


 



 

 
 
 
 
 
 

BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA 

B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS 
POLITIKÁK 

 
MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A magyar mezőgazdaság 
 
 
 
 
 
 

FELJEGYZÉS 
 
 
 
 
 



 

E dokumentumot az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága 
rendelte meg. 
 
 
SZERZŐ 
 
Felice Adinolfi 
B. tematikus osztály: Strukturális és kohéziós politikák 
Európai Parlament 
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
NYELVI VÁLTOZATOK: 
 
Eredeti nyelv: IT. 
Fordítások: HU, ES, DE, BG, EN. 
 
 
SZERKESZTŐ ASSZISZTENS 
 
Catherine Morvan 
 
 
A SZERZŐRŐL 
 
A következő címen léphet kapcsolatba az Igazgatósággal vagy iratkozhat fel a havi 
hírlevélre: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
A kézirat 2010 szeptemberében készült. 
© Európai Parlament, Brüsszel, 2010 
 
A dokumentum a következő internetes oldalon érhető el: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 
 
Az ebben a dokumentumban megfogalmazott véleményekért a szerző tartozik kizárólagos 
felelősséggel, és azok nem feltétlenül tükrözik az Európai Parlament hivatalos álláspontját. 
 
A dokumentum nem üzleti célú sokszorosítása és fordítása a forrás megadása és a kiadó 
előzetes értesítése mellett megengedett, és annak egy példányát meg kell küldeni a 
kiadónak. 



 

 
 
 
 
 
 

BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA 

B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS 
POLITIKÁK 

 
MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS 

 
 
 
 
 
 
 

A magyar mezőgazdaság 
 
 
 
 

FELJEGYZÉS 
 
 
 
 

 
Tartalom: 
 
Ez a feljegyzés segédanyagként szolgál az Európai Parlament Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Bizottságának a Magyarországra küldöttségbe utazó tagjai 
számára.  
 
A feljegyzés általános képet nyújt az ország földrajzi, gazdasági és 
demográfiai helyzetéről és részletesen bemutatja az ország mezőgazdasági 
rendszerének jellemzőit. 
 

 
 
 
IP/B/AGRI/NT/2010_12 2010. szeptember 
 
PE 438.611 HU 



 

 



A magyar mezőgazdaság 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 438.611 3 

TARTALOM 
 
1. BEVEZETÉS 3 

1.1. Történelmi áttekintés 3 
1.2.  Földrajz 3 
1.3.  Demográfia 3 

2. GAZDASÁGI HÁTTÉR 3 

3. MEZŐGAZDASÁG 3 
3.1.  Általános háttér 3 
3.2.  Az utóbbi évek tendenciái 3 
3.3. Közkiadások és a mezőgazdasági rendszer a gazdasági válság idején 3 

BIBLIOGRÁFIA 3 

 



B tematikus osztály: Strukturális és kohéziós politikák 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 438.611 4 



A magyar mezőgazdaság 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 438.611 5 

 

1. BEVEZETÉS 

1.1. Történelmi áttekintés 
 
A számos törzsből álló sztyeppe-lakó magyar nép – amelynek nyelve a finnugor 
nyelvcsaládhoz tartozik (a nyelvcsalád fő nyelve a magyar nyelv) – a Közép-Duna menti 
síkságon telepedett le 896-ban, Árpád vezér irányításával. Az 1000. év decemberében 
megkoronázták Magyarország első királyát, I. Istvánt (1000-1038.), aki keresztény hitre 
térítette a magyar népet, és akit 1083-ban szentté avattak, ezt követően pedig Szent 
Istvánként tisztelték a magyar államalapítót.  
 
A királyság a XVI. századtól az Oszmán Birodalom uralma alá került, míg végül az 1600-as 
évek során folyamatosan az Osztrák Birodalom kebelezte be. 
 
Az 1848-as forradalom során Magyarország kikiáltotta függetlenségét az Osztrák 
Birodalomtól, azzal a szándékkal, hogy köztársaságot hozzon létre, de a felkelés elbukott és 
csak 1867-ben adott az Osztrák Birodalom teljes autonómiát a magyaroknak az Osztrák-
Magyar Monarchia létrehozásával. 
 
1918-ban a Monarchia felbomlását követően (az első világháborúban elszenvedett vereség 
után) Magyarország elnyerte függetlenségét és kikiáltotta a köztársaságot. 1919-ben a 
Tanácsköztársaság bukása után kikiáltották a monarchiát, amely többpártrendszeren 
alapuló parlamentáris rendszert hozott létre, amelyet azonban korlátozott a kormányzó, 
azaz az államfő rendkívüli hatalma.  
 
1920 júniusában a békeszerződés értelmében Magyarország elvesztette területének több, 
mint egyharmadát, ezeket a területeket a szomszédos országokhoz csatolták, főként 
Romániához, Szlovákiához és Jugoszlávihoz. Így több millió magyar identitású ember 
maradt kisebbségként az országhatárokon kívül. 
 
1941. június 21-én Németország és Olaszország oldalán Magyarország belépett a második 
világháborúba. 
A háború végén az országot megszállta a Vörös Hadsereg, így a Szovjetunió befolyása alá 
került. A Magyar Népköztársaság a második világháború végét követően azonnal, 1949-ben 
hivatalosan létrejött.  
 
1956. október 23-án kezdetét vette a magyar forradalom. November 1-jén Magyarország 
kilépett a Varsói Szerződésből, majd három napon belül a Vörös Hadsereg megszállta az 
országot és leverte a forradalmat, amely több mint háromezer áldozattal járt.  
 
A vasfüggöny leomlásával és a Varsói Szerződés ebből következő felbomlásával az ország a 
nyugat-európai gazdasági és politikai modellek felé fordult.  
A Népköztársaság 1989-ben szűnt meg utcai tüntetéseket követően, amelyek az összes 
keleti blokkhoz tartozó országban a demokrácia felé való nyitást jelentették.   
 
 
Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. 
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1. Ábra:  Magyarország térképe 
 

 
Forrás: US Central Intelligence Agency - The World Factbook 2010.   

 

1.2.  Földrajz 

Magyarország területe 93.030 négyzetkilométer. Észak-déli kiterjedése mintegy 250 km, 
kelet-nyugati kiterjedése mintegy 524 km. Csaknem 2.171 km hosszú  határvonallal 
rendelkezik, szomszédos országai nyugaton Ausztria, délen és dél-nyugaton Szerbia, 
Horvátország és Szlovénia, dél-keleten Románia, észak-keleten Ukrajna és északon 
Szlovákia. 

 
Magyarország nem rendelkezik tengeri kijárattal, az országot Duna szeli át, amely azt két 
területre osztja: nyugaton a Dunántúlra és keleten az Alföldre. A Dunán kívül az ország 
hatalmas vízi erőforrásokkal rendelkezik, mint például a Tisza és a Dráva folyó, valamint a 
Balaton (592 km²), amely közép-Európa legnagyobb tava és az ország nyugati felében 
helyezkedik el. 
 
Ami a domborzatot illeti, Magyarország szinte teljesen sík, az ezer métert valamivel 
meghaladó, legmagasabb pontja a kisebb hegyekből álló észak-keleti országrészben 
található.   
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2. Ábra: Magyarország domborzati térképe 

 

Forrás: www.maps.org 

 
 
1.3.  Demográfia 
 
Magyarország jelenlegi demográfiája az országot érő jelentős migráció és a különböző 
történelmi időszakok által előidézett kialakítás eredményeképpen jött létre. 
 
Ami azt illeti, a lakosok száma – bár eltérő intenzitással – az 1800-as évek végétől 1980-ig 
folyamatosan nőtt. Az egyedüli csökkenést a második világháború alatt jegyezték (1941–
1945.). A nyolcvanas évektől kis mértékű és folyamatos népességcsökkenés tapasztalható, 
ami elsősorban a születések számának csökkenésével magyarázható.  
 

3. Ábra: A demográfiai helyzet alakulása (1870-2009) 

 

Forrás: FaoStat 
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2. GAZDASÁGI HÁTTÉR  
 
Magyarországot súlyosan érintette a 2008-ban kezdődő gazdasági és pénzügyi válság. 
2009-ben a GDP 6,3%-kal esett vissza. Magyarország a pénzügyi válsággal sújtott, 
gazdaságilag felemelkedő országok közül az egyik első volt. Ennek következtében a 
kormány a befektetők bizalmának visszaszerzése érdekében megszorító gazdasági 
intézkedéseket vezetett be. A költségvetési konszolidáció és a hitelpiac bizonytalanságának 
csökkentése érdekében hozott intézkedések a belső kereslet jelentős csökkenését 
eredményezték, ami az import csökkenésével is járt, így ez a kereskedelmi mérlegben 
pozitívumként jelentkezett. Az export terén az eurónak kedvező árfolyam ellenére is 
csökkent a nagyobb partnerországok általi kereslet. A konjunktúra az ipari termelést 
sújtotta a leginkább, 17,7% volt a visszaesés (a 2009. januártól novemberig terjedő 
időszakban). 
 
Az Európai Unióhoz történt 2004-es csatlakozást követően Magyarország a strukturális 
alapokból és a kohéziós alapból részesült a versenyképesség növelése és a foglalkoztatás 
fenntartása érdekében. 2008 vége felé a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és az Európai 
Unió megállapodott arról, hogy Magyarországnak húszmilliárd eurónyi kölcsönt nyújtanak, 
az országot sújtó súlyos válságból való kilábalásra.   
 
Ez a segítség lehetővé tette a fellendülést és a gazdasági fejlődést. Így Magyarország 
bankrendszerre is stabil. 
 
A magyar belső piac viszonylag kicsi, noha a magyar gazdaság Közép-Kelet-Európában a 
harmadik helyen áll (Lengyelország és a Cseh Köztársaság után) és a térség egyik 
legnyitottabb gazdasága. Az áruk háromnegyedét az EU országaiba exportálja, és a kivitel 
az EU gyenge növekedési szakaszában és a forint-árfolyam romlása ellenére is növekedett, 
1990-ben a GDP 30%-át, 2007-ben a GDP 80%-át tette ki. Ez a termelési delokalizáció 
eredménye is volt, mivel számos külföldi befektető helyezte át termelése egy részét 
Magyarországra.  Mára Magyarország külfölditőke-célországként az ötödik helyen áll 
Európában.  
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3. MEZŐGAZDASÁG  

3.1.  Általános háttér  
 
A mezőgazdaság nagyon fontos szerepet tölt be a magyar gazdaságban és kb. 627.000 
vállalkozás (2007) tartozik ide, mintegy 4,05 millió hektáron (ha). Az átlagos üzemméret 
29 ha. A mezőgazdasági tevékenység keretében foglalkoztatott munkaerő éves szinten 
209.000 munkaerőegységnek felel meg és az országban élő munkavállalók mintegy 45%-át 
teszi ki (ami az EU átlagánál 1,2%-kal alacsonyabb). 
 
2009-ben a nemzeti mezőgazdasági rendszer mintegy 3%-kal járult hozzá az ország bruttó 
nemzeti termékéhez (az EU-27 1,7%-os átlagához képest). 
 
A magyar mezőgazdaság fő kibocsátásai: gabonafélék, ipari növények és az 
állattenyésztés. Utóbbi a mezőgazdaságban termelt nemzeti jövedelem mintegy 40%-át 
teszi ki, élen a sertéságazattal, majd a baromfi- és a tejágazattal. 
 
 
4. Ábra: A fő termékek aránya (2005-2009. átlag) 
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Forrás: Eurostat 2009. 

 
Magyarázat: Egyéb állattenyésztés Egyéb 
 Ipari növények Gabonafélék 
 Takarmányok Tej: 
 Zöldségtermesztés és kertészet Juh, kecske 
 Burgonya Sertés 
 Gyümölcs 
 Baromfi 
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3.2.  Az utóbbi évek tendenciái  
A mezőgazdasági művelés alatt álló földterület méretének és a mezőgazdasági üzemben 
dolgozók számának alakulása feltehetően a nemzeti mezőgazdasági szektor szerkezeti 
átalakulásából adódik. 
 
2005 és 2009 között ugyanis 26-ról 29 hektárra nőtt az átlagos mezőgazdasági 
üzemméret. Ehhez csak kis mértékben járult hozzá a mezőgazdasági földterület 
növekedése (+0,2%). Ezt a növekedést elsősorban a mezőgazdasági üzemben dolgozók 
számának csökkenése határozta meg (-12%), amely leginkább a kis méretű üzemeket 
érintette  A nemzeti mezőgazdasági szektor tehát szerkezetileg általánosságban nőtt, 
annak ellenére, hogy mára az ország mezőgazdasági üzemeinek mintegy 55%-a főként 
önellátásra termel. 
 
 
5. Ábra:  A mezőgazdasági művelés alatt álló földterületek méretének megoszlása 

2005-2007 (hektár) 
 

 
Forrás: Eurostat 2009. 

 
A munkaerő aránya is jelentősen csökkent. 2005 és 2009 között ugyanis a (munkabérért 
végzett és a nem munkabérért végzett) munka mértékének csökkenése 10% volt. 
 
A csökkenés különösen a családi munkaerőt érintette, amely a vizsgált években mintegy 
15%-kal csökkent.  
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6. Ábra:  A munkabérért végzett és a nem munkabérért végzett munka éves 
munkaerőegységben kifejezve  

 

 
Forrás: Eurostat 2009. 

 
 
E táblázat kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a nők foglalkoztatása milyen magas: 45%, 
a 39%-os uniós átlagához képest. Ez azonban nem tükröződik vissza a vállalkozási 
szerkezetben, ahol csupán 14%-os a nők szerepe a vállalatirányításban.  
 
Ami a termelési költséget illeti, megállapítható, hogy az elmúlt évek során milyen 
mértékben nőtt a mezőgazdasági termelési eszközök árindexe: a növekedés 40% volt.  
A termelési költség számításánál sorrendben a legnagyobb tételt a takarmány, az energia 
és a mezőgazdasági szolgáltatások képviselik. 

 
 

7. Ábra:  A folyó termelőfelhasználás relatív súlya (2009) 

 
Forrás: Eurostat (2009) – folyó alapáron számított értékek 
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3.3. Közkiadások és a mezőgazdasági rendszer a gazdasági válság 
idején 

 
A termelési költségek árindexének jelentős növekedésével párhuzamosan egy, a 
mezőgazdaságban dolgozók jövedelmét jellemző, ugyanannyira jelentős visszaesés volt 
tapasztalható. A mezőgazdaságban dolgozók jövedelmének csökkenése – amely Európában 
2008 és 2009 között átlagosan 12,2% – Magyarországon sokkal jelentősebb volt (-35,6%).  
 
E forgatókönyv értelmében tehát az állami intervenció fontos szerepet tölt be a szektor 
támogatásában, akár a magyar mezőgazdasági rendszer szerkezetátalakítási folyamatának 
lezajlása, akár a jövedelem terén történő integráció viszonylatában. 
 
A közkiadások megoszlása 2007-2008-ban (2007–2013-as időszakra szóló pénzügyi keret) 
az alábbi táblázatban látható.  
 
3. Táblázat:  A 2007–2013-as időszakra szóló pénzügyi keret Mezőgazdasági 

kiadások (2007–2008) 

Intézkedések 2007 2008 
Összesen 

2007/2008 
  EUR % 
Termeléshez nem kötődő közvetlen 
támogatások 471.225,5 540.210,1 47,2 99,7 
Egyéb közvetlen támogatás 0,0 2.557,0 0,1 0,3 
Közvetlen kifizetések 471.225,5 542.767,1 47,4 100 

Gabonafélék -50.145,7 
- 

104.009,9 - 7,2 - 
Rizs 0,0 0,0 0,0 0,0 
Az I. mellékletben nem szereplő 
termékekre vonatkozó visszatérítések 2.609,8 1.071,8 0,2 2,1 
Élelmiszerprogramok 6.636,1 9.842,5 0,8 9,5 
Cukor 1.397,5 13.343,3 0,7 8,5 
Olívaolaj 0,0 0,0 0,0 0,0 
rostnövény 0,0 660,7 0,0 0,4 
gyümölcs és zöldség 9.033,5 16.568,5 1,2 14,7 
borágazat 18.471,2 28.540,0 2,2 27,0 
Promóció 29,6 204,2 0,0 0,1 
egyéb termeléssel kapcsolatos 
intézkedések 1.461,5 961,9 0,1 1,4 
tejtermékek 4.105,2 1.282,5 0,3 3,1 
marha- és borjúhús 1.247,6 457,0 0,1 1,0 
juh-és kecskehús 0,0 0,0 0,0 0,0 
sertéshús, tojás, baromfihús és egyéb 5.471,1 4.692,5 0,5 5,8 
Cukorvisszatérítések 0,0 45.885,5 2,1 26,4 
Piaci intézkedések 317,5 18.905,9 0,9 100 
Vidékfejlesztés 570.811,8 537.525,7 51,7 100 

Összesen 
1.042.651

,8 
1.099.198

,6 100 / 

Forrás: DG AGRI (Agriview EAGGF Guarantee and April 2009 Rural Development Report). 
 
A vidékfejlesztési tervek előrehaladási fokához képest megállapítható, hogy Magyarország 
éppen hogy csak túllépte a 2007–2008-as kötelezettségekre vonatkozó kumulált összeg 
50%-át (a 71%-os EU-27 átlaghoz képest). 
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Ezt követően látható, hogy milyen a rendelkezésre álló kiadások megoszlása az 
intervenciós tengelyek között, amint arra a 2007 decemberében jóváhagyott Nemzeti 
Fejlesztési Tervből következtetni lehet  (4. táblázat). 
 
 
4. Táblázat A vidékfejlesztésre szánt költségvetés szervezése és megoszlása 

 
Vidékfejlesztési költségvetés (millió EUR) 

közkiadások 
összesen 

társfinanszírozá
s  

EMVA-
költségvetés 

A 
magánszektor 
hozzájárulása 

Teljes költség Nemzeti „top-
up”-ok 

5159,1 76 3805,8 3226,1 8385,2 0 
Az uniós költségvetés megoszlása a tengelyek között (%) 

1. tengely 
Versenyképessé

g 

2. tengely 
Környezet és 

földgazdálkodá
s 

3. tengely 
Vidéki 

gazdaság 

4. tengely: 
LEADER 

48 32 14 5 
Forrás: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (2007) 
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