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The Hungarian agriculture’s situation and The efficiency of the subsidies on the whole 
economy. 
 
 
Az EU csatlakozástól már több mint 6 év telt el. Ez elegendő ahhoz, hogy az azóta 
bekövetkezett változásokat értékelni lehessen. Az viszont vizsgálatok nélkül is 
megállapítható, hogy a rendszerváltást követően a termelés folyamatosan csökkent, és ezt az 
EU csatlakozás sem tudta megállítani. Ez teljes mértékben igaz a mezőgazdasági ágazat 
egészére, de különösen szembetűnő a sertés- és szarvasmarha ágazatában. 2004 és 2010 
között az állatállomány folyamatosan csökkent. A KSH adatai szerint 1989-től 2010-ig 
mintegy 60%-os a csökkenés, a csatlakozáshoz képest viszont 10-15% körül mozog. A 
mezőgazdaság nemzetgazdasági aránya is folyamatos csökkenést mutat. Az elemzés során 
fontos még a gazdaság elemeinek a meghatározása is, hiszen ezek működésétől sok minden 
függ, azaz képesek befolyásolni a termény minőségét, mennyiségét, és ezek az 
állattenyésztésre is kihatással vannak. Mindemellett azt vizsgálom még, hogy a Bóly Zrt. 
állatállománya, hogyan alakult a terv és tény időszakban. Ezen elemzés képzi a dolgozat 
módszertanát, illetve annak vizsgálata, hogy milyen támogatásokkal is tudnak manapság a 
gazdák élni, és ezek milyen hatékonyságot képesek nyújtani. A támogatások is jelentős 
mértékben hozzájárulnak egy gazdaság életéhez, annak jobb működéséhez, hatékonyságához. 
Minél jobban kihasználjuk egy támogatás nyújtotta lehetőséget, annál nagyobb mértékben 
tudunk belőle profitálni a gazdálkodásunk során. A mezőgazdaság elemzésénél a 
közgazdaságtan három alapkérdése is felmerül, azaz, hogy Mit termeljünk?, Hogyan 
termeljünk?, Kinek termeljünk?. Ezek a kérdések nem csak itt, hanem számos más ágazat 
területén is megállják a helyüket. Amennyiben ki tudjuk használni az emberi tudás, akarás és 
a támogatások nyújtotta előnyöket, úgy egy magasabb hatékonysági szintre tudjuk a 
mezőgazdaságot léptetni. 
 
Köszönetnyilvánítás: A dolgozat a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés 
műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen projekt keretében valósult meg. 
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Abstract 
 
Ervin Denich 
IV. course (2012) 
Finance and accounting department 
 
University of Pécs 
 
Supervisor: Tamás Szücs 
Assistant professor  
 
The Hungarian agriculture’s situation and The efficiency of the subsidies on the whole 
economy. 
A hazai mezőgazdaság alakulásának helyzete, és a támogatások hatékonysága a gazdaság 
egészére 
 
Since our country joined the EU six years has been passed. This time was enough to evaluate 
the changes that occurred. However even without further analysis we can pronounce that after 
1989 the production continuously decreased and not even the accession to the EU could stop 
it. This reduction appeared at the agricultural sector too especially in the pork and beef 
industry. From 2004 to 2010 the livestock continuously decreased. From the KSH information 
database we know that from 1989 to 2010 the reduction almost reached 60 percent. Since we 
joined the EU this reduction is steadily stayed at 10-15%. The ratio of the agriculture in the 
national economy is diminishing. In the analysis it is also important to define the parts of the 
economy since a lot depends on the operation of these elements. These elements can influence 
the quality and the quantity of the crops and also can influence the livestock breeding. I also 
analyse the Bóly public limited company’s livestock development in the plan and fact period. 
This analysis takes the main part of the dissertation. However I will also point out the 
subsidies that the farmers can use nowadays and the efficiency of these subsidies. The 
subsidies take an important role in the economy. They can provide a good functionality and 
efficiency. The more we use the opportunities provided by the subsidies the higher profit can 
we reach in our management. Three important questions come up if we talk about the 
agriculture analysis: What do we produce? How do we manufacture? Who do we produce 
for? This questions are mostly appears for every industry. If we can take full advantage of the 
human knowledge and willpower and also the opportunities provided by the subsidies then we 
can step up to higher efficiency level in the agriculture. 
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1. A MEZŐGAZDASÁG HELYZETE, NEMZETGAZDASÁGI 
HELYE, SÚLYA A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG 

 

Magyarország 9,3 millió  hektárnyi összterületének a 83%-a, azaz 7,7 millió hektár 

(2007.) termőterület, amely fokozatos csökkenést mutat a ’90-es évek eleje óta (1990-ben, 

8,2 millió ha). A mezőgazdaság a földterületek domináns használója, így jelentős hatása 

van a környezeti állapot, tájkép, talaj és víz minőségére. Az Európai Unióhoz viszonyítva 

másfélszeres a mezőgazdasági területek aránya, a szántó ezen belül kétszeres 

részesedéssel bír. Ezzel szemben a gyepek arányát és az erdősültséget tekintve jelentős 

mértékben elmarad az uniós átlagtól. 

 

1. ábra: Magyarország földterülete művelési ágak szerint (ezer ha) (2007) 

Magyarország földterülete művelési ágak szerint 
(ezer ha) (2007)

4506

96

10286

1017

1822

58

34 1582

Szántó
Konyhakert
Gyümölcsös
Szőlő
Gyep
Erdő
Nádas
Halastó
Műv. Alól kivett ter

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

2007-ben a mezőgazdasági területből a szántó 78%-kal, a gyep 17%-kal, a szőlő, 

gyümölcs és konyhakert 5%-kal részesedett. 

 

A nemzetgazdaság bruttó kibocsátásából 3,6-4,1% a mezőgazdaság aránya. A 

növénytermesztés 55-60%-kal, az állattenyésztés 32-36%-kal, az egyéb szolgáltatások 7-

9%-kal részesednek a mezőgazdaság bruttó kibocsátásából. Az ipari növények 16-18%-

kal, a gabonafélék 46-48%-kal részesedtek a növénytermesztésen belül. 
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2. ábra: Mezőgazdaság bruttó kibocsátás folyó alapáron Mrd Ft 

Forrás: http://www.agrarkamara.hu/ 

 

1.1 Mezőgazdaság alakulása a rendszerváltástól az EU-csatlakozásig 
 

A szakemberek körében egyöntetűen azonos a vélemény, hogy a rendszerváltás 

legnagyobb vesztese a mezőgazdaság. Igaz, az ágazat teljesítményének nagyarányú 

visszaesése nem 1989-től kezdődött, de ami az azt követő években az 

állattenyésztésünkkel történt az – a világháborús éveket leszámítva – példa nélküli 

mezőgazdaságunk száz éves történetében. 

 

Az állattenyésztésben az elmúlt több mint húsz évben zajló események nem 

függetleníthetők a mezőgazdaság egészének helyzetalakulásától, sőt, nem is értelmezhető 

ezek ismerete nélkül. A mezőgazdaság, és a benne foglalkoztatottak létszámának 

alakulása e változás méretének az egyik legáltalánosabb mutatója. 

 

http://www.agrarkamara.hu/
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1. Táblázat: Foglalkoztatottak száma a mezőgazdaságban, a halászatban, 
valamint a vad- és erdőgazdaságban 

 

Év Foglalkoztatottak száma 
összesen (ezer fő) 1990=100% 

1990 955 100 
1994 327,6 34,3 
1996 302,4 31,7 
1998 278,8 29,2 
2000 255,5 26,8 
2002 240,9 25,3 
2004 204,9 21,5 

        Forrás: KSH évkönyvek 
 
 
A táblázatból láthatjuk, hogy mintegy 550 ezer fővel csökkent az ágazat 

foglalkoztatottsága az ágazatban 1990 és 2004 között. Ez a változás egy 78,5%-os 

csökkenés. A KSH adataiból láthatjuk, hogy ugyanebben az időszakban az egyéni 

gazdaságok száma is csökkent, körülbelül 200 ezerrel. Az első néhány évben is már sokan 

főfoglalkozású kistermelővé váltak, és mindezt leginkább kényszerből tették. 

 

 

Azt is megemlíthetjük, hogy mint minden nemzetgazdasági ágazatnak, így a 

mezőgazdaságnak egyik fontos mutatója a GDP. Ez alapján tudjuk megítélni 

jelentőségüket a mezőgazdasági arányuk, illetve nemzetgazdasági részesedésük alapján. 

 
 

A 2. táblázatból látszik, hogy ez a részesedés fokozatosan csökkent és már csak 3,5 

%-ot tett ki 2002-ben. Ez a csökkenés a mezőgazdaság szerkezetében végbement 

változásnak, a többi nemzetgazdasági ágazatban időközben bekövetkezett 

tevékenységbővülésnek és a mezőgazdasági teljesítmény fokozatos csökkenésének az 

együttes következménye. Ehhez hozzájárult az állattenyésztés nagyarányú visszaesése 

valamint a növénytermesztés értéke is csökkent 1990-hez képest. 
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2. Táblázat: A mezőgazdaság aránya a nemzetgazdaságban (folyó áron számolva) 

Év 

A mezőgazdaság részaránya A 
külkeres- 
kedelmi 
forgalom 

egyenlege, 
milliárd 
forint 

a GDP 
terme-
lésben 

a 
fogyasz-
tásban 

az export-
ban 

a beru- 
házás- 

ban 

a foglal- 
koztatott- 

ságban 

1990 12,5 37 24,9 8,7 17 104,1 
1991 7,8* 31,9 26,2 4,3 15,2 150,8 
1992 6,5 31 24,8 2,9 13 156,6 
1993 5,8 28,7 22,4 3,1 9,3 109,4 
1994 6 28,7 21,6 2,9 8,7 132,5 
1995 5,9* 28,4 22,7 2,9 8,9 246,6 
1996 5,8 27,3 21 3,4 8,3 276,8 
1997 5,2 26,9 15 3,6 7,9 332,3 
1998 4,9 26,5 12,1 3,6 7,5 338,2 
1999 4,2 26,2 9,2 3,3 7,1 313,9 
2000 3,7 29,2 8 2,7 6,9 350,4 
2001 3,8 29,6 7,5 3 6,2 374,8 
2002 3,5 29,9 7,8 6,3* 6,2 352,4 

    Forrás: KSH, AKI, in Kapronczai, 2003 
    * Módszertani változás 

 

„A mezőgazdasági termeléssel szemben támasztott igény mértéke – a lakossági 

fogyasztás alakulásán keresztül – nemcsak fokmérője, hanem egyben alakítója is egy-egy 

termék termelési volumenének.” Láthatjuk a táblázatból, hogy 2000, 2001, 2002 

kivételével folyamatosan csökkent a mezőgazdasági termékek részaránya a fogyasztásból, 

miközben 20-30%-kal visszaesett a hazai lakosság együttes élelmiszer fogyasztása. Ezt a 

fogyasztás-visszaesést némileg torzítja a saját termelésből, illetve szürke- és 

feketegazdaságból származó fogyasztás növekvő aránya, azonban ennek pontos mértékét 

nem tudjuk meghatározni, ezt csak becsülni lehet. 

 

Nemcsak a lakossági és termelési fogyasztás csökkent, hanem a mezőgazdasági 

termékeknek az összes exportból való részesedése is csökkent 17%-kal. 1990-től kezdve 

folyamatosan javult a külkereskedelmi forgalom egyenlege és a 352 milliárd forintot is 

elérte 2002-re. Az egyedüli ágazatunk az agrárágazat, amelyik a rendszerváltozás óta 

képes pozitív export-import egyenleget generálni, annak ellenére, hogy ilyen kedvezőtlen 

viszonyok voltak. 
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A mezőgazdaság a nemzetgazdaság összes beruházásából egyre csökkenő 

mértékben részesedett, ez a részesedés 2001-ben már csak 3 % körüli volt. Ezt 

tekinthetjük az egyik oknak, hiszen tudjuk, hogy az istállók túlnyomó része elavult, és 

ebből kifolyólag nem képes a korszerű termeléstechnológia megvalósítására. A 

kiöregedett eszközök megfelelő pótlását esetleg csak a gép- és eszközállomány 

(kombájnok, traktorok) beszerzése tudta biztosítani. 

1.1.1 A növénytermesztés 
 

A növénytermelésben a gabonafélék adták a legnagyobb arányt, már a 

rendszerváltás előtt is és az azóta eltelt 20 évben is, mivel a szántóterületek körülbelül 

70%-án ezeket termesztik évtizedek óta. 

A hazai kukorica és búza jelentősége nem csak a jövedelemtermelő-képességében 

rejlik, hanem a hazai takarmány- és humánigények kielégítésén túl igen jelentős 

exporttermék-szerepük is van. Az agrártermékek kivitelének 57%-át a gabonára alapozott 

hústermelés és maga a gabona tette ki az 1989-es években. 

Az 1990-1993. közötti időszak átmenetnek számít a rendszerváltás előtti központi 

(ár)szabályozás és az ún. piacgazdaság alapelemeinek – agrárpiaci rendtartásban rögzített 

– bevezetése között, emiatt az EGK országok agrárpiaci rendtartásának csak egyes elemei 

jutottak érvényre Magyarországon. E tekintetben az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. 

évi VI. törvény komoly előrelépés volt, különösen, ami a garantált árak meghirdetését 

jelentette (…, 2011, 68). Ennek hatására a kormányzat 1994-től évente közzétette a két 

legfontosabb gabona (takarmánykukorica, étkezési búza) garantált árát.  

Annak ellenére, hogy a tavaszi és őszi csapadék mennyisége csökkent és a 

hőmérsékleti viszonyok is aszályra hajlóak lettek, a növénytermesztés összességében 

növelni tudta a mezőgazdaságon belüli részarányát. 

A rendszerváltást követő időszakban az olajnövények vetésterülete folyamatosan 

növekedett, sőt az ezredfordulón már elérte a 800 ezer hektáros területnagyságot. Az 

olajos növények termelési szerkezetében jelentős változás következett be, ami annak 

köszönhető, hogy a napraforgó részarány az évek során folyamatosan csökkent, miközben 

a repce korábbi részesedése folyamatosan növekedett, és már elérte a 30%-os részesedést. 

A cukorrépa vetésterülete az 1990-es évek elején 120 ezer hektár körül mozgott, 

ami a vetésterületek közel 2,5%-át tette ki. Azonban ez a vetésterület az EU-csatlakozásig 

folyamatosan csökkent, és mindössze már csak 50 ezer hektáron termeltek cukorrépát. 
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A legnagyobb szerkezeti átalakulás a növénytermesztésen belül a szántóföldi 

lédús- és szálas takarmányok termelésében történt. Ezek területi aránya 10 év elteltével 

harmadára, 6,2%-ra csökkent. 

Nem egyforma mértékben csökkent a takarmánynövények területe, míg a 

csalamádé és silókukorica terület 60%-kal, addig a lucernáé kb. 50%-kal. 

Összességében megállapítható a növénytermesztésről, hogy a rendszerváltást 

követően az ipari növények termelés, illetve a gabonafélék termelése visszaesett, azonban 

az 1990-es szintet csak ezen időszak második felében tudta elérni. A 

takarmánynövényeknél nem mondható el ugyanez a helyzet, hiszen ott a 

termeléscsökkenés 2001-re az 50%-ot is meghaladta. Azonban azt elmondhatjuk, hogy a 

növénytermesztés az ezredfordulón 7,3%-kal alacsonyabb szinten volt a rendszerváltás 

időszakához képest. 

 

A takarmánytermesztés színvonalával szoros kapcsolatban áll az állattenyésztés 

termelési eredménye, valamint jövedelme, és emiatt a takarmánytermelés volumene és 

aránya mellett a takarmány-előállítás költségeinek alakulása nélkül az állati termékek 

költség-jövedelem viszonyai sem értékelhetők reálisan. A 3. táblázatban láthatóak lesznek 

a lucerna és silókukorica, azaz a tömegtakarmányok, illetve a búza és kukorica, azaz 

abrakféleségek önköltsége. 

3. Táblázat: Néhány takarmány önköltségének alakulása társas vállalkozásokban 
Me.: Ft/t 

Év Búza Kukorica Lucerna Silókukorica 
1990 4242 6111 2552 1063 
1991 4991 6280 2900 1075 
1992 5680 8381 3730 1493 
1993 7263 9209 3777 1528 
1994 7011 10043 4317 1949 
1995 9760 11239 5598 2219 
1996 16013 13176 7118 2456 
1997 17060 14138 8096 2896 
1998 20762 17508 7971 3542 
1999 24296 16053 9888 3611 
2001 21560 19202 10073 4313 
2002 26365 23023 14311 4675 
Index (%) 621,8 376,7 560,8 439,8 

         Forrás: Kertész,2000 
         Béládi-Kertész, 2004 
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1.1.2 Az állattenyésztés 
Ezen a területen következett be a legnagyobb arányú visszaesés, ami a sertés- és 

szarvasmarha ágazatot illeti. 

A tejtermelés jelentette a legnagyobb arányt a szarvasmarha ágazaton belül, ennél egy 

jóval szerényebb aránnyal rendelkezett a marhahús-termelés részesedése. Az 

állattenyésztésen belül körülbelül 25%-os részesedési aránnyal rendelkezett a 

szarvasmarha-ágazat. Azt is elmondhatjuk, hogy a múlt század utolsó éveiben rohamos 

csökkenés következett be a szarvasmarha-létszámban, és így hús és termelt tej 

mennyiségében is. (Pogány, 2011). 

56%-kal csökkent az összes szarvasmarha-állomány, ezen belül a tehénállomány 45%-kal. 

Viszont a fajlagos tejhozam 21%-kal növekedett, azonban az összes tejhozam ennek 

ellenére, igaz mérsékeltebben, de 37%-kal csökkent. A gyors termelés-visszaesés 1995-re 

megállt, ekkor a termelés 1920 millió liter volt, ez az érték 2000-re 8%-kal nőtt, 2081 

millió literre. Azonban ez a növekedés, illetve stagnálás csak pár évig volt, utána újra 

csökkenés következett be, ami a 4. táblázatból ki is olvasható. 

 

4. Táblázat: Szarvasmarha-ágazat fő mutatói (1990-2004) 

 Év 

Szarvas- 
marha- 

állomány 
ezer db 

Tehén- 
állomány, 

ezer db 

Tej- 
termelés, 
millió l 

Fajlagos 
tej- 

termelés 
l/egyed 

Tej- 
fogyasz- 
tás l/fő 

Vágó- 
marha 

termelés, 
tonna 

1990 1571 630 2763 4920 164,7 250113 
1991 1420 559 2418 4663 162,5 263349 
1992 1159 497 2234 4732 154,5 260996 
1993 999 450 2020 4613 140,1 190612 
1994 910 415 1878 4660 138,9 147975 
1995 928 421 1920 4893 129,4 127497 
1996 909 414 1918 4846 132,4 120359 
1997 871 403 1930 4985 151,8 114762 
1998 873 407 2045 5363 145,2 99355 
1999 857 399 2045 5310 147,3 101683 
2000 805 380 2081 5335 156 117181 
2001 783 386 2100 5570 140 98147 
2002 770 362 1068 5999 138,9 94192 
2003 739 350 1977 5988 134,3 110827 
2004 723 345 1845 5970 150,8 98173 
Index 
(%) 46 54,8 66,8 121,3 91,6 39,3 

        Forrás: MOSZ, 2009 
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A 2001-2003 közötti időszakot igencsak kritikusnak tekinthetjük, hiszen egyre nyitottabbá 

vált a hazai piac, és így egyre nagyobb tételben jelent meg a külföldi országok 

tejtermékei. A WTO-val 2000-ben kötött megállapodás alapján a tejexport állami 

támogatása megszűnt. Ez az ágazat évenkénti 20 milliárd forintos veszteségéhez vezetett. 

Ezek alapján a működő rendszer 2003-ra összeomlott, ami a felvásárlási árat is 72 Ft/l-ről 

60 Ft/l-re csökkentette. 

 

A sertés volt a legnagyobb termelési volument adó hazai állattenyésztési ágazat a 

rendszerváltás idején. Ebben az időszakban jelentős állományi létszámmal rendelkezett és 

a jelenleginél kétszer több vágóállat-termelése volt, ami az 5. táblázatban látható. 

 

5. Táblázat: A hazai setéságazat mutatói (1990-2004) 

Év 
Összes 
sertés 

(ezer db) 

Ebből: 
koca 

(ezer db) 

Vágóállat 
termelés 
(tonna) 

Fajlagos 
hústermelés 

1 kocára 
(kg) 

1 lakosra 
(kg) 

1990 8457 702 1289508 2065 124,4 
1991 8590 533 1182934 1735 114,3 
1992 6175 549 946717 1775 91,7 
1993 5813 502 833111 1630 80,9 
1994 5035 421 748689 1808 73 
1995 4669 443 711075 1896 69,6 
1996 5289 379 837509 1741 82,2 
1997 4931 345 722157 1679 71,1 
1998 5479 391 709869 1757 69,9 
1999 5335 379 789637 2022 78,4 
2000 4834 348 793410 2093 79 
2001 4822 343 688881 1872 67,6 
2002 5082 381 741818 1902 69 
2003 4913 327 797759 2198 78,7 
2004 4059 296 862570 2210 67,5 
Index (%) 49,3 58,2 52,9 107,2 54,3 
  Forrás: MOSZ, 2009 

 

A rendszerváltást követően 1990 és 1993 között a sertésállomány közel 30%-kal 

kevesebb, párhuzamosan ezzel a vágósertés termelés mennyisége 35%-kal csökkent. Ezen 

kívül még kedvezőtlenül érintette az ágazatot az is, hogy 1990-ben az élősertés-kivitel 

támogatása megszűnt, és a darabolt sertésé pedig harmadára csökkent. 
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„Az 1993-ban életbe lépő agrárpiaci rendtartás a vágósertést a közvetlenül 

szabályozott termékek közé sorolta, aminek nyomán a törvényben meghatározott összes 

piacszabályozási eszköz (garantált ár meghatározása, irányár közzététele, export-

támogatás) alkalmazásra kerülhetett az ágazatban” (…, 2011, 77). 

 

Az 1990-es évek közepén 5 millió körül alakult a sertéslétszám, melynek nagyobb 

részét az egyéni gazdaságok tartották. Az akkoriban életben lévő támogatáspolitika 

hatására javult a tenyésztési színvonal és hatékonyság, és ennek következtében a minőségi 

sertéshús-arány is növekedett. Az ágazatot a sertéshúsfogyasztás jelentős csökkenése 

kedvezőtlenül érintette. 

 

1996 és 1998 között a termelői fogyasztói árak folyamatosan emelkedtek, míg 

1999-ben kb. 15%-kal csökkentek. Ezt a csökkenést kompenzálni tudta a visszaállított 

exporttámogatás. 1997-2000 között a sertés-felvásárlási árak és a takarmányárak 

egymással szinkronban emelkedtek. 1997-2003 között időszakot egy viszonylagos 

stabilitás jellemezte, hiszen itt mind a termelők, mind pedig a felhasználók számos 

jogcímen jutottak támogatáshoz. Ebben az időszakban egy külön Árbizottság működött, 

amely a nyugat-európai felvásárlási árak és a hazai sertéspiaci helyzet figyelembe 

vételével alakította ki kéthetente az „U” minőségi osztályú vágósertésre vonatkozó 

felvásárlási árat. Ez lényegében minimumként szolgált a feldolgozók számára. 

Mindezeknek köszönhetően a sertésállomány 2000 és 2003 között 5 millió darab körül 

ingadozott. 

 

A vágósertés-termelés jövedelmének alakításában fontos szerepet játszott a 

takarmányárak, a termelési színvonal és más termelési tényezők által befolyásolt 

önköltség, valamint a felvásárlási árak alakulása is. Mivel nem állnak rendelkezésünkre 

adatok a magángazdaságról, ezért az 1990 és 1999 közötti időszak költség- és 

jövedelemviszonyainak bemutatásakor a társas vállalkozások adataira támaszkodhatunk 

csak. 
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6. Táblázat: Mezőgazdasági társas vállalkozások költség-jövedelem viszonyai a 
vágósertés termelésben (1999-2004) 

Év Önköltség 
(Ft/kg) 

Értékesítési 
ár (Ft/kg) 

Jövedelem 
(Ft/kg) 

1990 54,69 73,15 18,46 
1991 61,69 67,61 5,92 
1992 69,93 83,91 14,58 
1993 79,37 92,03 12,66 
1994 92,97 124,72 31,75 
1995 120,18 173,5 53,32 
1996 152,32 183,17 30,85 
1997 182,38 234,19 51,81 
1998 196,87 229,32 32,45 
1999 196,8 201,54 4,74 
2000 228,9 250,4 21,5 
2001 292,7 318,1 25,4 
2002 263,6 267,6 13 
2003 263,2 234,7 -28,5 
2004 285,4 259 -26,4 
Index (%) 521,9 354,1 - 

      Forrás: Kertész (2000) 
      Béládi-Kertész (2004) 
 

A 6. táblázatból látható, hogy az árnövekedés mértékét messzemenően meghaladta az 

önköltség-növekedés. E két mennyiség különbözetéből kapjuk meg az évenkénti 

jövedelmet, ami az évek során igen nagy ingadozásokat mutat, valamint határozottan 

csökkenő tendenciát mutat az EU-csatlakozás előtti években. 

 

A rendszerváltást követő években, a baromfi ágazatban is jelentős visszaesés 

figyelhető meg, ami arányait tekintve kisebb volt, mit a sertés és szarvasmarha ágazatban. 

Még egy különbség van, méghozzá az, hogy 1995 után a kedvezőtlen trend ezen 

ágazatban megfordul, de az összes baromfiállomány az 1990. évitől 40%-kal elmarad. 

 

1990 és 2003 között egyedül a pulykaállományban és a pulykahús-termelésben 

volt 200%-os növekedés, de a kacsánál is 45% körüli növekedés figyelhető meg. A 

baromfiágazat szerkezeti összetétele a liba, kacsa és leginkább a pulyka irányába tolódott 

el, mivel ezek állomány nőtt, miközben a tyúkfélék állománya csökkent. Ezen ágazat 
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teljesítményére a hazai fogyasztás 50%-os növekedése komoly befolyással volt 1995 és 

2000 között. 

7. Táblázat: Baromfi-termelés és felhasználás 
 

Év Termelés 
(ezer t) 

Export 
(ezer t) 

Import 
(ezer t) 

Belföldi 
felhasz-
nálás 

(ezer t) 

Egy főre 
jutó 

fogyasztás 
(kg/fő) 

Önellátott-
sági fok* 

(%) 

1995 374 106,9 0,3 247,4 24,2 151 
1996 264,3 119,3 0,8 239,7 23,5 152 
1997 383,1 133,1 2,4 242,4 23,9 158 
1998 433,6 132,6 5,3 270,8 26,8 160 
1999 379,5 123,5 4,3 247,4 24,6 153 
2000 458 125,4 21,3 344,4 34,4 133 

      Forrás: KSH 

      * Összes termelés/belföldi felhasználás 

 

A táblázat adatai arról tanúskodnak, hogy az ágazat az ezredforduló tájékán képes 

volt konszolidálni a rendszerváltás utáni visszaesést követően, sőt volt néhány olyan 

terület, ahol növekedés figyelhető meg. A táblázatból könnyen leolvasható, hogy a hazai 

fogyasztás növekedése majdnem 50%-os volt, míg az exporté is elérte a 17%-ot. Mind a 

fogyasztás, mind pedig az export növekedésének köszönhetően a baromfiállomány 2003-

ra megközelítette a 40 milliót. 

 

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a baromfiágazat képes volt konszolidálni 

és megerősödve érkezett el az EU csatlakozás időpontjához, szemben a sertés és 

szarvasmarha ágazatokkal. Az ágazat-specifikus nemzeti támogatásoknak köszönhető, 

hogy a baromfiágazat ilyen mértékben képes volt fejlődni. 

 

Az egész mezőgazdaság és ezen belül az egyes ágazatok teljesítményének 

alapmutatója a bruttó termelés éves mennyisége, valamint annak az aránya. 

 



 12 

8. Táblázat: A mezőgazdaság bruttó termelési értéke 1991. évi összehasonlító árakon 
 

Me.: milliárd Ft 

Év 

Mező- 
gazdasági 
termékek 
összesen 

Ebből: Megoszlás 

Növény- 
termesztés 

Állat- 
tenyésztés 

Növény- 
termesztés 

Állat- 
tenyésztés 

1991 449,1 254,2 194,9 56,6 43,4 
1992 359,2 188,9 170,3 52,6 47,4 
1993 324,2 171,6 152,6 52,9 47,1 
1994 334,5 188,3 146,2 56,3 43,7 
1995 342,9 191,8 151,1 55,9 44,1 
1996 364,4 210,7 153,7 57,8 42,2 
1997 352,9 208,3 144,5 59,0 41,0 
1998 374,3 197,2 177,1 52,7 47,3 
1999 377,3 212 165,3 56,2 43,8 
2000 444,3 237,7 206,3 53,5 46,5 
2001 462,9 236,6 226,4 51,1 48,9 
2002 491 253,4 237,7 51,6 48,4 
Forrás: KSH, in Kapronczai, 2003 

 

A rendszerváltást követő első pár esztendőben az állattenyésztés erőteljesebb visszaesése 

miatt a két fő ágazat aránya a növénytermesztés irányába tolódott el, és 1997-ben már 

majdnem elérte a 60%-ot. Ez az év után az arányok javultak, és 2001-re már majdnem 50-

50%-os arányon voltak. De ez az arányjavulás nem az állattenyésztésnek teljesítményének 

volt köszönhető, hanem a növénytermesztés volumencsökkenésének. 

 

1.2 A mezőgazdaság helyzete az EU-csatlakozástól napjainkig 
 

A magyar mezőgazdaságot olyan hatások érték a rendszerváltást követő két évtizedben, 

hogy az ágazat alapvető struktúrája jelentősen megváltozott. Az új termelési és 

piacszabályozási elvek gyakorlati megvalósítása, a piacgazdaságra történő gyors áttérés a 

termelőktől gyors alkalmazkodást kívánt, aminek – ez ma már egyértelműen látszik – az 

érintettek egy jelentős része többnyire önhibáján kívül nem tudott megfelelni és rövid időn 

belül abbahagyta a gazdálkodást.1 Az első jelek már a ’90-es évek elején látszódtak: 

korábbi hagyományosnak számító külpiacok elvesztése, a termelés nagyarányú és szinte 

mindenre kiterjedő visszaesése, a hazai lakosság fogyasztáscsökkenése a 
                                                 
1 www.szatmarbereg.hu/oktatas/agrar/agrar.pdf 

http://www.szatmarbereg.hu/oktatas/agrar/agrar.pdf
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legszembetűnőbbek. Mindezen folyamatok eredményeként a hazai mezőgazdaság 

meggyengült állapotban jutott el az EU-csatlakozás időpontjáig. A szakemberek már 

tudták, hogy a szerződésben kötött feltételeknek nem tudnak teljes mértékben megfelelni 

(pl. a nagyon szigorú környezetvédelmi előírásoknak, melyek legjobban az 

állattenyésztést sújtják még ma is). 

Az egyes ágazatok szabályozási rendszerét nem egyforma mértékben érintette az EU-hoz 

történő csatlakozás. Kifejezetten kedvező hatással volt a gabona ágazat számára. Az 

intervenciós felvásárlási rendszer növelte a termékértékesítés biztonságát, még akkor is, 

ha egy adott évben alacsonyabb a termelés. Ezzel szemben a cukorrépánál nem így történt, 

hisz ott szigorú kvóta- és árszabályozások vannak, amellyel ellehetetlenült a cukorrépa 

termelés, és így vele együtt a feldolgozás is. 

Ennél egy bonyolultabb helyzet figyelhető meg az állattenyésztésben. Itt alapvető 

különbség figyelhető meg az abrakfogyasztó sertés és baromfi, valamint a 

tömegtakarmányon tartott kérődzők (szarvasmarha) termelésszabályozása között. A 

baromfi és a sertés szabályozás hatálya puhább és a GOFR-növényeken keresztül 

szabályozzák termelésüket. Ezzel szemben a kérődző állatok szabályozása két szálon fut, 

az egyik a tejtermeléshez kapcsolható kvótára alapozott, a másik szabályozás a 

hústermelésre vonatkozik. A hústermelésre vonatkozó szabályok jóval megengedőbbek, 

mint a tejtermelésre vonatkozóak. 

Az EU három éves időszakra engedélyezte a koppenhágai megállapodás értelmében a 

területalapú támogatást (SAPS-TOP UP), amelyet kétszer egy évvel meg lehet 

hosszabbítani. 2009-től az egységes támogatási rendszer, azaz az SPS-rendszer 2010-re 

lett elhalasztva. Ettől azt várták, hogy az állattenyésztés középtávú kilátásai javulnak, 

amire igencsak nagy szüksége lenne az ágazatnak. Az elmúlt hat év ágazatban 

bekövetkezett változásaiból leszűrhető, hogy csökkent a gazdálkodók mozgástere, romlott 

a piaci versenyképességük és az ágazatban a jövő kilátásai kritikusak. 

 

1.2.1 Növénytermesztés 
 

Magyarország az EU csatlakozási tárgyalások időszakában a standard, területalapú 

támogatási rendszer bevezetésére készült. De végül is az SAPS rendszer bevezetése 

mellett döntöttünk. Amennyiben az SPS rendszer került volna bevezetésre, úgy a GOFR 

növényeket termelők lettek volna a támogatottak kedvezményezettjei, és ezzel a 



 14 

támogatások 90%-a GOFR növényeket termelőkhöz kerültek volna. Az SAPS támogatói 

rendszerben a 30% helyett csupán csak 18-22%-ot kaptak a gabonatermelők a nemzeti 

kiegészítő támogatásból. De ezt a támogatást 2009-től teljesen megvonták. 

Az EU csatlakozás a gabonatermelők számára is előnyt biztosított, hiszen biztosítja 

számukra a termelési költségek megtérülésének biztonságát az intervenciós rendszer 

segítségével. Ez annak ellenére így van, hogy az EU 2004-es KAP reformja jelentősen 

átalakította a gabonaintervenciós rendszerét, ami a hazai gazdákat is hátrányosan érintette. 

Ennek ellenére napjaink egyik legbiztosabb jövedelmet adó tevékenysége a 

gabonatermelés, és ez az abrakfogyasztó állatokkal foglalkozók jövedelemhelyzetét is 

jelentősen befolyásolja. 

Az utóbbi 6 évben a terméseredmények is jelentős ingadozásokat mutatnak a hazai 

legfontosabb gabonaféleségek között. Ezen időszak alatt a búza termelésének két 

kiemelkedő éve volt ez 2004 és 2008, valamint két gyenge éve a 2007 és 2009. A 

legmagasabb átlaghozama 5,12t/ha és a legalacsonyabb 3,5t/ha. A kukorica átlaghozam-

változása még ennél is nagyobb 2007 és 2008 között, hiszen ekkor 207%-os volt a 

különbség. Ezeket az értékeket a 9. táblázat tartalmazza. 

 

9. Táblázat: A főbb gabonanövények termésátlagai (2004-2009) 
Me.: t/ha 

Év Búza Kukorica Őszi árpa 
2004 5,12 7 4,27 
2005 4,5 7,56 3,75 
2006 4,06 6,87 3,68 
2007 3,6 3,78 3,2 
2008 5,02 7,01 3,35 
2009 3,8 6,88 3,81 

       Forrás: KSH évkönyvek 

 

Az intervenciós felvásárlási gyakori és kedvezőtlen irányba történő változásainak 

ingadozásai a gazdálkodók számára elég sok gondot jelentenek még ma is. Már a 

kezdetektől kezdve kedvezőtlenül hatott a gabonatermelőkre, hiszen 50%-os csökkenést 

eredményezett. Ezen kedvezőtlen változások a termelést egyre kockázatosabbá teszik, 

azonban a tavalyi és mostani évi árak alapján már kijelenthetjük, hogy némi reményt 

láthatnak a gazdálkodók az alagút végén. Ezáltal az állattenyésztési ágazat helyzete 

folyamatosan romlik. 
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Az inputárak emelkedése következtében egyre nagyobb költségek terhelik az egyes 

ágazatokat. A KSH adatai szerint a rendszerváltás és az EU csatlakozás között a 

búzatermelés fajlagos költsége 622%-ra míg a kukorica fajlagos költsége 377%-ra nőtt, de 

a csatlakozás előtti két évben sem mutatott javulást. 

Amikor csatlakoztunk az EU-hoz csökkent ezen termékek önköltsége, és ezzel 

egyidejűleg a realizált jövedelemre pozitívan hatott, amit a 10. táblázat szemléltet. 

 

 

10. Táblázat: A búza és a kukorica költsége és jövedelme (2004-2009) 
 

     Me.: Ft/t 

Év 
Búza Kukorica 

önköltsége átlagára jövedelme önköltsége átlagára jövedelme 
2004 21589 22360 771 20235 21264 1029 
2005 23970 20608 -3362 19605 21074 1469 
2006 28516 25766 -2750 21729 25467 3817 
2007 36390 45194 8804 42771 46713 3942 
2008 28912 36736 7824 25163 27145 1982 
2009 36790 29473 -7317 28043 27377 -666 
Index 
(%) 170,4 131,8 - 138,6 128,7 - 

Forrás: AKI Agrárgazdasági információk. 2005/4. sz.; 2007/7. sz.; 2008/6. sz.; 

2010/10. sz. 

 

A 10. táblázat adataiból látható, hogy mind az értékesítési árban, mind pedig az 

önköltségben nagy ingadozások voltak a csatlakozást követően. A búza esetében a 

legnagyobb különbség az önköltséget tekintve 2009 és 2004 között volt, mintegy 70,4%-

nyi. Az értékesítési árakban még nagyobb a differencia, ott ugyanis 2007 és 2005 között a 

búza esetén 119%, míg a kukorica esetén 122% a különbség a két szélső értékek között. 

Még azt is észrevehetjük, hogy a jövedelemre az értékesítési ár van hatással, és nem az 

önköltség. 

 

Mivel a szarvasmarha-tenyésztéshez szükséges a lucerna és a silókukorica is, ezért 

célszerű ezen termékek főbb paramétereit is bemutatni. E két tömegtakarmány-féleség 

termelési mutatóit a 11. táblázat tartalmazza. 
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11. Táblázat: A lucerna és silókukorica termelésének mutatói (2004-2009) 
 

Év 

Lucerna Silókukorica 
Termés- 

átlag 
(t/ha) 

önköltsége ára Termés- 
átlag 
(t/ha) 

önköltsége ára 

Ft/t Ft/t 
2004 6,54 9810 12356 30,59 3885 4978 
2005 6,72 9361 11756 32,77 4168 6232 
2006 7,71 11173 12211 31,44 4159 6048 
2007 5,08 13698 15160 19,87 7363 7691 
2008 6,17 12903 14605 29,26 6038 8076 
2009 5,88 12683 16045 26,5 6053 7586 
Index (%) - 129,3 129,9 - 155,8 152,4 

Forrás: AKI Agrárgazdasági Információk 2005/. sz.; 2007/7. sz.; 2008/6. sz.; 2010/10. sz. 

 

A 11. táblázat adataiból megállapítható, hogy az önköltség e két termék esetében kisebb 

mértékben csökkent az elmúlt 6 évben és az értékesítési átlagáruk is szinte azonos 

arányban nőtt. A termékek jövedelme igaz kiszámítható, azonban mindkét 

takarmányféleséget az állattenyésztés használja fel, ebből kifolyólag a silókukorica és 

lucerna jövedelme – áttételesen – a keletkezett állati termékekben jelenik meg. 

 

1.2.2 Állattenyésztés 
 

Az állattenyésztés és a növénytermesztés mezőgazdaságon belüli aránya már a 

rendszerváltástól kezdődően a növénytermesztés javára változott, és az 50-50%-os szintet 

soha nem érte el, de 2001-ben volt az, amikor ezt megközelítette, mégpedig 52-48%-os 

volt. Ez az értéke 2004-re 62-38% arányban változott, és ebből is látható, hogy az 

állattenyésztés helyzete tovább romlott. A legnagyobb mennyiségi változás a 

sertéságazatban volt, hiszen ott 17% közeli csökkenést prognosztizáltak, míg a 

szarvasmarha-ágazatban csupán csak 5%-ot, azonban ez is jelentősnek mondható. 
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Az állattenyésztéssel foglalkozóknál tovább gyengült a termelői érdekeltség, mivel a 

jövedelmezőség is csökkent, és ez kedvezőtlenül hatott a növénytermesztésre is, mivel így 

kevesebb takarmányra volt szükség. Ezen kedvezőtlen hatásoknak köszönhetően az állati 

termékeknél értékbeli és volumenbeli csökkenés következet be 2003 és 2004 között. Az 

állattenyésztésen belül a legnagyobb visszaesés a tejágazatban következett be. 

Állatfajtától függően a takarmányköltségek teszik ki az állattenyésztés költségeinek több 

mint felét, és emiatt közvetlen befolyással rendelkezik a takarmánytermelés színvonala az 

állati termékek jövedelemhelyzetére és költségszintjére is. A 2004-es év viszonylag 

kedvezőtlenül alakult, hiszen a legtöbb állattenyésztési ágazatban csökkenés következett 

be. Annak ellenére így van ez, hogy a takarmányárak 2004 első felében igencsak magasak 

voltak. A legnagyobb vesztesei azon gazdálkodók voltak, akik nem rendelkeztek saját 

termőterülettel, hiszen így őnekik meg kellett vásárolniuk a piacról a szükséges 

takarmány-szükségletet. 

 

Összességében elmondhatjuk, hogy a mezőgazdaság helyzete rendszerváltástól napjainkig 

folyamatosan romlott, és a nemzetgazdasági helye, és súlya is folyamatosan csökkenő 

tendenciát mutat. Tehát ez az az ágazat, amely a legnagyobb veszteséget szenvedte el. 

 

A következőkben a gazdálkodás fontosabb elemeire és az elemzés módszertanára térek ki. 
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2. A GAZDÁLKODÁS FONTOSABB ELEMEI ÉS AZ ELEMZÉS   
MÓDSZERTANA  
 
A szántóföld a legfontosabb eleme a gazdálkodásnak, azonban ez élőhelyként is 

funkcionál. „A szántóföld fontos élőhelye számos vadonélő növény- és állatfajtának. Ezek 

legnagyobb része olyan egyéves növény- illetve rovar-, madár- és emlősfaj, amelyek 

nagymértékben alkalmazkodtak a csupasz talajfelszínekhez, így a zártabb, magasabb 

szinten szerveződött társulásokban (pl. egy bokrosban vagy erdőben) már nem is találnák 

meg életfeltételeiket. A haszonnövények beporzásában fontos szerepet játszó számos 

rovar (pl. a poszméhek) is a haszonnövények virágzási idején kívül elsősorban a 

vadnövényekről, gyomfajtákról gyűjti be a számára szükséges nektárt és pollent. Több 

rovarnak az életciklusának egy része a szántóföldeken zajlik le. Ezen rovarok nem 

károsítják a termést, hanem inkább segítséget nyújtanak a kártevők elpusztításában, és így 

hasznot hoznak a gazdálkodók számára. Ilyen élőlények lehetnek például a zengőlegyek, a 

fürkészdarazsak, a katicák és a fátyolkák. A rovarok többsége táplálékul szolgál több 

madár számára, ilyen madarak lehetnek például a fácánok, bíbicek, fogolycsibék, mezei 

pacsirták. A védett ragadozó madarak a szántóföldeken szerzik meg táplálékukat ezzel is 

csökkentve a gazdálkodók jelentős kárait. A extenzív szántóföldek rendelkeznek a 

legnagyobb természetvédelmi jelentőséggel, hiszen ezek csak a gyenge termőhelyi 

adottságú régiókban találhatók, szemben az intenzív tájegységekkel. Kevesebb növény 

védőszert és műtrágyát használnak fel az extenzív szántókon, valamint a géppel történő 

munkálatok száma is alacsonyabb, ebből kifolyólag értékes élőhelyek maradhatnak meg 

természetvédelmi szempontból (Ángyán et. al., 2004). 

 

2.1 Vetésváltás, vetésforgó 
A vetésforgó nem más, mint a biológiai védekezés egyik módja, valamint a harmonikus 

talajhasználat egyik alapmódszere. Erre azért van szükség, mert amikor a talajban áttelelő 

kártevők a következő évben kikelnek, nem a saját gazdanövényüket találják, és így nincs 

módjuk tovább dúsulni évtizedeken keresztül. Mérlegelni kell a vetésforgó előnyeit, a 

termesztési feltételeit és előírt kereteit, valamint az értékesítési lehetőségeket, már időben 

el kell dönteni, hogy a gazda milyen növényfajokat szeretne az adott területen termeszteni, 

valamint ezek területi elhelyezkedését, arányát több évre előre meg kell tervezni (Ángyán 

et. al., 2004). 
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A klasszikus vetésforgó a növénytermesztés olyan tervszerű rendszerét jelenti, amelyben a 

növények összetétele (vagyis milyen növényfajokat termesztünk) és aránya (egy növény 

mekkora területet foglal el) hosszabb időre állandó, a növényeket térben és időben előre 

kidolgozott sorrend szerint termesztik és meghatározott idő elteltével kerülnek vissza 

ugyanarra a területre (rotáció). Mivel ez a rendszer rendkívül rugalmatlan – elsősorban a 

rotáció miatt – a gyakorlatban a vetésváltás alkalmazása az elfogadott, amely adott 

területen az agrotechnikai szempontból hasonló, vagy különböző csoportba tartozó 

növények bizonyos időközönként (1, 2 vagy 3 év) váltakoztatva történő termesztését 

jelenti. A körforgás hiánya miatt a vetésváltásban a növényi sorrend lényegesen 

szabadabban változtatható a piac igényeinek, a technológia követelményeinek 

megfelelően. A jelenlegi viszonyok között kevés esetben képzelhető el, hogy sok növény 

termesztésbe vonásával számolhassunk adott területen, de ha a növényi sorrend 

kialakításának legfontosabb szabályait betartjuk, akkor néhány faj váltakoztatva történő 

termesztésével hosszú távon hozzájárulunk a talaj termőképességének megóvásához, ami 

a hozamok megtartásában, illetve növekedésében is realizálódhat.2 

 

Milyen szempontok alapján kell a vetésforgót, a növényváltást megtervezni?3 

 

 Hogyan tudjuk az adott területet a leggazdaságosabban hasznosítani? 

 Mely növények iránt van piaci igény? 

 Milyen termesztési kötelezettségeim vannak (pl. szerződések)? 

 Mikor kell vetni, és mikor kell betakarítani a növényeket? 

 Milyen közös kártevői és milyen közös betegségei vannak az egyes 

zöldségnövényeknek? 

 Milyen növényi sorrenddel hasznosítható legjobban a talaj tápanyagkészlete? 

 Mikor kerülnek betakarításra az egyes növénykultúrák, mikor vetjük, ill. ültetjük 

őket? 

 Milyen állapotban hagyják vissza az előnövények a talajt (tarlómaradvány)? 

 Melyek azok a közös vagy hasonló termesztési körülmények, amelyek alapján 

csoportosítani tudjuk az egyes zöldségfajokat, amelyek indokolják közös táblában 

történő elhelyezésüket? 

 

                                                 
2 http://www.air.gov.hu/letoltes/200501/vetesvaltas.pdf 
3 http://www.air.gov.hu/letoltes/200501/vetesvaltas.pdf 
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További fontos teendő, hogy a termesztésre kiválasztott növényfajok (-fajták) a táblákon 

olyan sorrendben következzenek, hogy minden növény: 

 Kedvező feltételeket teremtsen az őt követő számára, 

 Egymás hatását kiegyenlítve biztosítsa a termőhely egyensúlyát és optimális 

kihasználását, 

 Ezek által a forgó teljes energia-igényén belül a természeti erőforrásokból 

származó hányad növekedjen, és így – a környezetterhelés csökkenésén túl – a 

termelés hatékonysága, gazdaságossága is javuljon4  

 

Így a továbbiakban szükség van a növényfajoknak a talajra, a környezetre és az 

utóveteményre gyakorolt hatását átértékelni. 

Egy nagyon régi tapasztalat, hogy a fajgazdag vetésváltás, vetésforgó, az elővetemények 

szakszerű megválasztása a talajtermékenység fenntartásának és növelésének, valamint a 

talaj és növény egészségi állapotfenntartásának alapvető és leggazdaságosabb módszere. E 

sok tényezőből eredendő hatást egyszerűen úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a 

növénytermesztés közelebb áll az önirányító természetes növénytársulásokhoz. Minél 

nagyobb mértékben lehet növelni egy vetésforgó fajgazdaságát és a benne lévő fajok 

egymást elnyomó vagy erősítő hatásának kihasználását, annál nagyobb mértékben képes 

az önreguláló képesség növekedni és ennek hatására csökkenhet a külső, mesterséges 

beavatkozás szükségessége. A vetésforgót akár tekinthetjük egy időben elrendezett 

életközösségnek is, hiszen ez nem csak az egymást követő növényekre fejti ki kedvező 

hatását, hanem a termékenységet és a talaj élővilágát is kedvezően befolyásolhatja. Tehát 

a vetésforgónak az összeállításánál figyelmet kell szenteli a növényfajoknak a talajra, 

annak termékenységére, illetve ezek egymásra gyakorolt hatásaira is egyaránt.  

Minél nagyobb talajtermékenység kialakításához számos tényezőt kell vizsgálni illetve 

figyelembe venni. Ha azt szeretnénk megállapítani, hogy az egyes növényfajoknak 

mekkora hatást képes gyakorolni a talajtermékenységre, akkor a tulajdonságokat 

figyelembe kell venni. Így csoportosítani lehet az egyes növényfajokat. Őseink 

tapasztalataik alapján a következőképpen csoportosították a növényfajokat: talajerőre, a 

gyomokra, a lekerülésük ideje, vízigényük, a talajszerkezetre gyakorolt hatás, tarló- és 

gyökérmaradványuk alapján. Akkor járunk el leghelyesebben a talajtermékenység 

fenntartása szempontjából az egyensúly megteremtésében, ha eltérő karakterű 

                                                 
4 www.szatmarbereg.hu/oktatas/agrar/agrar.pdf  

http://www.szatmarbereg.hu/oktatas/agrar/agrar.pdf
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növényfajták követik egymást (pl. szalma-levélgazdag, kis vízfogyasztású- nagy 

vízigényű, őszi-tavaszi, gyors-lassú kezdeti növekedésű, humusznövelő-csökkentő, 

mélyen-sekélyen gyökerező, stb.). Ezzel együtt a termelés biztonságának fontos 

tényezőjévé válhat a vetésforgó, mivel a talaj egyensúlyának, termékenyégének 

fenntartásával ki tud egyenlíteni más kedvezőtlen hatásokat. Így képes a növényeket 

átsegíteni a stresszhelyzeteken, mindezt úgy, hogy nem alkalmaz kemikáliákat vagy a 

mennyiségüket jelentősen csökkenti (Ángyán-Menyhért, 1997). 

 

Az eltérő karakterű növényekből összeállított vetésforgó egyben a növény-egészségügyi 

problémák jelentős részét is megoldhatja, illetve mérsékelheti. Ezek közül a 

legfontosabbakat a következőkben foglalhatjuk össze: 

 A specifikus fajszegény vetésforgóban illetve váltás nélküli termesztésben a 

leggyakrabban megjelenő kártevők és kórokozók gazdanövényeit több éven 

keresztül rezisztens, „közömbös” növények követik, így azok „kiéheztethetők”. 

 Ha úgynevezett „ellenségnövényeket” iktatunk a vetésforgóban, azok a talajban 

nyugalmi állapotban lévő kártevőket, kórokozókat aktivizálják. Mivel azonban a 

gazdanövény a területen nem található, ezért a nyugalmi fázis megtörésével ezek a 

kártevők és kórokozók elpusztulnak. 

 A különböző növények anyagcseretermékei bizonyos növényekre pozitív, másokra 

közömbös és megint másokra, illetve általában önmagukra negatív allelopatikus 

hatást fejtenek ki, egymásnak jó elő- és utóveteményei, illetve egymással társítva 

is termeszthetők (pl. kevert vetés). A negatív allelopátia hatását a gyomok elleni 

védekezésben használhatjuk ki. 

 A vetésforgó a gyomok elleni védekezésnek egyik leghatásosabb módszere. A 

különböző karakterű növények rendszeres váltogatása, a több éves takarmányozási 

célú lucerna, vöröshere vagy füveshere termesztése, a másodvetésű 

zöldtrágyanövények, vagy pl. a kevert vetés lehetetlenné teszi az egyoldalú 

gyomflóraszelekciót, a rezisztens gyomok mértéktelen és kontrollálhatatlan 

felszaporodását, ami a szélsőségesen leegyszerűsített növényszerkezet és 

kényszerű egyre intenzívebb herbicidhasználat esetén szinte elkerülhetetlen5  

 

                                                 
5 www.szatmarbereg.hu/oktatas/agrar/agrar.pdf  

http://www.szatmarbereg.hu/oktatas/agrar/agrar.pdf
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A növények ilyen típusú  tulajdonságai, és ezek hatásai csak az eljárások megismerése 

kezdetén lehetségesek, az ezekre épülő eljárások a biológiai gazdálkodás során lelhetők 

fel. Azonban nekünk is ebbe az irányba kell haladnunk, mert ha ezen tulajdonságoktól 

fosztjuk meg a növénytermesztésünket, akkor azonos termésmennyiség eléréséhez több 

talajművelésre, növényvédelemre és műtrágyázásra, kötött energia-bevitelre lesz szükség, 

amely egyrészt komoly környezetkárosodáshoz, természeti pusztuláshoz vezethet, 

másrészről viszont jelentős mértékben képes a termelés gazdaságosságát rontani. 

Mindezekből látszik, hogy az ökonómiai és ökológiai szempontok egyáltalán nem 

összeegyeztethetetlenek (Ángyán-Menyhért, 1997). 

 

„Jól tervezett vetésforgóval felére lehet csökkenteni a növényvédelmi költségeket, 

helyesen megválasztott másodnövénnyel kétszeresére lehet növelni a bevételt” – mondják 

a kertészek.  

 

A vetésforgó nem jelent hosszú évekre előre beállított menetrendszerű tervet. Inkább azt 

jelenti, hogy a különböző növénycsoportokból válasszuk ki a legjobbat a tábla 

adottságainak megfelelően, valamint a szempontok figyelembevételével olyan sorrendben 

célszerű ezen növényeket termeszteni, hogy a vetésváltás, vetésforgó által ismertetett 

előnyöket kihasználhassuk. 

 

2.2 Talajművelés, talajvédelem 
 

Talajművelésnek nevezzük a talaj felső, rendszeresen művelt rétegének (szükség szerint 

mélyebb rétegeinek) művelőeszközökkel végzett fizikai állapotváltoztatását annak 

érdekében, hogy a kultúrnövény szaporítóanyagának biztosítása a csírázás, a kelés, a 

gyökeresedés, majd a vegetáció során a fejlődés és a termésképződés feltételeit6 

Amennyiben a növényszerkezet elszegényedik és az élővetemény-hatást, a 

vetésforgót figyelmen kívül hagyjuk, akkor a talajéletben jelentős csökkenés következhet 

be. Ezt a hatást erősíti a kemikáliák kényszerűen növekvő felhasználása a 

növényvédelemben, és ezek nemcsak a kártevőkre és kórokozókra vannak hatással, hanem 

a hasznos talajlakó szervezetekre is, amelyeket igencsak erősen károsítanak, 

szaporodásukat, működésüket rendkívül gátolják. 

                                                 
6 http://www.agroland.hu/tudomany/?m=lo&id=3 
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A kisléptékű, talajkímélő, a talajéletet támogató, biológiailag „szelíd” talajművelés és 

technika nem csupán a termeszteni kívánt növény igényeit igyekszik kielégíteni, hanem 

egyenrangú szempontként érvényesíti a talajfolyamatokra gyakorolt hosszú távú hatásokat 

is a beavatkozások során. Melynek célja nem más, mint a talaj termékenységének 

védelme, fenntartása, illetve talajfizikai állapot létrehozása olyan mechanikai úton, amely 

a talajban végbemenő folyamatok szabályozásával a termesztendő növény igényét is 

kielégíti. Amennyiben ezek közül akár egy is háttérbe szorul, úgy az eredményes 

gazdálkodás hosszú távon nem folytatható. 

 

Az elmúlt 25-30 éves időszakot az jellemezte talajművelés szempontjából, hogy a 

növények igényeinek kielégítése, a nagy termésátlagokra való törekvés közben a 

beavatkozásoknak a talaj szerkezetére, biológiai életére, termékenységére gyakorolt 

hosszú távú hatásainak figyelemmel kísérése többé-kevésbé háttérbe szorult. Javarészt 

erre vezethető vissza a talajok termékenységének (fertilitásuk) csökkenése, degradálódása, 

termelőképességük (produktivitásuk) mesterséges fenntartásának nehezedése. 

 

A talaj termékenységének fontos tényezője annak szerkezete. A talajszerkezet állandó 

morzsalékos szerkezet, ez köszönhető a mikroorganizmusok és a giliszták 

tevékenységének, ebből kifolyólag minden talajművelési beavatkozásnak azt a célt kellene 

követnie, hogy a talajélőlények szerkezet-átalakító tevékenységét segítsük, valamint még 

segítsük a talaj tartós „élve felépített”, biológiai beéredését, morzsalékos szerkezet 

kialakulását. A talaj szerkezetének kialakulása és stabilitása az ásványi kolloid-tartalmon, 

a mészállapoton és a szervesanyag-gazdálkodáson túl a talajművelési eljárások 

talajbiológiai megalapozottságtól és ebből táplálkozó okszerű alkalmazásától függ. 

Mindezekből kifolyólag kell ugyancsak átgondolnunk a talajművelő eszközök 

munkájának hatását. 
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3. ábra: Talajművelő eszközök munkájának jellemzése a műveleti elemek szerint 

Művelő eszközök 
Műveleti elemek Felszínalakítás 

forgatás lazítás porhanyítás keverés tömörítés hullámosítás egyengetés 
Eke xxx xxx xx x - x - 
Lazító - xxx x x - x - 
Tárcsa x xx xx xxx - x - 
Talajmaró - xxx xxx xxx - - x 
Rugós kapás kultivátor - xxx xxx xxx - x - 
Merev kapás kultivátor - xx x x - x - 
Ásóborona - x xxx xx - x - 
Fogas borona - x xx x - x x 
Forgó borona - x xxx xx - - x 
Profilos henger - - x - xxx xxx x 
Sima henger - - x - xx - xxx 
Simító - - x - x - xx 
Forgóelemes egyengető - x xx - x - xx 
Kombinátor - xx xx xx xx - xx 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Jelmagyarázat: -   nem vagy csak csekély mértékben alkalmas 

x közepesen alkalmas 

xx jól alkalmazható 

xxx      kiválóan alkalmas 

 

Olyan talajművelési rendszert célszerű kialakítani adott területen és adott körülmények 

között, adott talajművelési eszközök segítségével, amelyek tekintettel vannak a talaj 

típusára, fizikai féleségére, annak ökológiai toleranciájára és biológiai 

teljesítőképességére, a növénytáplálkozás és a tápanyag-feltáródás igényére, a 

csapadékviszonyokra, a vetésváltásra, a növényszerkezetre, stb. Általánosan alkalmazható 

receptet nem lehet adni, de néhány alapelvet érdemes figyelembe venni. 

 Egyik alapelvként fogadhatjuk el, hogy a talajművelés olyan legyen, hogy az ne 

vagy kevéssé zavarja meg, inkább kímélje és támogassa a talajéletet úgy, hogy 

közben őrizze meg a talaj vertikális szerkezetét. A gyakorlat számára ez a 

legrövidebben talán így fogalmazható meg „sekélyen forgatni, mélyen lazítani”. 

Ez a külföldön 10-15 éve nálunk pedig napjainkra ismét felfedezett alapelv 

azonban kedvező hatást elsősorban akkor biztosít, ha a mélyebb talajrétegek 

„bekapcsolását” okszerű vetésforgóba illesztett, mélyen gyökerező növényfajokkal 

biztosítjuk, valamint a talajerő-gazdálkodás egyéb tényezőit (szervesanyag-

gazdálkodás, meszezés, stb.) is okszerűen alkalmazzuk. A kíméletes 
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talajműveléssel egyszersmind meg kell akadályoznunk a humuszlebontás és N-

minealizáció indokoltnál nagyobb mértékű felgyorsulását. 

 Másik alapelv az lehet, hogy időszakonként és az erre igényes kultúrák alá 

célszerű forgatást (középmély- vagy mélyszántást) alkalmazni. A forgatás vagy 

annak elhagyása attól függően célravezető, hogy a termeszteni kívánt növényfaj 

mely (magágyigényes, magágy- és gyökérágyigényes ill. toleráns, közömbös) 

csoportba tartozik. 

A talajművelési rendszer kialakításánál ezen kívül figyelembe kell venni az 

alábbiakat 

 a növénytermesztési szempontok közül: 

 Az elővetemény tarló- és gyökérmaradványainak minőségét és tömegét, 

 A talaj nedvességi állapotát, 

 A betakarítástól a következő növény vetéséig rendelkezésre álló időt, 

 A talaj kultúraállapotát 

a talajtani szempontok közül: 

 A szántóföldi termőhelyek szerinti talajkötöttséget, a duzzadás és zsugorodás 

mértékét és annak szerkezetképző hatását 

 A humuszréteg vastagságát, a rétegezettséget 

 A kovárványcsík, szikes vagy glejes réteg közelségét, a kövességet7 

 

Meg kell említeni az előveteménytől, lekerülésének időpontjától, a visszahagyott 

maradványok minőségétől és mennyiségétől függően differenciált nyári talajművelés 

fontosságát. Ez nem csak a zöldtrágyaként is felfogható gyom és árvakelés talajba 

dolgozását, irtását, hanem a talajok biológiai beéredését, a vízmegőrzést is lehetővé teszi, 

így a kíméletes talajművelés egyik igen fontos eleme. A nem jól, illetve nem jó 

időpontban végzett talajművelés hatása elsősorban a szántott réteg elporosodásában és az 

alatta elhelyezkedő rétegek tömődöttségében jelenik meg. 

Előfordul az is, hogy az igen nagy táblákon (100-200 ha-oson) a víz és a szél talajromboló 

hatását nem lehet megakadályozni, vagy csak nagyon nehéz körülmények között. Ezen 

táblák heterogenitása olyan nagy lehet, hogy lehetetlené teszi a tápanyagellátás 

talajviszonyoknak és a talajművelés okszerű, megfelelő, hatékony kialakítását. Ezekből 

                                                 
7 www.szatmarbereg.hu/oktatas/agrar/agrar.pdf 
 

http://www.szatmarbereg.hu/oktatas/agrar/agrar.pdf


 26 

azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy amit az egyes nagy gépek hatékonyságával nyerni 

tudunk, azt az agrotechnikai alkalmazkodást megakadályozó táblaheterogenitással és a 

talajdegradálódással együtt járó hátrányok következményeképpen sokszorosan 

elveszíthetünk. Nem a növénytermesztés technológiáját és a táblaméreteket kell a 

gépekhez, és azok lehető leggazdaságosabb kihasználásához alakítani, hanem éppen 

ellenkezőleg. A növénytermesztésnek azon gépekre van szüksége, amelyek lehetővé 

teszik a környezethez és a növényhez alkalmazkodó termesztéstechnológia 

megvalósítását, kialakítását (Ángyán-Menyhért, 1997). 

A talajművelés hosszabb időszakra vonatkozó célja a talaj felszínének és szerkezetének 

védelme, nedvesség- és levegőforgalmának, biológiai tevékenységének kedvező 

befolyásolása. Ezek együttesen jellemzik a talaj kultúraállapotát, vagyis fizikai és 

biológiai kondícióját. 

 

Talajműveléssel: 

 Érhető el a megfelelő talajszerkezet, vagyis a szántóföldi növények kedvező 

fejlődéséhez szükséges talajlazultság és aprózottság 

 Befolyásolhatók a növények termését kialakító tényezők 

o A talaj víz-, levegő- és hőforgalma: lazító műveléssel növelhető a talaj 

vízbefogadása, levegőzöttsége. Lazítással és tömörítéssel szabályozható a 

talaj felmelegedése, hőtároló képessége, valamint az evaporáció nagysága. 

 

o A tápanyagellátás és a tápanyagok érvényesülése: elősegíthető a szerves 

és műtrágyák megfelelő mélységű talajba juttatásával. A trágya anyagok 

műveléssel a talajba biológiailag legaktívabb, felső rétegébe, illetve olyan 

mélyre jutnak ahol bomláshoz szükséges nedvesség, hőmérséklet és 

mikrobiológiai környezet kedvező. A talajoldattal kevésbé mozgó 

tápanyagok pedig a mélyebb talajrétegekbe, a gyökérzónába juthatnak. 

 

o A talajkémiai és biológiai folyamatok: annak érdekében, hogy ne 

képződjön káros anyag a biológiai folyamatok végtermékeként csírázó 

magra vagy növényre, kedvező lazultság előfeltételre van szükség.  

 

o A talajlakó élőlények tevékenysége 

o A gyomok, a kártevők és a kórokozók fertőzése 
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 Talajba juttathatók a kémiai anyagok, az istálló- és zöldtrágyák, valamint a 

tarlómaradványok 

 

o Zöld trágyaként termesztett vagy a tarlón maradt növényeket, olyan 

minőségben és mennyiségben kell a földbe juttatni, hogy azok ne 

akadályozzák a vetést, és még időben lebomoljanak.   

 

 Növelhető az öntözés hatékonysága 

 

o Az öntöző víz és csapadék befogadására a talajt a talajművelés nyitja meg. 

Nagyon oda kell arra figyelni, hogy a víz bejusson a talajba, és ne a 

felszínhez közeli rétegekbe vagy a felszínen maradjon meg. Amennyiben 

túl sok víz marad a talaj felső rétegében, eliszapolódás jöhet létre. Ahhoz, 

hogy a víz a szelvényeken belül mozogni tudjon, kellően laza 

talajszerkezetre van szükség. 

 

 Csökkenthető az erózió és a defláció 

 Mérsékelhető a talaj degradálódása 

 Hatékonnyá tehető a mechanikai és a kémiai talajjavítás. 

Ezen felsorolt tényezők határozzák meg a művelés minőségét, tartósságát és 

hatékonyságát. 

 

Azonban azt még meg kell említenünk, hogy mint minden másnak, úgy a talajművelésnek 

is vannak előnyei és hátrányai is egyaránt. 

Hátrányai: 

 A talajpusztulás egyik legfőbb kiváltó tényezője lehet a művelés. 

 A talaj túl sok nedvességet veszíthet, vagy károsan tömörödhet a művelési 

hiányosságok folytán. 

 Amennyiben egy talajnak a szerkezete leromlott, úgy ott erózió és defláció 

jelenhet meg. 

 A talaj sűrűn történő levegőztetése, mozgatása szerves anyagokban való 

elszegényedéshez, a szerkezet degradálódásához vezet. 
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Előnyei: 

 Az eredményes növénytermesztés és a talajvédelem alapja lehet a termőhely 

állapotához igazított művelés. 

 A védendő területeken a művelés, mélységének, idején, irányának gondos 

megválasztásával, a tarlómaradványok borítottságának kihasználásával 

mérsékelhetők a szél és víz pusztító hatásai. 

 A talajszerkezet károsodásának esélye csökkenthető kímélő műveléssel, művelési 

beavatkozások ésszerű korlátozásával. 

 A kémiai javítóanyagok a talaj minőségét növelik, míg a mechanikai javítás a talaj 

szerkezetére fejt ki pozitív hatást. 

A talaj termékenysége és szerves anyagok 

 

A talaj termékenységét azok a tulajdonságok és talajban lejátszódó folyamatok határozzák 

meg, melyek a növények optimális életfeltételeinek megteremtéséhez szükségesek. A talaj 

termékenysége alatt értjük azon képességét, ahogyan, illetve amilyen mértékben el tudja 

látni a növényt tápanyaggal, vízzel és levegővel, illetve képes a növények számára 

kedvező fizikai, kémiai és biológiai feltételeket létrehozni (Petróczki, 2004, ). 

A talajok termékenysége, mint a földjáradék megállapításának, a termőföldek aranykorona 

értékének szerves része, a föld árának kialakításában is fontos szerepet játszik, ezért 

közgazdasági, üzemtani szempontból is jelentős.  

 

A talajerő- gazdálkodás során figyelembe kell venni a szerves és szervetlen 

tápanyagforrások talajéletre gyakorolt hatását is. A mezőgazdaság egyik kulcskérdése a 

szerves anyagok minősége, mennyisége, a szervesanyag-gazdálkodás szívonala. 

Az hogy a szerves anyagok szerepét a műtrágyázás intenzív növelése időszakában 

alulértékeltük, abból a nézetből fakadt, hogy azokat csak tápanyagforrásoknak tekintettük, 

és mivel tény, hogy a növények elsősorban szervetlen tápanyagokkal táplálkoznak, így 

indokolatlannak tűnt a tápanyagokat nehezebben kezelhető, kijuttatható és bedolgozható 

formában biztosító szerves anyagok használata.8 A szerves anyagok tápanyagforrásként 

sem elhanyagolhatok, hiszen megfelelő formában és arányban, és nagy mennyiségben 

tartalmaznak tápanyagot, azonban szerepük elsősorban nem ebben áll. Ha elfogadjuk azt 

az állítást, hogy a talaj biológiai és abiotikus anyagcseréjével szoros összefüggést mutat a 
                                                 
8 www.szatmarbereg.hu/oktatas/agrar/agrar.pdf 

 

http://www.szatmarbereg.hu/oktatas/agrar/agrar.pdf
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növényi anyagcsere, akkor figyelembe kell vennünk a szerves anyagoknak a talaj 

termékenységében játszott szerepét is, és ezzel gyökeresen megváltozik megítélésük. 

A talaj szerves anyaga, a humusz, amely a talajba juttatott, illetve az ott keletkező növényi 

és állati maradványokból lebontott szerves maradványokból képződik. A humusz az 

elsődleges megalapozója a talaj termékenységének. „Tartósított” szerves anyagai 

morzsássá teszik a talajt, és a növényeket a könnyen bomló alkotórészei táplálják. 

A talaj szerves anyagát felépítő alkotóelemek a következők: 

 Nem humuszanyagok: 

o Szénhidrátok (cukrok, keményítő, cellulóz, hemicellulóz, pektin) 

o Növényi és állati maradványok egyéb anyagai (kitin, zsírok, viaszok) 

o Fehérjék, aminosavak (a növényi és állati eredetű fehérjék bomlásakor 

válnak szabaddá) 

o Lignin (fás növényi anyagok bomlás után marad vissza) 

 Új képződmények: 

o Speciális hatású enzimek (a talajban élő mikroszervezetek 

élettevékenységének szabályozói 

o Poliuronidok (a talajban élő mikroszervezetek élettevékenységének 

termékei) 

 Humuszanyagok: 

o Fulvosavak (kis molekulatömegű, sav jellegű vegyületek. A talaj 

anyagából alkáliákkal kioldható anyagok, melyek az oldat megsavanyítása 

után is oldatban maradnak) 

o Huminsavak (nagy molekulatömegű, polimerizált vegyületek, melyek a 

talaj szerves anyagából alkáliákkal kioldhatók és az oldat megsavanyítása 

után kicsapódnak) 

o Humin, illetve humuszszén (hideg, híg lúgos oldás során nem oldódnak ki 

a talajból). 

A következő hatásokat lehet kiemelni a talaj specifikus (humusz) és nem specifikus 

szervesanyag- tartalmával kapcsolatban: 

 A föld felszínén lévő talajtakaróban energiaakkumulátor szerepét tölti be 

 A talaj fizikai tulajdonságaira, levegő-, víz- és hőgazdálkodásra, porozitására, 

térfogattömegére, a szilárd rész sűrűségére közvetlen hatást gyakorolnak 

 Alapvetően meghatározzák a talajok általános és speciális környezetvédelmi 

kapacitását, kompenzáló képességét 
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 Mineralizáció útján felszabadulnak a benne lévő tápanyagok, és ezután a növények 

számára felvehetők lesznek 

 A talajban lévő enzimek, antibiotikumok, vitaminok, összességében a szerves 

vegyületek közvetlen fiziológiai hatást is gyakorolnak a növényekre. 

Azon beavatkozások, amelyek javító hatással vannak a talaj humuszháztartását illetően, 

fontos szerepet játszanak a talajtermékenység fenntartásában és kialakulásában. A talaj 

eredeti humusztartalmától is függ a szisztematikus szervesanyag-bevitel hatásának 

mértéke. A műtrágyázással együtt alkalmazott szerves trágyázás a humusz- és 

nitrogénállapot kedvező változása szempontjából egyaránt igen jó. Ez a megoldás 

egyaránt javítja a talaj termékenységét és a gyakorlati tulajdonságokat (Ángyán- 

Menyhért, 1997). 

A talaj szervesanyag-taralma és minősége nagymértékben meghatározza a talaj 

termőképességét. A talajok szervesanyag-, illetve ásványi tápelem tartalma, megfelelő 

ellátottsága előfeltétele a maximális mezőgazdasági termelésnek. Önmagukban ezek az 

elemek azonban nem képesek rekordtermést biztosítani, számos egyéb, a növény 

növekedését, fejlődését befolyásoló korlátozó hatás lehetősége miatt. 

2.3 Talajerő-gazdálkodás 
 

A műtrágyák nagymennyiségű és alkalomszerű felhasználása helyett inkább a szerves 

trágyázást és a zöldtrágyázást kellene előtérbe helyezni, hogy a talajéletet hosszabb távon 

is kedvezőbben tudjuk alakítani. Ez gazdaságilag is kedvezőbb, mivel mellékterméket 

használunk fel, én nem az egyre drágább műtrágyát. Az olyan talajok, amelyek szerves 

anyagokkal vannak ellátva, gazdagabb életközösséggel rendelkeznek, ezen életközösségek 

azon munkálkodnak, hogy mindazon hulladékot, ami a talajba került valamilyen formában 

lebontsa. A szerves trágyákkal, jóval több tápanyagot tudunk a talajba juttatni, mint a 

műtrágyákkal, de ezeket csak fokozatosan tudják a növények felvenni, ezért mind a 

vadonélő, mind pedig a kultúrnövények számára sokkal kedvezőbbek. Ezenkívül a talaj 

humusztartalmának növelésében is segítenek, növelik a talajlakó állatok állományának 

sűrűségét. Ezen állatok elengedhetetlenek a talajtermékenységhez és az egészséges 

talajélethez (Ángyán, et. al., 2004). 

A szükséges tápanyagmennyiséget nem képesek a termelésben keletkező szerves anyagok 

önmagukban biztosítani. Elfogadható eredményt csak a szerves- és műtrágyák együttes 
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alkalmazásától várhatunk, ebből kifolyólag a következőket vehetjük figyelembe a talajerő-

gazdálkodás forrásaiként: 

 Hígtrágya 

 Istállótrágya 

 Tarló- és gyökérmaradványok 

 Tőzeg 

 Szármaradványok 

 Egyéb szerves hulladékok 

 Mikrobiális nitrogénkötés 

 Mindezeket kiegészítő műtrágyák 

A különböző szerves tápanyagforrások (szennyvíziszap, hígtrágya, istállótrágya, növényi 

maradványok, mikrobiális N kötés) Magyarországon az összes NPK tartalma 1980-ban az 

1,1 millió tonnát is meghaladta.  Amennyiben ezt szántóterületre szerettük volna 

elhelyezni, úgy hektáronként mintegy 229 kg NPK hatóanyagot juttathattunk volna a 

talajba. Azt azonban tudjuk, hogy ekkora mennyiséget soha nem tudunk felhasználni ilyen 

célra. Azonban azt is meg kell említeni, hogy a talajerő-visszapótlásnak versenytársai is 

vannak, mégpedig az energianyerés (eltüzelés, biogáz) valamint az ipar. A takarmányozást 

is annak tekinthetjük, bár ezt elég csak részben, hiszen, a takarmány tápanyagtartalmának 

jelentős hányada a trágyába kerül, és ezzel visszajut a talajba. A helyes arányok 

megtalálásához azonban mérlegelni kell az anyagoknak a talaj termékenységére gyakorolt 

és az fentiekben vázolt hatását is. 

Összességében elmondhatjuk, hogy „talajerő-gazdálkodásra” van szükségünk 

„műtrágyázás” helyett, számításba kell venni valamennyi elemét (tarló-és 

gyökérmaradványok, tőzeg, hígtrágya, szármaradványok, zöldtrágyák, istállótrágyák, 

egyéb szerves hulladékok, mikrobiális nitrogénkötés, ezeket kiegészítő műtrágyázás), 

harmonikusan fel kell használni úgy, hogy az a talajfolyamatoknak és a 

humuszgazdálkodásnak, a talajtermékenység törvényszerűségeinek és tényezőinek 

egyaránt megfeleljen. Ehhez azonban arra van szükség, hogy az erre irányuló kutatásokat 

és fejlesztő munkákat felgyorsítsák, és a gyakorlati elterjedést állami eszközökkel is 

támogassák (Ángyán-Menyhért, 1997). 
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2.4 Növényvédelem 
 

Az alkalmazott növényvédelem során a gyomnövények, a kórokozók és a kártevő rovarok 

káros hatásait igyekszünk csökkenteni, amit úgy is megtehetünk, hogy nem sérülnek 

eközben területünk természeti értékei, és így még pénzünket se költjük feleslegesen. 

Manapság egyre több gyomirtószereket használnak, és ennek következtében van olyan 

gyomfajta, ami már teljesen eltűnt, vagy ritkasággá vált. Emellett megjelentek olyan 

növények, amelyek a vegyszerekre rezisztensé váltak, és így már sok helyen, a 

szegélyterületeken is megjelentek (pl. selyemkóró, parlagfű, mezei aszat, betyárkóró). 

Azzal, hogy jelenleg a gyomfajták változatossága csökkent, ebből kifolyólag csökkent a 

gerinctelen állatok, emlősök és madarak táplálékbázisa is. A szántóföldeken előforduló 

állatok közül sok nem károsít, hanem hasznosak (Ángyán et. al., 2004). 

A vegyszerek használatának következtében igaz, hogy a gyomflóra jelentősen lecsökkent, 

azonban a megmaradt fajok vegyszer-rezisztenciája folyamatosan növekedett. És mivel 

nincsenek már konkurens fajok, ezért a vegyszer-rezisztenciájú fajok szaporodása 

kontrollálhatatlanná vált. 

Mára már az orvostudományban felismerték, hogy a gyógyítás leghatékonyabb eszköze a 

megelőzés, a prevenció. Az agrártudománynak, és ezen belül is a növénytermesztésnek 

törvényszerűen el kellene jutnia ehhez a felismeréshez. Amint a humán medicinában is 

csak a végső eszköz a gyógyszer, illetve az operáció, és még ezeken belül is vannak 

természetes készítmények és gyógymódok, úgy a fitomedicinának – vagyis a 

növényorvoslásnak – is hasonlóan kell a növényvédelemhez közelítenie (…, 2007, 93.). 

Sok mindent érthetünk prevenció fogalma alatt, és ez számos félreértésre adhat okot. A 

kémiai növényvédelem is használja ezt a fogalmat, de ezalatt a betegségek megjelenése 

előtti- „preventív” vegyszerpermetezést ért. Az ilyen „prevenció” áll legmesszebb az 

alkalmazkodó, integrált növénytermesztéstől, amely éppen az ilyen „biztos, ami biztos” 

(„menetrendszerű”) vegyszerezést igyekszik elkerülni. A prevenció a technológiai, 

biológiai, ökológiai eszközök növényegészségügyi szempontú összehangolást kell, hogy 

jelentse. 

Azt a sorrendet mutatja a számozás (1-6), amely sorrendben az egyes eszközöket célszerű 

igénybe venni. 

1. Technológiai eszközök: 

 Termőhely-megválasztás 
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 Növényszerkezet 

 Vetésforgó-vetésváltás 

 Talajművelés 

 Trágyázás (beleértve a meszezést is) 

 Humuszgazdálkodás, szervesanyag-pótlás 

 Vetési technika 

2. Rezisztens (ellenálló) növényfajták nemesítése és alkalmazása 

3. Hasznos állatok védelme, elsősorban: 

 Rágcsálókat, rovarokat gyérítő, pusztító madárfajok 

 Hasznos rovarok, rabló atkák 

4. Biológiai és biotechnológiai eszközök: a gyakorlati növényvédelem legfiatalabb 

ága, többségük fejlesztés alatt áll, pl.: 

 Hasznos rovarok nemesítése és kihelyezése 

 Baktérium- és víruspreparátumok alkalmazása 

 Génsebészeti módszerek 

5. Fizikai és mechanikai eszközök: 

 Mechanikai gyomirtás (tarlóápolás, sekély művelés, sorköz-kultivátorozás) 

 Termikus gyomirtás (pl. lángszóróval történő égetéses gyomelpusztítás) 

 Fény-, illat-, szín- és talajcsapdák alkalmazása (rágcsálók, káros madarak, 

rovarok) 

6. Kémiai eszközök: a növényvédelem „leghatékonyabb”, de egyben legveszélyesebb 

eszközei, amelyeket csak valóban súlyos kártételek elhárítására lenne szabad 

használni. Fel kell hagyni a megelőző (preventív), rendszeresen ismétlődő, 

receptszerű permetezésekkel. 

 

Összefoglalva a legfontosabb megoldás a preventív, technológiai növényvédelem lehet 

(termőhely-megválasztás, növényszerkezet, vetésforgó, vetésváltás, talajművelés, 

humuszgazdálkodás, rezisztens fajták, hasznos állatok védelme, biológiai, 

biotechnológiai, fizikai és mechanikai eszközök), amely ezen eszközök elégtelensége 

esetén, kárelhárítás céljából kíméletes vegyszeres védekezéssel egészül ki. 

Ha a növénytermesztési technológiát a növény és környezete kölcsönhatásainak beható 

megismerése alapján állítjuk össze, ha rezisztens fajtákat nemesítünk és használunk a 

termesztésben, ha a kártevők és kórokozók termesztése ellenségeit kímélő, segítő 
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megoldásokat alkalmazunk, akkor a kártétel mértéke jelentősen csökkenthető (Ángyán-

Menyhért, 1997). 

 

2.5 Az elemzés módszertana 
Az elemzéseket többfél szempontok szerint fogom vizsgálni. Először mind 

növénytermesztés, mind állattenyésztés szempontjából. Végül arra fogok kitérni, hogy 

milyen támogatások vannak, és ezek hogyan képesek befolyásolni a hatékonyságot. 

 

1. Szántóterület kihasználásának vizsgálata 

 

Ebben az esetben rögzíteni kell egy időpontot, ahol a biológiai folyamatok 

elemezhetők. Növénytermesztés esetén ez május 31.-e, ezt az agrár elemzések 

esetén fővetésű állománynak nevezünk. Most nézzünk néhány mutatót, amellyel 

számszerűsíteni lehet a szántóterület kihasznosítását. 

 

Fővetésű hasznosítás mutatója= 
ha,Szántó

ha,ányvetésállom_Tavaszi *100 

 

Ez a mutató azt mutatja meg, hogy milyen mértékben szeretnék a rendelkezésre 

álló szántóterületet hasznosítani. 

A következő mutató a vetetlen szántó aránya, ami megegyezik a fővetésű 

hasznosítás komplementerével. 

 

Vetetlen szántó aránya= 
ha,Szántó

ha,ányvetésállom_Tavasziha,Szántó − *100 

 

A szántóterületet többször is lehet hasznosítani, ekkor elő- és utóvetésről 

beszélünk. Bevetett terület: elő-, utó- és fővetés együttese. Ez alapján képezni 

tudjuk a teljes hasznosítás mutatót. 

 

Teljes hasznosítás mutatója= 
ha,Szántó

ha,terület_Bevetett *100 
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A kettős hasznosítás mutatóját úgy kapjuk meg, ha az elő- és utóvetések 

összességét viszonyítjuk a szántóterülethez, és így megkapjuk a kettős hasznosítás 

mutatóját. 

 

Kettős hasznosítás mutatója= 
ha,Szántó

ha,Utóvetésha,Előlővet + *100 

 

2. Állatállomány elemzése 

Ahhoz, hogy az állatállományt elemezni tudjuk, szükségünk van egy egységes 

mértékegység bevezetésére, hogy az állatok összehasonlíthatóvá váljanak. Ezt a 

következő táblázat szemlélteti. 

 

Megnevezés Számosállat 
Ló 0,8 

Szarvasmarha 0,8 
Sertés 0,114 
Juh 0,071 

 

Az állatállomány és a földterület egymáshoz viszonyított arányát az állatsűrűség 

mutató segítségével lehet elemezni. 

 

Állatsűrűség= 
ha,Terület

tbanszámosálla_ányÁllatállom  

 

A mutató értéke meghatározza az adott területen tartott állatok számát, amely arra 

ad következtetést, hogy az adott bázison eltartható-e az állomány vagy sem. 

 

Az állatok átlagos állományának meghatározásához a takarmányozási napokat 

használhatjuk fel. 

 

Az átlagos állatlétszám= 
száma_napok_Naptári

száma_napok_zásiTakarmányo  
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Ez a mutató egy átlagos állatlétszámot mutat be, amellyel időbeli 

összehasonlításokat tehetünk. 

 

Az állatállomány elemzésénél fontos a produktivitás elemzése, hiszen ez 

nagymértékben befolyásolja a fenntarthatóságot, újratermelést, bővítést. 

Kiindulópontként az anyaállatokat célszerű vizsgálni, hiszen az apaállatból egy 

szerényebb mennyiség is megteszi az állatállomány fenntartását. A következő ábra 

megmutatja, hogy melyek azok a mutatók, amelyeket célszerű vizsgálni az 

elemzés 

során.

 
  

I. Termékenyítési mutatók 

Ezen mutatók lényege, hogy a rendelkezésre álló anyaállomány mennyire fogékony a 

megtermékenyítésre, valamint arra is képes választ adni, hogy az apaállomány 

minősége jó-e vagy sem. Ezek alapján a következő mutatókat lehet számolni: 

 

 Apaállat ellátottság= 
száma_Apaállatok
száma_kAnyaállato  

 

 Fedeztetési arány= 
száma_állatok_alkalmas_reFedeztetés

száma_állatok_ettBefedeztet  

 

 

 Termékenyülési arány= 
száma_állatok_alkalmas_reFedeztetés

száma_állatok_nyültmegterméke_nTénylegese  

Produktivitást kifejező mutatószámok 

Szaporulati mutatók 

Termékenyítési mutatók 

Szaporulati mutató 

Elhullást mérő mutató 

Tömeggyarapodási mutatók 

Termeléssel összefüggő mutatók 

Fajlagos hozam mutatók 
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 Fedeztetés eredményessége= 
száma_állatok_tFedeztetet

száma_állatok_nyültMegterméke  

 

A mutatók a megtermékenyítés sikerességét kívánták bemutatni. 

 

II. Szaporulati mutatók 

 

A szaporulat a tenyészállatok által létrehozott hozam, és ebben az esetben el kell 

különíteni az élő- és holt szaporulatot. Holt szaporulatnak azt tekintjük, amikor már 

vagy halva születik az állat, vagy 24 órán belül elhullik. 

 

 Fialási átlag=
száma_anyák_Leellett

száma_latÉlőlőszapo  

 

 Szaporulati arány= 
száma_állatok_alkalmas_)fialásra(Ellésre

száma_latÉlőlőszapo  

 

 

 Ellési, fialási arány= 
száma_állatok_alkalmas)fialásra(Ellésre

)száma_fialások(száma_kanyaállato_Leellett  

 

III. Elhullási mutatók 

Az elhullási mutatók veszteséget jelentenek a gazdálkodók számára. Amennyiben az 

elhullási mutatók aránya nő, úgy a gazdálkodásban valami nem működik megfelelően. 

 

 Elhullási százalék= 
szaporulat_Élő

száma_állatok_szopós_elhullott_Az  

 

 Elhullási százalék= 
ámállatlétsz_átlagos_Évi

száma_állatok_őttlnfe_vagy_növendék_Elhullott  
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 Felnevelési százalék= 
állománya_állatok_Szopós

száma_állatok_elért_kort_Választási  

IV. Fajlagos hozammutatók 

 

A fajlagos hozammutatók célja, a tenyésztéssel előállított produktum minőségbeli, 

mennyiségbeli változásairól számot adni. Azonban azt még meg kell említeni, hogy 

ezeket nem lehet minden állat alapján elvégezni, hanem csak fajta-specifikusan. 

 

 Istálló átlag= 
száma_napjainak_zásitakarmányo_tehenek_tIstállózot

tej_összes_megtermelt_Az  

 

 Fejési átlag= 
száma_napjainak_zásitakarmányo_tehenek_Fejt

mennyisége_tej_megtermelt_A  

 

 

 1 tojóra jutó évi átlagos tojáshozam= 
állománya_átlagos_Tojók
mennyisége_tojások_Termelt  

 

 

V. Tömeggyarapodási mutatók 

 

Ezen mutatók hízóállatok elemzésére alkalmasak. Fontos megvizsgálni, hogy milyen 

körülményeknek köszönhető a súlygyarapodás, amit meghatároztak. 

 

 Abszolút tömeggyarapodás=
idő_Hízlalási

tömeg_idetKezVégtömeg −  

 

 Viszonylagos tömeggyarapodás= 
tömeg_idetKez

tömeg_idetKezVégtömeg −  

 

Azonban arról is el kell gondolkodni a tömeggyarapodás esetén, hogy történt-e 

kényszervágás, elhullás a felnevelés időszakában. Ezek alapján bruttó, és nettó 

tömeggyarapodásról beszélhetünk. A nettó tömeggyarapodást úgy kapjuk meg, hogy a 

bruttóból kivonjuk a kényszervágott és elhullott állatok súlyát. 
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3. GAZDASÁGI ELEMZÉS, ÖSSZEKAPCSOLVA A 
TÁMOGATÁSGAZDASÁGOSSÁGGAL  

 
Gazdasági elemzés során a fentiekben említett képletek alapján, számolok ki néhány 

mutatót a Bóly Zrt. állatállományára vonatkozóan. 

 

3.1 Gazdasági számítások 
 

Tehenészet adatai 
Megnevezés 2010. tény 2011. terv 2011. 1-8 hó tény 
Tehén létszám (db) 2301 2366 2313 
Összes állat létszám (db) 4325 4451 4309 
Növendékállat (db) 2024 2085 1996 
Termelt tej (ezer liter) 21169 21922 16104 
Érékesített tej (ezer liter) 20540 21392 14090 
Szaporulat borjú/év 2157 2477 1376 
Elhullás tehén db/év 183 194 102 
Elhullás borjú db/év 261 253 151 

  Forrás: Bóly Zrt. adatai 
 
A fenti táblából a következő értékeket tudjuk kiszámolni: 

 

 1 tehénre jutó termelt tej= 
létszám_Tehén

tej_Termelt =
2301

21169000 = 9200 liter/db 

 

 1 tehénre jutó termelt tej= 
létszám_Tehén

tej_Termelt =
2366

21922000 = 9265 liter/db 

 

 1 tehénre jutó termelt tej= 
létszám_Tehén

tej_Termelt =
2313

16104000 = 6962 liter/db  

 

arányosítva: 10 444 liter/db =(6962/8)*12 

 
A kiszámolt adatokból láthatjuk, hogy az 1 tehénre jutó termelt tej évről évre nő. Ez jónak 

mondható, hiszen így többet lehet más célra hasznosítani. Azonban azt is célszerű 

vizsgálni, hogy mi lehet ennek az oka. Egyrészt lehetséges az, hogy a tehenek jobban 

vannak takarmányozva, jobb körülmények között tartják őket, másrészt viszont lehet, 
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hogy kevesebb az ellések száma, így a termelt tej mértéke is nagyobb. Amennyiben az 

ellések száma csökkent, úgy a későbbiekben kevesebb lesz majd az értékesíthető állatok 

száma. 

 

 1 tehénre jutó értékesített tej= 1 tehénre jutó termelt tej= 

létszám_Tehén
tej_ttÉrtékesíte =

2301
20540000 = 8927 liter/db/időszak 

 

 1 tehénre jutó értékesített tej= 1 tehénre jutó termelt tej= 

létszám_Tehén
tej_ttÉrtékesíte =

2366
21392000 = 9041 liter/db/időszak 

 

 

 1 tehénre jutó értékesített tej= 1 tehénre jutó termelt tej= 

létszám_Tehén
tej_ttÉrtékesíte =

2313
14090000 = 6092 liter/db/időszak   

arányosítva: 9137 liter/db/időszak 

 

A számításból láthatjuk, hogy az 1 tehénre jutó értékesített tej is nőtt a tényidőszakban a 

tervidőszakhoz képest. 

 

 1 tehénre jutó szaporulat=
2301
2157 = 93,74% 

 

 1 tehénre jutó szaporulat=
2366
2477 = 104,69% 

 

 1 tehénre jutó szaporulat=
2313
1376 = 59,50%  arányosítva: 89,23% 

 

Elmondhatjuk, hogy az 1 tehénre jutó szaporulat a tényidőszakban 89,23%, míg a 

tervidőszakban 104,69%. Tehát láthatjuk, hogy 15,46%-kal kevesebb a tényleges 

szaporulat a tervezettnél. 
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 Elhullási százalék= 
2157
261 = 12,1% 

 

 Elhullási százalék= 
2477
253 = 10,21% 

 

 Elhullási százalék= 
1376
151 = 10,97%  arányosítva: 16,46% 

 

Az előző évhez képest az elhullási százalék csökkent, mintegy 1,13%-kal, azonban, ha 

korrigáljuk az értéket, akkor viszont 4,36%-kal nőtt az elhullási százalék. 

 

A következőkben azt fogom vizsgálni, hogy minek a hatására, hogyan változott az 

élőtömeg-termelés. 

 

A Bóly Zrt. sertéstenyésztésére vonatkozó adatok: 
Megnevezés Terv Tény 
Átlagos kocaállomány 4 786 4 912 
Fialások száma 8 167 8 412 
Malacszaporulat, db 93 868 96 340 
Elhullás, db 12 970 12 919 
Tömeggyarapodás, kg 9 821 334 10 255 871 
Forrás: saját szerkesztés Bóly Zrt. adatai alapján 

 

Szaporulati mutatók: 
Megnevezés Terv Tény 
Fialási gyakoriság 1,71 1,71 
Fialási átlag 11,49 11,45 
Elhullási arány % 13,81 13,41 
Felnevelési hatékonyság 86,19 86,59 
Tömeggyarapodás* 121,4 122,9 
 

*tervidőszakban= 
1297093868

9821334
−

=121,4 kg 

 tényidőszakban=
1291996340

10255871
−

=122,9 kg 
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A tömeggyarapodás változása: 10.255.871-9.821.334= 434.537 kg 

 

 

Okai a következő: 

 

1. Az átlagos kocaállomány változásának hatása 

(4912-4786)*1,71*11,49*0,8619*121,4 = 259.037 kg 

 

2. Fialási gyakoriság változása 

4912*(1,71-1,71)*11,49*0,8619*121,4 = 0 kg 

 

3. Fialási átlag változása 

4912*1,71*(11,45-11,49)*0,8619*121,4 = -35.155 kg 

 

4. Felnevelési hatékonyág 

4912*1,71*11,45*(0,8659-0,8619)*121,4 = 46.702 kg 

 

5. Tömeggyarapodás változás 

4912*1,71*11,45*0,8659*(122,9-121,4) = 124.916 kg 

 

Összesen: 395.500 kg, az eltérés a kerekítésből adódik. 

 

A tömeggyarapodás a vizsgált időszakban 434.537 kg-mal nőtt. Ennek egyik oka, hogy az 

átlagos kocaállomány 126-tal nőtt, amely 259.037 kg-mal növelte meg a 

tömeggyarapodást. A fialási gyakoriság a két időszakban ugyanakkora volt, így 

semmilyen hatással nem volt a tömeggyarapodásra. A fialási átlag 0,04 csökkent, és ez 

kedvezőtlenül befolyásolta a tömeggyarapodást, mégpedig 35.155 kg-mal csökkentette. A 

felnevelési hatékonyság 0,04 nőtt, és ez pozitívan hatott a tömeggyarapodás mértékére, és 

így 46.702 kg-mal növelte. A tömeggyarapodás változása 124.916 kg-mal járult hozzá a 

növekedéshez. Összességében elmondható, hogy a fialási átlag változására kell nagy 

figyelmet szentelni.  
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Végül nézzük meg, hogy mennyi az 1 tojóra jutó átlagos tojáshozam. 

 

 1 tojóra jutó átlagos tojáshozam= 
67499

10633600 = 158 db/1-9 hó (tény) 

 

 1 tojóra jutó átlagos tojáshozam= 
68217

11403475 = 167 db/1-9 hó (terv) 

 

Láthatjuk, hogy a tényleges tojáshozam 9 db-bal elmarad a tervezetthez képest. 158/273= 

57,87%. Tehát elmondhatjuk, hogy átlagosan 4 napot tojnak hetente a tyúkok. 

 

3.2 Támogatások 
A következőkben azt vizsgálom, hogy milyen támogatással élhetnek a vállalkozások, és 

ezt hogyan tudják alkalmazni, hogy gazdaságuk hatékonyabbá váljon. 

 

Az Európai Közösséghez való csatlakozás óta hazánk a Közös Halászati Politikának 

(KHP) és a Közös Agrárpolitikának (KAP) részese. Így számos támogatásra nyílik 

lehetőség, az igényelhető támogatások köre folyamatosan bővül, változik. Magyarország 

közel 5 milliárd euró forrás felhasználásra jogosult az Európai Unió jelenlegi költségvetési 

időszakában (2007 és 2013 között). 

Az 1., 2. és 3. sz. melléklet mutatja, hogy milyen támogatási jogcímek vannak a 2011-es 

évben. 

 

A felsorolt támogatásokat: 

 kizárólag nemzeti költségvetésből 

 vagy kizárólag közösségi forrásból 

 vagy közösségi forrásból és a nemzeti költségvetésből (ezeket nevezzük 

társfinanszírozott intézkedéseknek) finanszírozzák. 

Az EU-ból érkező támogatások jelenleg: 

 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapon (EMVA), 

 Európai Mezőgazdasági Garancia Alapon (EMGA), 
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 Európai Halászati Alapon (EHA) keresztül érhető el. 

Az EMVA-ban foglalják össze szinte az összes vidékfejlesztési és mezőgazdasági 

támogatást. 

 

Az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra 2011-ben 590 Mrd Ft áll rendelkezésre. Ebbe 

bele kell érteni, az EU társfinanszírozással működő, a nemzeti finanszírozású-, illetve az 

EU által közvetlenül térített támogatásokat. 130 Mrd Ft-tal több támogatás jut idén, mint 

tavaly. A támogatási rendszer főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

12. Táblázat: A támogatási rendszer főbb adatai 
Me.: Mrd Ft 

 
Forrás: 

http://www.kormany.hu/download/e/4b/30000/2011%20agr%C3%A1rk%C3%B6lts%C3

%A9gvet%C3%A9s-20110523.pdf 
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A csatlakozás óta jelentős mértékben nőnek az EU forrásból biztosított támogatások, így 

az EU által közvetlenül térített támogatások, illetve az EU társfinanszírozott támogatások 

összege. 2011-ben ezek összege 470 milliárd Ft, és az összes támogatáson belül 80%-os 

arányt is elérik. Ezzel szemben a nemzeti támogatások 120 Mrd Ft-ot tesznek ki 20%-os 

aránnyal. 

 

Nemzeti támogatások 

62 milliárd Ft kerül nemzeti támogatások felosztására. Ezen belül a Folyó kiadások és 

jövedelemtámogatások előirányzat összege 53 milliárd Ft. Ez 11 milliárd Ft-tal nőtt az 

előző év előirányzatához képest. Az uniós közvetlen támogatásokat kiegészítő nemzeti 

támogatás az ún. top-up, nagyságrendileg a legfontosabb. Ez egyrészt kompenzálást 

szolgál a versenyhátrány részbeni csökkentésére, másrészt hozzájárul a mezőgazdasági 

termelés fenntartásához, ebből kifolyólag célja a vidék népességmegtartó szerepe. 

Emellett még fontos az állattenyésztési ágazat helyzetének a stabilizálás is, amely ezen 

ágazat helyzetének javítását szolgálja. Nemzeti támogatási rendszeren keresztül lehetséges 

a sertés és baromfi ágazatnak a megsegítése. Az állatjóléti támogatást azon gazdák 

kaphatnak, akik a tenyésztés során állatjóléti kötelezettségvállalásokat teljesítenek a 

kötelező állatjóléti előírásokon túl. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve 

leküzdésével kapcsolatos támogatások elősegítik az állatállományokat veszélyeztető egyes 

állatbetegségek felszámolását, figyelemmel kísérését, valamint az egyes zoonózisok 

megelőzését. 

 

Mindenképpen jelentőséggel bír az, hogy a tárca vezetése mindent megtesz annak 

érdekében, hogy rendelkezésre álljanak a nemzeti támogatásként működtetett 

állattenyésztési támogatások, valamint, hogy ennek az ágazatnak a maximális támogatást 

nyújtsák, ezzel is mérsékelve az állattenyésztés és növénytermesztés arányeltolódásának 

fokozódását. 

 

EU társfinanszírozással működő támogatások 

Keretében jelentős mértékben emelkedett az ÚJ Magyarország Vidékfejlesztési Program 

(ÚMVP) kifizetéseiben. A 192 milliárd Ft előirányzat 63 milliárddal magasabb a 2010-es 

előirányzathoz képest. Célja a munkaközpontú gazdaság megteremtése, melynek révén a 

mezőgazdaságban is több munkahely jön létre. További céljai közé sorolható a helyi 

mezőgazdasági KKV-k, feldolgozó üzemek belső és uniós forrásokra támaszkodó 
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fejlesztése, ezen kívül még olyan további fejlesztések, beruházások megvalósítása, amely 

azt biztosítja, hogy a magyar gazdák a piacot jó minőségű élelmiszerrel lássák el. 

 

 

EU által közvetlenül térített támogatások 

Az EU által közvetlenül térített támogatások esetében a területalapú és egyéb közvetlen 

támogatások nagy mértékben nőnek, kb. 50 milliárddal magasabbak a 2011-es évben a 

támogatási lehetőségek. Összesen ez az összeg 324 milliárd Forint, amelyből 302 milliárd 

területalapú és egyéb közvetlen támogatás, míg 22 milliárd Forint piaci támogatás. 

 

Most nézzünk részletesebben egy két támogatást. 

 

ÚMVP Agrár-környezetgazdálkodási támogatás (Bacskai et. al., 2011, 96-97) 

 

A támogatás célja: 

 A mezőgazdaság által érintett fizikai (víz, talaj, levegő) és természeti környezet 

állapotának megőrzése, illetve javítása 

 A gazdálkodók jövedelembiztonságának javítása 

 A genetikai erőforrások megőrzése 

 Élelmiszerbiztonság fokozása, minőségi termékek előállításának elősegítése 

 

A támogatás formája: 

 Területalapú, normatív, vissza nem térítendő 

 

Horizontális célprogramok: 

 Szántó célprogramok: 

o Tanyás gazdálkodás célprogram, ökológiai szántóföldi növénytermesztés 

célprogram 

o Integrált szántóföldi növénytermesztés célprogram 

 Gyep célprogram: 

o Extenzív gyepgazdálkodás célprogram 

o Ökológiai gyepgazdálkodás célprogram 

 Vizes élőhely célprogramok: 

o Nádgazdálkodás 
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 Ültetvény célprogramok: 

o Integrált gyümölcstermesztés 

o Ökológiai gyümölcstermesztés 

o Hagyományos gyümölcstermesztés 

 

Zonális célprogram: 

 Vizes élőhely célprogram: 

o Vizes élőhelyek létrehozása és kezelése célprogram 

o Természetes vizes élőhelyek mocsarak, zsombékok, sásos területek 

gondozása célprogram 

 

 Szántó célprogram: 

o Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal 

célprogram 

o Szántóföldi növénytermesztés kékvércse élőhely-fejlesztési előírásokkal 

célprogram 

o Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal 

célprogram 

o Szántóföldi növénytermesztés madár és apróvad élőhely-fejlesztési 

előírásokkal célprogram 

o Vízerózió elleni célprogram 

o Szélerózió elleni célprogram 

 Gyep célprogramok: 

o Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram 

o Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram 

o Környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

o Természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram 

 

Területekre vonatkozó feltételek: 

 Horizontális célprogramok: az országban bárhol igényelhetők 

 Zonális célprogramok: előre meghatározott területeken 

o Természetvédelmi célprogram – MTÉT (fizikai blokk szinten) 

o Talajvédelmi célprogram – vízerózió elleni, illetve szélerózió elleni 

célprogram (mintaterület) 
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o Vízvédelmi célprogram – földhasználat-váltási célprogram, VTT területek-

térszint 

 Lehatárolások – Irányító Hatóság közleményben 

o Fizikai blokk szinten – a támogatási jogosultság nem veszhet el a 

blokkváltozásokkor sem 

 

A kötelezettségvállalás időtartama: 

5, illetve 10 év (2009. szeptember 1. – 2014. augusztus 31., illetve  2019. augusztus 31. 

 

Jogosult földhasználó:  

Földhasználati nyilvántartásba bejegyzett, 2009. szeptember 1-jétől kezdődően a 

támogatási időszak teljes időtartamára vonatkozóan jogosult a támogatható terület 

használatára. 

 

Sertéságazatban igénybe vehető állatjóléti támogatás (Bacskai et. al., 2011, 127) 

 

A támogatás célja: 

 A sertéstenyésztés során, az előírásokon túlmutató kötelezettségvállalások 

ellentételezése 

 

Támogatásra jogosult: 

 Őstermelő 

 Családi gazdálkodó 

 Egyéni vállalkozó 

 Jogi, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 

 

A jogosultság főbb feltételei: 

 Az igénylő 

o Nem áll felszámolási, végrehajtási, csőd, végelszámolási, adósságrendezési 

eljárás alatt 

o Legalább 5 évig teljesíti a vállalt feltételeket 

o Eleget tesz az ENAR rendelet előírásainak 

o Eleget tesz az állat-egészségügyi nyilvántartási kötelezettségeknek 
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o Tagja valamely, az adott termékpályán működő szakmai szervezetnek, tcs-

nek, BÉSZ-nek, tenyésztőszervezetnek 

 

Támogatott tevékenységek: 

 Az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely biztosítása (110 kg alatti 

vágósertés esetén legalább 0,715 m2, 110 kg feletti vágósertés esetén legalább 1,1 

m2). A támogatás mértéke: 1280 Ft/állategység. 

 Természetes feltétel biztosítása (legalább a férőhely 20%-át kitevő kifutó). A 

támogatás mértéke: 370 Ft/állategység 

 Legalább 9 órán át természetes vagy legalább 11 órán át mesterséges fény 

biztosítása. A támogatás mértéke: 880 Ft/állategység 

 Verekedések, kimarások megelőzéséhez szükséges feltételek biztosítása. A 

támogatás mértéke: 1320 Ft/állategység 

 Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása. A támogatás mértéke: 1540 

Ft/állategység 

 Almozás biztosítása. A támogatás mértéke: 670 Ft/állategység. 

 Megfelelő mikroklíma biztosítása. A támogatás mértéke: 1100 Ft/állategység 

A vágósertés és a tenyészkocasüldő egyedenként 0,3 állategységnek felel meg. 

 

Éves pénzügyi keret: 

 6 milliárd Forint 

A támogatás mértéke: 

 A setéstartónkénti támogatási összeg attól függ, hogy a gazdálkodó hány 

feltételnek felel meg. A maximális támogatási összeg 7160 Ft/állategység, ami 

2148 Ft/vágósertés támogatást jelent. 

 

Támogatásigénylés: 

 Negyedévre vonatkozóan, a negyedévet követő hónap utolsó napjáig igényelhető. 

A kérelmet az igénylő lakhelye/székhelye szerinti illetékes megyei MVH-hoz, 

postai úton kell benyújtani. 

 

A támogatás kifizetése: 

 A tárgyévet követő év, túligénylés esetén visszaosztás, következő évi keret terhére 

történő kifizetés. 
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Láthatjuk, hogy a vállalkozások számára igen széles körben állnak rendelkezésekre 

támogatások, azonban ezeknek mind van korlátozó feltételük, aminek kivétel nélkül eleget 

kell tenni. 

A gazdaság hatékonyságát legáltalánosabban az eredmény és a ráfordítás 

viszonyaként tudjuk kifejezni. Ezt a mezőgazdaságban több mutató segítségével is meg 

tudjuk tenni. Ezek közül a legáltalánosabb a GDP-ből való részesedés, amit már az első 

fejezetben is bemutattam. De ugyanide sorolható a mezőgazdaság részesedése az 

exportból, a beruházásokból, a foglalkoztatottak számából, a bruttó hozzáadott értékből. A 

hatékonyság mérésének az egyik legfontosabb eleme a jövedelem, illetve ennek alakulása. 

Amennyiben összehasonlítjuk Magyarország üzemi bruttó jövedelmét, úgy arra a 

megállapításra jutunk, hogy a magyar mezőgazdaság jövedelem előállító képessége 

messze alul marad az EU-15-nek, de ezen belül is csupán fele a hasonló kondíciókkal 

rendelkező Portugália érétkének. 

A kérdés az, hogy lehet-e gazdasági hatékonyság növekedéséről beszélni, olyan 

térségekben, ahol alapvetően a mezőgazdaság a meghatározó, de a legrosszabb 

makromutatókkal rendelkeznek. Elmondhatjuk azt, hogy ennek megközelítése rendkívül 

komplex. A hatékonyságot az eredmény és a ráfordítás szempontjából célszerű vizsgálni. 

Amennyiben a ráfordítást vizsgáljuk, úgy észrevesszük, hogy az agrárolló egyre jobban 

kinyílt. A ráfordítások árindexe meghaladja a termelői árak árindexét. 

 

4. ábra: Agrárolló 

 
Forrás: Udovecz, 2005. 
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Ebből arra következtethetünk, hogy a hatékonyság növekedését a ráfordítások oldaláról 

(csökkenés) nem tudjuk prognosztizálni. Továbbra előre lehet jelezni, hogy az ipari 

jellegű árak növekedése nagyobb mértékű és ütemű, mint a mezőgazdasági termelői árak, 

és azok változásai. Ebből az is látszik – hogy ha felírjuk a képletet, bevétel/ráfordítás – 

hogy a nevező nő folyamatosan, így a hányados egyre kisebb lesz, és így a hatékonyság 

romlásához jutunk. Vizsgáljuk meg az eredmény oldalát. Az egyes ágazatoknál csupán 

néhány terméknél látunk visszaesést. Azt is elmondhatjuk, hogy a támogatások is 

segítséget tudnak nyújtani az eredmény javulásában, sőt leginkább azért szeretnék igénybe 

venni, hogy a hatékonyság javulását érjük el. Amennyiben a támogatást elnyerjük, és 

mindvégig megfelelünk az abban rögzített feltételeknek, úgy a támogatás részben hozzá 

tud jutni az eredményességhez. Azért csak részben, nem csak a támogatáson múlik ezek 

után, hanem további más befolyásoló tényezőktől is, pl. személyektől, más ágazatoktól, 

környezettől, időjárástól, stb. összességében elmondható, hogy támogatás nélkül, csupán 

saját forrásból csak egy alacsonyabb szintű hatékonyság érhető el. 

A mezőgazdasági hatékonyság megítélésekor nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy 

e hatékonyság nem csupán a konkrét termelői termék előállítói tevékenységekre terjed ki. 

Ha az ágazat pl. 2,9%-os részesedését vesszük alapul, akkor a nemzetgazdaság GDP-jéből 

téves úton járunk. Ugyanis mezőgazdaság nélkül nincs a mezőgazdaságot kiszolgáló 

gépipar, vegyipar, lyuk tátongana az üzemek finanszírozásának oldalán is, az olyan 

pénzintézetek esetében, akik termelőtevékenységet finanszíroznak, de az output részen 

mezőgazdaság nélkül nem számolhatnánk termék, terménytárolással, élelmiszer 

feldolgozással, raktározással, szállítással és kereskedelemmel sem (Nábrádi, 2005, 31). 

Nem csupán a termelő tevékenységet kell a hatékonyság szempontjából vizsgálni, hanem 

a fent említett területeket is vizsgálni kell. Tehát az eredmény oldal növelése a 

termékkibocsátás mellett a peremterületekre is koncentrálódik. A termékértékesítés 

hatékonysága, a marketing erőteljesebbé fog válni az eredmény növekedésében, és 

mindezek mellett nagyobb integrációra, koordinációra van szükség az ágazatok szereplői 

között. Együttműködés nélkül a hatékonyság növelése sem elképzelhető. Hosszú távú 

célprogramokkal regionális és kormányzati beavatkozásokkal fejlesztési célú 

tőkebefektetéssel lehet a legnagyobb érdemi változást elérni. Mindehhez jelentős mértékű 

pénzügyi forrás járulhat hozzá az EU közösségi forrásaiból a vidékfejlesztésre szánt 

támogatás, melynek összege az idei évben 593 milliárd forint. 
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Napjainkban a mezőgazdaság gazdasági hatékonyságának elemzése új elemekkel bővült. 

Nem lehet leszűkíteni csak a termelői eredményekre és ráfordításokra, hanem a 

nemzetgazdaság szélesebb területeinek eredményeire és ráfordításaira is ki kell terjeszteni. 

Mindebből azt is lehet gondolni, hogy az elkövetkezendő években további 

agrárközgazdasági kutatásokra lenne szükség, amelyek segítségével a korábbiakban 

említett területek hatékonysági elemzését egy mélyebb szinten is ki tudja bontani. 
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Összegzés 

Összességében elmondható, hogy a rendszerváltást követően a mezőgazdaság helyezte 

folyamatosan romlott, a nemzetgazdasági arány csökkenő tendenciát mutat. Így ez az az 

ágazat, amely a legnagyobb veszteséget szenvedte el. Azt is elmondhatjuk, hogy az 

állattartás esetében a költségek nagy részét a takarmányköltségek adják. Mindezek alapján 

annak a lehetőségét kell megtalálni, hogy ez az arány csökkenthető legyen. A 

gazdaságokban hiányzó, lehetőleg saját tulajdonú földterületet kellene az 

állattenyésztéssel foglalkozóknak biztosítani a 2013-ban módosítandó Földtörvényben. A 

Földtörvény szakszerű elkészítéséhez már most neki kellene állni. A növénytermesztés 

esetén a vetésváltás, vetésforgó, a növényvédelem az, ami jelentősen meghatározza, hogy 

mekkora lesz a költsége a növénytermesztésnek. Azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy a 

növénytermesztés és az állattenyésztés szoros kapcsolatban áll egymással, sőt 

növénytermesztés nélkül állattenyésztés nem is igazán létezne, hiszen nem lenne élelem, 

amivel az állatokat el lehetne látni. De azonban ahhoz, hogy megfelelő minőségű és 

mennyiségű termeléshez jussunk, szükségünk van a szerves trágyára is. 

Számos támogatás áll a mezőgazdasági vállalkozások rendelkezésére. A támogatások is 

jelentős segítséget tudnak nyújtani a gazdálkodók számára, azonban ezt akkor a lehető 

legjobban kell kihasználni és így a lehető legnagyobb hatékonyságot lehet elérni. 

A rendszerváltás után a magyar mezőgazdaság új fejlődési pályára került, de a szántóföldi 

növénytermesztésben – a gabona és olajos növények ágazatát kivéve – a fejlődés 

megrekedt. A mezőgazdaság versenyképessége az átalakulással járó vagyonvesztés, 

illetve a széttagolt üzemi szerkezet hatására megrekedt, és szemmel láthatóan minden 

területen teret veszít. A középpontba a versenyképességet célszerű állítani, és nem az 

üzemméretet. Nagyobb ágazati méretekkel és jobb műszaki fejlettséggel rendelkező 

gazdaságokra lenne szükség, ami a földhasználat és a –tulajdon koncentráltságát 

feltételezi. Arra lenne leginkább szükség, hogy a földtulajdon és –használat nagyobb 

mértékben essen egybe. Amennyiben ez nem tud bekövetkezni, úgy nagyobb összegű 

tőkekivonás feltételezhető.  
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Függelék 
1. sz. melléklet: Terület után igényelhető támogatási lehetőségek 

Többletvállalásokért, 
speciális területi 

adottságokért járó 

Nemzeti 
kiegészítés 
(top-up) 

területalapon 

Erdő, erdősítésre szánt terület Egyéb Szőlő  Nemzeti Szerkezet- 
átalakítási program 

AKG 
Termeléshez 

kötött 
támogatás 

Mezőgazdasági földterületek erdősítése 
Agrár-erdészeti 

rendszerek 
kialakítása 

Szőlőültetvények 
szerkezetátalakításának 

és átállításának 
támogatása 

Szőlő és 
gyümölcsös 

ültetvényekben 
felhasznált 
gázolaj de 
minimis 

támogatása 

Zöldség-gyümölcs 
szerkezetátalakítási 

támogatás 

Kedvezőtlen 
adottságú területek 

támogatása 

Termeléstől 
elválasztott 

támogatások 
Erdők telepítésének támogatása 

Nem termelő 
mezőgazdasági 
beruházásokhoz 

nyújtandó 
támogatás 

  

Jégeső-elhárító 
szervezetnek 

fizetett 
szolgáltatási díj 

támogatása 

Dohány 
szerkezetátalakítási 

támogatás 

Natura 2000 

Cukorrépa-
termelők 

kiegészítő 
nemzeti 

támogatása 

Erdészeti potenciál helyreállítására 
nyújtandó támogatás 

Fás-és lágyszárú 
energiaültetvények 

telepítése 
  

Egyes növény-
egészségügyi 
vizsgálatok 
támogatása 

  

    Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó 
támogatás 

Ültetvények 
korszerűsítéséhez, 

telepítéséhez 
nyújtandó 
támogatás 

  

Nemzeti 
agrárkár-
enyhítési 
rendszer 

  

    Erdő-környezetvédelem         
 



 57 

Többletvállalásokért, 
speciális területi 

adottságokért járó 

Nemzeti 
kiegészítés 
(top-up) 

területalapon 

Erdő, erdősítésre szánt terület Egyéb Szőlő  Nemzeti Szerkezet- 
átalakítási program 

    
Erdészeti célra használt géppark 

fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez 
nyújtandó támogatás 

        

    Erdők felújításának csekély összegű 
támogatása         

    Nem termelő beruházások erdőterületen         

Forrás: saját szerkesztés Bacskai et. al., 2011, 70-71. o. táblázata alapján 
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2. sz. melléklet: Állatállomány után igényelhető támogatási lehetőségek 

Állatjólét Tej Több éves 
kötelezettségvállalás 

Fejlesztési, 
beruházási 

Termeléshez 
kötött 

Termeléstől 
elválasztott Hal Nemzeti Állatbetegségek 

felszámolása 

Sertés 
állatjóléti 

támogatás 

Tejtermelés 
támogatása 

Őshonos állatfajok 
támogatása 

Állattartó telep 
korszerűsítésének 

támogatása 

Anyajuhtartás 
támogatása 

Anyatehén-
tartás 

támogatása 

Minőségi 
pontytenyésztési 

program 
támogatása 

Rendezett piaci 
kapcsolatok 

kialakításának de 
minimis 

támogatása 

Egyes 
állatbetegségek 
és zoonózisok 
felszámolása 

Baromfi 
állatjóléti 

támogatás 

Különleges 
tejtámogatás     

Anyajuh 
kiegészítő 
támogatás 

Hizott bika-
tartás 

támogatása 

Akvakultúrába 
történő termelő 
beruházásokra 

vonatkozó 
intézkedések 

Vadgazdálkodás-
hoz kapcsolódó 
tevékenységek 

de minimis 
támogatása 

  

        Anyatehéntartás 
támogatása 

Extenzifikációs 
támogatás 

Természetes 
vízi halászat 

Állatbetegségek 
megelőzésével, 

illetve 
leküzdésével 
kapcsolatos 
támogatás 

  

            

Beruházások a 
halfeldolgozás 
és értékesítés 

területén 

Állati hulla 
elszállítási és 

ártalmatlanítási 
költségeinek 
támogatása 
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Állatjólét Tej Több éves 
kötelezettségvállalás 

Fejlesztési, 
beruházási 

Termeléshez 
kötött 

Termeléstől 
elválasztott Hal Nemzeti Állatbetegségek 

felszámolása 

              
Tenyésztésszer-
vezési feladatok 

támogatása 
  

              
Anyajuhtartás de 

minimis 
támogatása 

  

              
Anyakecsketartás 

de minimis 
támogatása 

  

Forrás: saját szerkesztés Bacskai et. al., 2011, 72-73. o. táblázata alapján 
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3. sz. melléklet: Egyéb támogatási lehetőségek 

Jövedelempótló Fejlesztési, 
beruházási 

Tanácsadás, 
képzés Leader Tész, TCS Szőlő, bor Iskola, óvoda Nemzeti 

Fiatal 
mezőgazdasági 

termelők 
támogatása 

Mezőgazdasági 
termékek 

értéknöveléséhez 
nyújtandó 
támogatás 

Szaktanácsadási 
szol-gáltatások 

igénybe-vételéhez 
nyújtandó támogatás 

Helyi fejlesztési 
stratégiák 

kidolgozása 

Termelői csoportok 
létrehozásához és 
működtetéséhez 

nyújtandó 
támogatás 

Szeszesitalpiac 
ellátását szolgáló 

borlepárlás 
támogatása 

Iskolatej 

Intézményi 
kezességvállalás 

de minimis 
támogatása 

Mezőgazdasági 
termelők 

gazdaságátadása 

Nyersszesz-, nyers-
olaj-előállító 

üzemek létesítése 
részére nynújtandó 

támogatás 

Készségek elsajátí-
tására, ösztönzésére 

igénybe vehető 
támogatás 

Hazai és 
nemzetközi 

térségek közötti 
együttműködés 

Zöldség-gyümölcs 
termelők 

szervezetek 
kiegészítő nemzeti 

támogatása 

Borászati termékek 
alkoholtartalmának 

növelésére 
felhasznált must 

támogatása 

Iskolagyümölcs 
Kedvezményes 

hitel- és lízingdíj-
támogatás 

 

Mezőgazdasági 
energiafelhasználás 
megújó energiafor-

rásokból történő 
élő-állításához 

nyújtandó 
támogatás 

HVK-k és LEADER 
HACS-ok részére 

nyújtandó támogatás 

Helyi 
akciócsoportok 

működtetési 
költségei 

Zöldség-gyümölcs 
termelői csoportok 

beruházási, 
működési 

támogatása 

Borászati 
melléktermékek 

lepárlásának 
támogatása 

  

 

Mezőgazdasági 
utak fejlesztéséhez 

nyújtandó 
támogatás 

ÚMVP I. és II. intéz-
kedéséhez 
kapcsolódó 
képzések 

támogatása 

     

 Tanyabusz       

 

Falumegújításra és 
-fej-lesztésre 

igyénybe vehető 
támogatás 

      

 

Mikrovállalkozások 
létrehozására és fej-

lesztésére 
nyújtandó 
támogatás 
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Jövedelempótló Fejlesztési, 
beruházási 

Tanácsadás, 
képzés Leader Tész, TCS Szőlő, bor Iskola, óvoda Nemzeti 

 

Vidéki örökség 
megőrzéséhez 
igénybe vehető 

támogatás 

      

 

Turisztikai 
tevékeny-ség 

ösztönzésének 
támogatása 

      

 

IKSZT kialakítása 
és működtetésére 

igénybe vehető 
támogatás 

      

 

Növénytermesztés 
létesítményeinek 

korszerűsítéséhez 
nyújtandó 
támogatás 

      

 Öntözés, melioráció       

 
Kertészet korszerű-
sítéséhez nyújtandó 

támogatás 
      

 Kertészeti 
gépbeszerzés       

 Gépbeszerzés       

Forrás: saját szerkesztés Bacskai et. al., 2011, 74-75. o. táblázata alapján 
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