future…

 Koordinált együttműdödés hozadéka
Benefits of coordinated cooperations

• alacsonyabb tranzakciós költségek
lower transaction costs

• transzparencia
• transparency

• önszabályozás
• self-regulating

• kockázatmegosztás és -kezelés 
• risk sharing & management

• jövedelemosztozkodás
• sharing of income

• dedikált (modern) infrastruktúra
• dedicated (modern) infrastructure

• tudás- és technológiatranszfer
• knowledge & technology transfer

• K+F+I
• R&D&I

• piacfejlesztés
• market developing



Köszönöm a figyelmet!
Thank you for your attention!



A hazai zöldség-gyümölcs ágazat és a 
feldolgozóipar helyzete és kilátásai

DEBRECENI EGYETEM / UNIVERSITY OF DEBRECEN
Gazdaságtudományi Kar / Faculty of Economics and Business

Dr. Apáti Ferenc, egyetemi docens / associate professor

Tiszántúli Agrártudományi Napok
Debrecen, 2018. szeptember 06.

Current situation and outlooks of the domestic fruit and 
vegetable sector

Scientific Days at Tiszántúl
Debrecen, 06 September 2018



Előadás vázlata / Main topics

1. Az ágazat fejlődési tendenciái 

2. A versenyképesség feltétel- és eszközrendszere

3. A fejlődés kulcstényezői, főbb kritériumai

4. Ágazati kilátások

1. Development trends, tendencies of the sector 

2. Conditions and tools of competitiveness

3. Key factors and criteria of development

4. Outlooks of the sector



1. Az ágazat fejlődési tendenciái
1. Development trends of the sector



A hazai zöldség-gyümölcs termésmennyiség
Domestic fruit and vegetable production

Termelési érték

Zöldség:    150-180 Mrd. Ft, enyhén növ.

Gyümölcs: 70-80 Mrd. Ft, stagnáló

Forrás: FruitVeB

Production value

Vegetable: 150-180 billion HUF, slightly increasing

Fruit: 70-80 billion HUF, stagnation



A hazai zöldség-gyümölcs termőterület
Domestic fruit and vegetable production area

Forrás: FruitVeB



Gyümölcstermesztés
Fruit production



A hazai gyümölcságazat állapota – termőterület
Current state of domestic fruit sector – production area

Jelentősen csökkent: alma, őszibarack,

Kissé csökkent: körte

Stagnál: meggy, kajszi, szilva

Növekedett: cseresznye

Forrás: FruitVeB

Significantly decreased: Apple, peach,

Slightly decreased: Pear

Stagnation: Sour cherry, apricot, plums

Increased: Sweet cherry



Gyakorlatilag megszűnt:  málna, szeder, egres, 

f. ribiszke

Stagnál: piros ribiszke

Növekedett: dió, bodza, szamóca

Forrás: FruitVeB

A hazai gyümölcságazat állapota – termőterület
Current state of domestic fruit sector – production area

Significantly decreased (ceased): Raspberry, 

blackthorn, gooseberry, blackcurrant

Stagnation: redcurrant

Increased: Walnut, elderberry, strawberry



A hazai gyümölcságazat állapota – termelési színvonal
Current state of domestic fruit sector – production level (yield)

• A legtöbb fajnál zuhan vagy stagnál

• Alma és meggy esetében enyhén 

növekszik.

Forrás: FruitVeB

• Plummets or stagnates in most species

• Slight increase in apple and sour cherry



- A legtöbb fajnál zuhan vagy stagnál

- Dió és bodza esetében stagnál

- Szamóca???

Forrás: FruitVeB

A hazai gyümölcságazat állapota – termelési színvonal
Current state of domestic fruit sector – production level (yield)

- Plummets or stagnates in most species

- Stagnates in walnut and elderberry

- Strawberry?



Zöldségtermesztés
Vegetables



A hazai zöldségágazat állapota – szfi. zöldségek termőterülete
Current state of domestic vegetable sector – production area of field vegetables 

Jelentősen csökkent: 

intenzív zöldségkultúrák

Stagnál/növekszik: 

csemegekukorica, zöldborsó

Forrás: FruitVeB

Significantly decreased:

Intensive vegetable cultures

Stagnates/increases:

sweet corn, green pea



A hazai zöldségágazat állapota –

hajtatott zöldségek termőterülete (ha) 

Termékek 2000 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Paprika 2 350 2 160 2 000 1 800 1 750 1 520 1 550 1 530 1 550 1 500 1 500

Paradicsom 1 100 1 050 910 610 460 450 410 414 420 380 380

Uborka 520 390 340 150 130 120 100 98 92 100 105

Salátafélék 460 530 480 500 500 500 500 530 540 550 640

Fejes káposzta 420 350 330 300 250 250 250 280 230 250 280

Kínaikel 150 129 130 330 310 330 210 180 200 200 180

Más káposztaféle 590 465 450 480 420 450 420 420 390 400 400

Egyéb zöldség 645 690 745 358 255 300 300 276 290 300 320

Összesen 6 235 5 764 5 385 4 528 4 075 3 920 3 740 3 728 3 712 3 680 3 805

Forrás: FruitVeB

Current state
of domestic
Vegetable
sector –
production area 
of field 
vegetables (ha) 

Products 2000 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pepper 2,350 2,160 2,000 1,800 1,750 1,520 1,550 1,530 1,550 1,500 1,500

Tomato 1,100 1,050 910 610 460 450 410 414 420 380 380

Cucumber 520 390 340 150 130 120 100 98 92 100 105

Lettuces 460 530 480 500 500 500 500 530 540 550 640

Cabbage 420 350 330 300 250 250 250 280 230 250 280

Chinese cabbage 150 129 130 330 310 330 210 180 200 200 180

Other cabbages 590 465 450 480 420 450 420 420 390 400 400

Other vegetables 645 690 745 358 255 300 300 276 290 300 320

Total 6,235 5,764 5,385 4,528 4,075 3,920 3,740 3,728 3,712 3,680 3,805



A hazai zöldségágazat állapota –

szabadföldi zöldségek termelési színvonala
Current state of domestic vegetable sector –

production yield of field vegetables

Forrás: FruitVeB



A hazai zöldségágazat állapota –

hajtatott zöldségek termelési színvonala (hozam: kg/m2)
Current state of domestic vegetable sector –

production yield of forced vegetables (yield: kg/m2)

Termékek 2000 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Paprika 7,7 7,9 7,5 8,0 7,3 10,0 9,2 10,1 10,6 11,3 11,7

Paradicsom 8,9 9,7 11,2 21,3 21,5 22,0 22,3 24,2 26,7 32,9 33,2

Uborka 16,2 14,1 15,0 13,3 13,6 18,4 20,2 20,4 25,5 24,2 26,7

Salátafélék 6,5 6,4 6,9 6,8 6,3 6,9 6,6 6,6 7,2 7,2 7,3

Fejes káposzta 5,5 5,1 5,2 4,5 4,4 4,8 4,8 4,5 5,8 4,4 5,0

Kínaikel 5,1 3,5 3,5 3,9 2,6 3,5 4,0 4,4 4,8 4,2 4,4

Forrás: FruitVeB
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Léalma-termelés gazdaságossága (t = 20 év)

Megnevezés
Alacsony 

termelési 

színvonal

Közepes 

termelési 

színvonal

Magas

termelési 

színvonal

Beruházási költség (C0) (ezer Ft/ha) 1 488

Kalkulatív kamatláb (r) 5%

SAPS támogatással

IRR (%) -2,0% 0,0% 3,5%

DPP (év) - - -

PI 0,36 0,34 0,77

NPV (ezer Ft/ha) -955 -984 -344

SAPS és termeléshez kötött támogatással

IRR (%) 6,3% 5,8% 8,3%

DPP (év) 18. 19 15.

PI 1,14 1,12 1,55

NPV (ezer Ft/ha) 207 178 818

SAPS és AKG támogatással

IRR (%) 16,5% 14,0% 15,5%

DPP (év) 8. 10. 9.

PI 2,42 2,40 2,83

NPV (ezer Ft/ha) 2 115 2 087 2 727

SAPS, AKG és termeléshez kötött támogatással

IRR (%) 22,2% 18,7% 19,8%

DPP (év) 6. 8. 7.

PI 3,20 3,18 3,61

NPV (ezer Ft/ha) 3 277 3 249 3 888



Zöldség-gyümölcs feldolgozóipar
Fruit and vegetable processing industry



A feldolgozóipar kibocsátása és alapanyag-felvásárlása
Output and raw material purchases of processing industry

Forrás: FruitVeB, KSH 2016.

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1 000 000

 1 200 000

 1 400 000

 1 600 000

 1 800 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

M
rd

 F
t

ez
e

r 
to

n
n

a,
 m

ill
ió

 li
te

r

Felvásárolt nyersanyag mennyisége (ezer tonna) Késztermék mennyisége (ezer tonna, millió liter)
Értékesített mennyiség (ezer tonna, millió liter) Felvásárlás értéke (milliárd Ft)
Árbevétel (milliárd Ft)



Alapanyag-felvásárlás fajonként: mennyiség és érték
Raw material purchases per species quantity and value

Forrás: FruitVeB, 2016.
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Feldolgozóipari késztermékek helyzete

Termékcsoport Termelt mennyiség*

Zöldség gyümölcs feldolgozó és
tartósító alágazat

Csökkent

1. Burgonyafeldolgozás Kritikusan csökkent

2. Légyártás Csökkent

Narancs Kritikusan csökkent

Alma Növekedés

Paradicsom Kritikusan csökkent

Egyéb Jelentősen csökkent

3. Egyéb feldolgozás (hűtő- és konz) Csökkent

Zöldségfeldolgozás Csökkent

 Fagyasztott zöldség Csökkent

 Szárított zöldség Jelentősen csökkent

 Borsó (nem fagyasztva) Stagnál

 Sűrített paradicsompüré, -krém Csökkent

 Csemegekukorica (nem fagy.) Stagnál

 Savanyúság Jelentősen csökkent

 Egyéb Növekedés

Gyümölcsfeldolgozás Stagnál

 Gyorsfagyasztott Csökkent

 Dzsem, zselé, püré, krém Növekedés

 Dió, mogyoró Növekedés

 Félkész gyümölcskonzerv Kritikusan csökkent

 Egyéb Növekedés

Hulladék Növekedés

Feldolgozóipar jelentősége és jelenléte
(2012-2016)

Döntően 
feldolgozó-

ipari
(65-100%)

Változó /
vegyes 

(35-65%)

Döntően 
frisspiaci

(65-100%)

Alma
Meggy
Ribizli

Őszibarack
Egres
Körte
Málna

Kajszibarack
Cseresznye

Szilva
Szamóca

Borsó
Bab

Csemege-
kukorica

Uborka
Fűszer-
paprika
Spárga

Káposzta
Fokhagyma

Hagyma
Brokkoli
Karfiol
Paprika

Répa
Sárgadinnye
Görögdinnye
Paradicsom



Üzemszerkezet
Structure of businesses in the sector

Forrás: KSH, 2016.

Létszám-

kategóriák

2001 2015

Működő 

vállalkozáso

k száma (db)

Nettó 

árbevétel 

(Mrd Ft)

Árbevétel 

megoszlása 

(%)

Működő 

vállalkozások 

száma (db)

Nettó 

árbevétel 

(Mrd Ft)

Árbevétel 

megoszlása 

(%)

1 - 9 fő 393 6 3,6 429 16 6,1 

10 - 19 fő 36 4 2,1 51 13 5,2 

20 - 49 fő 28 8 4,6 24 12 4,6 

50 - 249 fő 50 79 43,3 36 128 48,6 

> 250 fő 16 85 46,4 4 93 35,4 

Összesen 523 182 100,0 544 263 100,0

Empl. 

categories

2001 2015

No. of 

operating 

businesses 

(pcs)

Net 

revenue 

(Bln HUF)

Share of 

revenue (%)

No. of 

operating 

businesses 

(pcs)

Net 

revenue 

(Bln HUF)

Share of 

revenue 

(%)

1 - 9 people 393 6 3.6 429 16 6.1 

10 - 19 people 36 4 2.1 51 13 5.2 

20 - 49 people 28 8 4.6 24 12 4.6 

50 - 249 people 50 79 43.3 36 128 48.6 

> 250 people 16 85 46.4 4 93 35.4 

Total 523 182 100.0 544 263 100.0



2.) A versenyképesség feltétel- és eszközrendszere
2.) Conditions and tools of competitiveness



A versenyképesség értelmezése

Interpreting competitiveness

• Piaci igény mindig 

van!!!

• A kérdés:

• Ki szállítja be?

• Milyen áron?

amire van fizetőképes

fogyasztói / vevői  igény

• Nagy, egységes árualap

• Piac által megkívánt, 

homogén minőség

• Folyamatos beszállítás

• Gyors rendelésteljesítés

• Beszállítói megbízhatóság

• Magas színvonalú poszt 

harveszt technológia

• Fejlett logisztika

• Fejlett feldolgozóipar

• Befektetett tőke igény

• Forgótőke igény

• Munkaerő igény

• Terméshozam

• Termésminőség

• Termelési kockázat, 

termésbiztonság

• Értékesítési árak

• Értékesíthetőség, piaci 

biztonság

Mi a versenyképes?

aminek a termelése

hatékony / gazdaságos 

amit piacra tudunk juttatni

(versenyképes árualap)

Demand Market     access Efficiency



Piacra jutás, szervezettség  - versenyképes árualap
Market access, organization – creating competitive product stocks 

Homogenitás
Adórendszer

Homogenity
Tax system

Termelés
szervezettsége

(TÉSZ)
Organization of

production

Feldolgozóipar,
Posztharveszt

Processing industry,
Postharvest



A hatékonyság növelése

Az intenzív termeléshez szükséges tényezők

Tőke Szaktudás Időjárás

• Kevés saját 
forrás

• Nehéz hitelhez 
jutás

• Hatástalan 
beruházási 
támogatások

• „Kártékony” 
közvetlen 
támogatások 

• Termelői szaktudás 
alacsony szintje

• Termelői igény 
hiánya a tudás iránt

• Innovativitás
alacsony szintje

• Szélsőséges 
időjárási 
események 
felszaporodtak

• Versenyelőnyünk 
a klíma 
tekintetében 
nincs!

• Több fajnál 
versenyhátrány

Munkaerő

• Mennyiségében 
nincs elegendő 
munkaerő

• Minőségi, 
szakképzett 
munkaerő 
hiányzik



3.) A fejlődés kulcstényezői, főbb kritériumai
3.) Key factors, main criteria of improvement



Főbb kulcstényezők / Key factors
1.) Hatékonyság (magas termelési színvonal)

• Tőke → támogatási rendszer (közvetlen vs. fejlesztési támogatás) 

• Munkaerő – bérek növelése; élőmunka-hatékonyság fokozása

• Szaktudás – kutatási és szaktanácsadási rendszer fejlesztése

• Időjárási hatások elleni védelem (öntözés, jégvédelem, fagyvédelem)
2.) Szervezettség

• Homogén termelési színvonal – piaci letisztulás
• Őstermelői adózás újragondolása
• ÁFA-csökkentés

1.) Efficiency (High yields, production standards)
• Capital → subsidy system (direct vs. development subsidies) 
• Workforce – increasing wages; enhancement of manpower efficiency
• Knowledge – improvement of research and consulting system
• Protection against weather effects (irrigation, hail protection, frost protection)
2.) Level of organization
• Homogeneous production yields - market cleaning
• Revising small producer taxation
• Decreasing VAT



4.) Ágazati kilátások…
4.) Outlooks of the sector...



Ágazati kilátások a várható gazdasági környezetben

Prognózis:
1.) A piacra jutás feltételei nem fognak kellő mértékben javulni:
• A piac letisztításában nem fogunk érdemben előrelépni

• A „közvetlen” támogatások újra a versenyképtelen termelés konzerválásának 
kedveznek.

• Erősen kétséges az ÁFA-csökkentés és az őstermelői adózás reformja.

2.) A termelés hatékonyságában nem lesz szükséges mértékű fejlődés:
• Tőke: A VP-ben a fejlesztési források kb. 50%-a lesz elérhető, és hatékony 

felhasználásukat más tényezők is akadályozzák.
• Tudás: Kérdéses a professzionális kutatóállomások felállítása, illetve ez 5 évnél 

távolabb hoz eredményt.
• Munkaerő: Nem látunk érdemi lehetőséget a munkaerő helyzet számottevő 

javítására.
• Öntözés: ……???



Ágazati kilátások a várható gazdasági környezetben

3.) A nem befolyásolható makrokörnyezeti tényezők érdemben nem 
változnak:
A szántóföldi növénytermesztés versenyképességét fokozzák a kertészettel 
szemben, vagy az extenzívebb kertészeti termelés irányába hatnak: 
• alacsony földárak, 
• közvetlen támogatások magas összege és terület alapú elosztása,
• magas gabona- és olajnövény-árak,
• munkaerő hiánya,
• a gazdaság öröklésének megoldatlansága,
• a termelői gondolkodás ráfordítás- és kockázatminimalizáló jellege, a 

profitmaximalizálás helyett
• kérdéses a politikai akarat a nagy ívű, összehangolt kertészeti fejlesztésre.

Kilátások:
Legfeljebb stagnálásra számítunk, de nem kizárható a 

további kisebb mértékű visszaesés sem.
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Pedig, fejlődni lehet… / However, improvement is possible…



Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!

Thank you for your attention!



Termelési színvonal

Fajcsoport Fajok
Elmaradott-

sági mutató *
2010-2013

Relatív termelési színvonal mutató **

1985-1988 1995-1998 2001-2004 2010-2013

Bogyósok

Ribizli -83% 68% 40% 46% 25%

Szamóca -79% 71% 53% 59% 39%

Egres -64% 67% 71% 95% 65%

Málna -70% 88% 99% 85% 35%

Csonthéjasok

Kajszibarack -63% 66% 30% 38% 28%

Szilva -60% 95% 49% 43% 26%

Őszibarack -64% 71% 75% 48% 39%

Meggy -44% 77% 53% 33% 31%

Cseresznye -83% 86% 82% 89% 39%

Alma-
termésűek

Alma -68% 70% 39% 35% 37%

Körte -77% 96% 72% 61% 41%

Héjasok Dió -78% 75% 95% 41% 38%

* Hazai átlagozamok alakulása 2010-2013 között a „top 5” versenytárs átlaghozamához viszonyítva
** Hazai átlaghozamok a hazai jó színvonalhoz viszonyítva

Forrás: KSH, Faostat



Yields

Species group Species
Lag index*
2010-2013

Relative production standard index **

1985-1988 1995-1998 2001-2004 2010-2013

Berries

Currant -83% 68% 40% 46% 25%

Strawberry -79% 71% 53% 59% 39%

Gooseberry -64% 67% 71% 95% 65%

Raspberry -70% 88% 99% 85% 35%

Stone fruits

Apricot -63% 66% 30% 38% 28%

Plums -60% 95% 49% 43% 26%

Peach -64% 71% 75% 48% 39%

Sour cherry -44% 77% 53% 33% 31%

Sweet cherry -83% 86% 82% 89% 39%

Pome fruits
Apple -68% 70% 39% 35% 37%

Pear -77% 96% 72% 61% 41%

Nuts Walnut -78% 75% 95% 41% 38%

* Domestic mean yields between 2010-2013 compared to average yields of the „top 5” competitors
** Domestic mean yields compared to domestic good standard yields

Source: KSH, Faostat



Termelési színvonal

* Hazai átlagozamok alakulása 2010-2013 között a „top 5” versenytárs átlaghozamához viszonyítva
** Hazai átlaghozamok a hazai jó színvonalhoz viszonyítva

Fajcsoport Fajok
Elmaradottsági 

mutató *
2010-2013

Relatív termelési színvonal mutató **

1985-1988 1995-1998 2001-2004 2010-2013

Paradicsom
Hajtatott

-71%
73% 80% 81% 71%

Szabadföldi 70% 52% 65% 89%

Paprika

Hajtatott
-80%

68% 85% 80% 67%

Szabadföldi 77% 61% 78% 94%

Fűszerpaprika 9% 78% 70% 68% 64%

Kabakosok

Szfi. konzervuborka
-91%

66% 74% 85% 84%

Hajtatott kígyóu. 76% 69% 68% 71%

Görögdinnye -40% 61% 58% 62% 58%

Sárgadinnye -70% 78% 85% 91% 98%

Hüvelyesek
Zöldborsó -56% 101% 149% 64% 62%

Bab -56% 83% 87% 94% 96%

Káposztafélék
Karfiol és borkkoli -71% 70% 74% 70% 51%

Kelkáposzta -65% 78% 85% 91% 86%

Gyökérzöldség Sárgarépa -50% 73% 78% 78% 83%

Hagymafélék
Vöröshagyma -50% 68% 79% 66% 80%

Fokhagyma n.a. 90% 88% 80% 68%

Egyéb
Spárga -45% 50% 68% 82% 75%

Csemegekukorica -27% 79% 67% 90% 86%

Forrás: KSH, Faostat



Yields

* Domestic mean yields between 2010-2013 compared to average yields of the „top 5” competitors
** Domestic mean yields compared to domestic good standard yields

Species group Species
Lag index*
2010-2013

Relative production standard index **

1985-1988 1995-1998 2001-2004 2010-2013

Tomato
Forced

-71%
73% 80% 81% 71%

Field 70% 52% 65% 89%

Pepper

Forced
-80%

68% 85% 80% 67%

Field 77% 61% 78% 94%

Spice pepper 9% 78% 70% 68% 64%

Cucurbits

Field spice pepper
-91%

66% 74% 85% 84%

Forced cucumber 76% 69% 68% 71%

Watermelon -40% 61% 58% 62% 58%

Muskmelon -70% 78% 85% 91% 98%

Legumes
Green pea -56% 101% 149% 64% 62%

Beans -56% 83% 87% 94% 96%

Cabbages

Cauliflower and 
broccoli

-71% 70% 74% 70% 51%

Savoy cabbage -65% 78% 85% 91% 86%

Beets Carrot -50% 73% 78% 78% 83%

Onions
Onion -50% 68% 79% 66% 80%

Garlic n.a. 90% 88% 80% 68%

Other
Asparagus -45% 50% 68% 82% 75%

Sweet corn -27% 79% 67% 90% 86%

Source: KSH, Faostat


