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A modul a mezőgazdaság és mezőgazdálkodás térségi különbségeit (nemzetgazdasági jelentősége, a 

foglalkoztatásban betöltött szerepe) tárgyalja, egyrészt a NUTS rendszer területi egységei (megyék, régiók) 

szerint, másrészt földrajzi tájak szerint. A termőhelyi alkalmasságban és termelésre való alkalmasságban 

jelentkező különbségeket is bemutatja, térképi ábrázolással. Vázlatosan utal a földhasználat-, a termelési 

szerkezet-, a gazdaságszerkezet és üzemstruktúra eltéréseire, a termelők szervezettségére (termelői csoportok és 

TÉSZ-ek). 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 
szerző írásos engedélyével lehetséges. 
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3. fejezet - A mezőgazdálkodás 
térségi különbségei 

1. 3.1 Bevezetés 

A tananyag összeállításakor szem előtt tartottuk a képzés fő céljait, a hallgatók szakmai irányultságát és 

előéletét, továbbá, hogy a végzett mérnökök várhatóan milyen munkaköröket fognak betölteni. 

Épp ezért nem törekedhetünk a témakör teljes mélységű megismertetésére, és természetesen számonkérésre 

sem. Azt akarjuk elérni, hogy a végzett mérnöknek legyen „rálátása” a vidékfejlesztés és területfejlesztés 

problémakörére, megszerezve azokat az alapvető ismereteket, melyekkel partnere lehet a területrendezés-

birtokrendezés terén és a kapcsolódó szakterületeken tevékenykedő és együttműködésre ítélt szakembereknek 

(tervezők, fejlesztési ügynökségek, hatóság). A tárgy elsődleges célja tehát, hogy a hallgatókat eligazítsa a 

vidék- és területfejlesztéssel kapcsolatos fogalomkörben, rávilágítson a túlzott területi (regionális) különbségek 

társadalmi veszélyeire, a vidék- és területfejlesztés indokaira (indítékaira), a területi különbségek kezelésének 

eszközeire. Igyekszünk az aktuális problémákra és a problémák megoldására, elhárítására irányuló válaszokra 

koncentrálni, az elméleti háttér mélyebb feltárását tudatosan kerüljük. 

Ebben a modulban a mezőgazdálkodás térségi különbségeiről szólunk, amely egy igen széles témakör. 

Elegendő csak arra gondolni, hogy egy-egy természeti tényezőnek (talaj, éghajlat, növénytermelés, 

állattenyésztés) könyvtárnyi irodalma van. Ennél a modulnál különösen igaz, hogy a képzési cél mérlegelésével 

csak a legfontosabb összefüggésekre koncentrálunk, és igyekszünk úgy felépíteni a modul tartalmát, hogy 

képi megjelenítéssel könnyítsük a hallgatók munkáját. Ugyan nem tekinthetünk el statisztikai adatok közlésétől 

sem, de csak egy-egy felvetés megértéséhez legszükségesebbekre hivatkozunk, a számonkérésben pedig csak a 

fontosabb adatok nagyságrendjének ismeretét várjuk el. 

Ebből a fejezetből megismerheti: 

• a mezőgazdálkodás térségi (regionális) különbségeit (nemzetgazdasági szerepe, természeti adottságok, 

termőhelyi alkalmasság, jelenlegi földhasználat, gazdaságszerkezet és üzemstruktúra), 

• a különbségeket földrajzi tájak szerint utalunk. 

A fejezet elsajátítása után képes lesz: 

• képet alkotni a magyar mezőgazdaság eltérő térbeli adottságairól, 

• minősíteni, hogy az eltérő térbeni adottságok mennyire meghatározóak a tevékenységi szerkezetre. 

Ebben a modulban is megadjuk a fontosabb forrásmunkák jegyzékét, és legtöbbször (amikor lehetséges) 

internetes elérhetőségüket is. 

2. 3.2 A mezőgazdálkodás térségi különbségei 

2.1. 3.2.1 A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepe 

Általánosan használt mutató – melynek alapján az egyes nemzetgazdasági ágak gazdasági jelentőségét megítélik 

– a bruttó hozzáadott érték. A mezőgazdaság 2008-ban 4,3%-kal részesedett az ágazatok bruttó hozzáadott 

értékéből, de részesedési aránya az egyes területi szinteken igen eltérő. (3-1. táblázat) 

3-1: A bruttó hozzáadott érték gazdasági ágak szerint folyó áron, 2008-ban. táblázat - 
 

Területi egység 
Összesen Ebből: mezőgazdaság1 

millió Ft % 



 A mezőgazdálkodás térségi 

különbségei 
 

 2  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Budapest 8534802 18963 0,2 

Pest 2346967 65978 2,8 

Közép-Magyarország 10881769 84941 0,8 

Fejér 873671 44943 5,1 

Komárom-Esztergom 733419 27853 3,8 

Veszprém 595812 37051 6,2 

Közép-Dunántúl 2202902 109847 5,0 

Győr-Moson-Sopron 1125977 52235 4,6 

Vas 515386 38080 7,4 

Zala 548376 32810 6,0 

Nyugat-Dunántúl 2189739 123125 5,6 

Baranya 641147 48726 7,6 

Somogy 462207 47094 10,2 

Tolna 368857 36135 9,8 

Dél-Dunántúl 1472211 364927 9,0 

Borsod-Abaúj-Zemplén 1004701 47237 4,7 

Heves 492297 27625 5,6 

Nógrád 215672 9410 4,4 

Észak-Magyarország 1712670 84272 4,9 

Hajdú-Bihar 870407 82340 9,5 

Jász-Nagykun-Szolnok 585873 58997 10,1 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 670973 57424 8,6 

Észak-Alföld 2127253 198761 9,3 

Bács-Kiskun 811033 91579 11,3 

Békés 497471 79195 15,9 

Csongrád 718404 70502 9,8 

Dél-Alföld 2026908 241276 11,9 
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Ország összesen 22613452 974177 4,3 
1 Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halgazdálkodás együtt (A+B nemzetgazdasági ágak, a KSH 20067. évi nomenklatúrája szerint 
„A” nemzetgazdasági ág.). 

Forrás: A bruttó hazai termék (GDP) területi megoszlása 2008-ban (előzetes adatok) KSH 2010. május, 

http://portal.ksh.hu 

Míg Közép-Magyarországon az 1%-ot sem éri el a részesedése, a Dél-Alföldön csaknem 12% (az országos 

átlag csaknem háromszorosa)! Megyék szerint nézve Békés megyében a legjelentősebb (15,9%), Pest 

megyében a legkisebb a gazdasági súlya. Általában a fejlettebb megyékben és régiókban kisebb a mezőgazdaság 

részesedése, jellemzően azért, mert más nemzetgazdasági ágak (például szolgáltatások) teljesítménye abszolút 

összegben magas2. 

A mezőgazdaság gazdasági jelentőségére utal a népesség foglakoztatásában betöltött szerepe is. 3-1. ábra) 

 
3-1. ábra: A foglalkoztatási ráta és a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, 2005 

Forrás3: Dorgai L. (szerk.) (2008): A közvetlen támogatások feltételezett csökkentésének társadalmi-, gazdasági- 

és környezeti hatásai (első megközelítés), Agrárgazdasági tanulmányok 2008/6., Agrárgazdasági Kutató Intézet, 

https://www.aki.gov.hu 

A foglalkozatásból való részesedése jellemzően azokban a megyékben magas, amelyekben magas a 

munkaigényes ágazatok aránya, jellemzően az ültetvények (szőlő-gyümölcsös) és a zöldségfélék aránya. 

Egyébként a mezőgazdasági foglalkoztatottság folyamatosan csökken – mint ahogyan a gazdaságilag fejlett 

országokra általánosan jellemző – miközben a szoláltatási szektor foglalkoztatási szerepe nő. Magyarország 

minden régiójában is ez a tendencia tapasztalható hosszabb időtávon (3-2. ábra) 

                                                           
2 Ha például területegységre (egy hektár területre) vetítjük a mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékét, akkor is jelentősek a területi 

különbségek, de sokkal kisebb mértékűek. 
3 Az alapadatok forrása: A munkaerő-felmérés idősorai 1992-2005 (Adattár), KSH 2006.; Mikrocenzus 2005, KSH 2006 
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3-2. ábra: Az alkalmazottak létszámának változása nemzetgazdasági ágak és régiók szerint 1990-2005 (ezer fő) 

Forrás4: Dorgai L. (szerk.) (2008): A közvetlen támogatások feltételezett csökkentésének társadalmi-, gazdasági- 

és környezeti hatásai (első megközelítés) Agrárgazdasági tanulmányok 2008/6. Agrárgazdasági Kutató Intézet 

https://www.aki.gov.hu 

A mezőgazdasági tevékenységhez kötődő népesség közel fele két régióban, Észak- és Dél-alföldön található. A 

nagyobb arányú kötődést általában a jó természeti adottságok magyarázzák, de nem elhanyagolható a 

megélhetési kényszer (élelmiszertermelés önellátási céllal, valamint más foglalkoztatási lehetőségek hiánya) 

sem (ez jellemező például Észak-Magyarországra). 

2.1.1. 3.2.1.1 Termőhelyi alkalmasság 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény (1996. évi XXI. Törvény) rendelkezése alapján 

Országos Területrendezési Terv is készült. A terv agrárvonatkozásainak megalapozásához az Agrárgazdasági 

Kutató és Informatikai Intézet (mai elnevezése. Agrárgazdasági Kutató Intézet – AKI) a Földművelésügyi 

Minisztérium (mai elnevezése: Vidékfejlesztési Minisztérium – VM) megbízásából szakértői tanulmányt 

készített, az Intézet annak alapján egy kiadványt is megjelentetett. A földhasználat alkalmasságával 

kapcsolatban leírtak5 és az itt közölt térképek (a borvidékeket ábrázoló kivételével) ebből a kiadványból valók. 

A szerzők azt az alapelvet követték, hogy a földet mindenütt arra és olyan intenzitással célszerű hasznosítani, 

amire az a legalkalmasabb, illetve amit képes károsodása nélkül elviselni. 

Az ország területének a mezőgazdasági termelésre való alkalmassága térben eltérő6, minta a következő ábrán 

(3-3. ábra) a barna szín különböző árnyalatai érzékeltetik. 

                                                           
4 Az alapadatok forrása: Megyei Statisztikai Évkönyv megfelelő kötetei, KSH; Mikrocenzus 2005, KSH 2006 
5 Szinte csak címszavas leírásról van szó, a tanulmány a hivatkozásban, illetve az irodalomjegyzékben megadott internetes címen teljes 
terjedelmében elérhető. 
6 A szakértők a mezőgazdasági termelésre való alkalmasság megítéléséhez 15 mutatót (domborzati-, talaj-, és klímaparaméterek) használtak, 

a környezeti érzékenységet pedig 13 mutató (élővilág, talaj, víz) alapján értékelték, az Európai Unióban is alkalmazott elvek, illetve 
térinformatikai megoldások szerint. 

https://www.aki.gov.hu/
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3-3. ábra: Magyarország területének mezőgazdasági alkalmassága 

Forrás: Ángyán J. – Dorgai L. (szerk.) – Halász T. – Janowszky J. – Makovényi F. – Ónodi G. – Podmaniczky 

L. – Szenci Gy.- Szepesi A. – Veöreös Gy. (1998): Az Országos Területrendezési Terv agrárvonatkozásainak 

megalapozása, Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, Agrárgazdasági Tanulmányok 1998. 3. 

szám., https://www.aki.gov.hu/ 

Ugyancsak eltérő a különböző országrészek környezeti érzékenysége is. (3-4. ábra) 

 
3-4. ábra: Magyarország területének környezeti érzékenysége 

Forrás: Ángyán J. – Dorgai L. (szerk.) – Halász T. – Janowszky J. – Makovényi F. – Ónodi G. – Podmaniczky 

L. – Szenci Gy.- Szepesi A. – Veöreös Gy.: Az Országos Területrendezési Terv agrárvonatkozásainak 

megalapozása. Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet Budapest, Agrárgazdasági Tanulmányok 1998. 3. 

szám. https://www.aki.gov.hu/ 

https://www.aki.gov.hu/
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A termelésre való alkalmasság és az érzékenység együttes mérlegelése alapján intenzív hasznosításra-, extenzív 

hasznosításra alkalmas és védelmi funkciójú területeket (zónákat) lehet elkülöníteni. (3-5. ábra) 

 
3-5. ábra: Intenzív- és extenzív hasznosításra alkalmas, valamit védelmi célra hasznosított területek 

Forrás: Ángyán J. – Dorgai L. (szerk.) – Halász T. – Janowszky J. – Makovényi F. – Ónodi G. – Podmaniczky 

L. – Szenci Gy.- Szepesi A. – Veöreös Gy. (1998): Az Országos Területrendezési Terv agrárvonatkozásainak 

megalapozása, Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, Agrárgazdasági Tanulmányok 1998. 3. 

szám., https://www.aki.gov.hu/ 

Az intenzív módon hasznosítható területeken (a mezőgazdasági terület 60%-án) a gazdaságos, versenyképes 

árutermelés az elsődleges cél, ahol ugyan a legkevesebb korlátozás mellet folytatható a gazdálkodás, de ezeken 

a helyeken is erőforrás-takarékos, szakszerű és ellenőrzött termelési technológiákat kell alkalmazni, szem előtt 

tartva a környezetkímélő agrárgazdaság alapvető céljait. Miután a gazdálkodás ezeken a területeken a 

leghatékonyabb, minden eszközzel arra kell törekednünk, hogy ezeket a területeket megtartsuk a 

mezőgazdasági termelés számára, meggátolva, hogy az infrastruktúra és a települések terjeszkedése 

területüket veszélyeztesse. 

Extenzív termelésre a mezőgazdasági terület mintegy bő harmadát célszerű számításba venni, ezeken a 

területeken – a gazdasági hatékonyságot is mérlegelve – extenzív ágazatok elhelyezése és extenzív 

technológiák alkalmazása célszerű. Ezek jellemzően eróziónak kitett hegy- és dombvidéki, valamint 

homokfelszínű területek, kisebb hányaduk pedig ár- és belvízveszélyes terület. 

Védelmi funkció7 lehet az elsődleges a mezőgazdasági terület mintegy 4%-án, ahol bármilyen tevékenység 

csak a védelmi célnak alárendelten folytatható. 

Külön figyelmet érdemel a speciális növénytermelési ágazatok, elsősorban a gyümölcs- és szőlőültetvények 

létesítésére alkalmas területek elhelyezkedése. 

Olyan településünk nincs, ahol valamilyen gyümölcs ne lenne termeszthető, de biztonságos és jó minőségű 

termelés, vagyis árutermelési célú gyümölcsültetvény létesítése csak kifejezetten jó adottságok mellett 

lehetséges, ezeknek a mennyisége (az alkalmas területek aránya a település határából) településenként is 

változó.8 (3-6. ábra) 

                                                           
7 Nyilvánvalóan nem azonos a NATURA 2000 területekkel (lásd: 5. modul, OTK)! 
8 Egyébként árutermelő gyümölcsös telepítési okirata kiadásának, egyben az esetleges állami támogatás megszerzésének feltétele, hogy a 
tervezett ültetvény kiválóan alkalmas vagy alkalmas termőhelyi kategóriájú területen valósuljon meg. 
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3-6. ábra: Gyümölcstermelésre alkalmas területek 

Forrás: Ángyán J. – Dorgai L. (szerk.) – Halász T. – Janowszky J. – Makovényi F. – Ónodi G. – Podmaniczky 

L. – Szenci Gy.- Szepesi A. – Veöreös Gy. (1998): Az Országos Területrendezési Terv agrárvonatkozásainak 

megalapozása, Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest, Agrárgazdasági Tanulmányok 1998. 3. 

szám., https://www.aki.gov.hu/ 

Szőlőtermelés is folytatható bárhol az országban, de minőségi bor előállítására az országunk területének csak 

kisebb hányada alkalmas. A termőhelyi adottságok mérlegelésével, a hagyományok és a minőségi termelésre is 

tekintettel alakultak ki borvidékeink9 (3-7. ábra), ahol a szőlőtermelést (beleértve a telepítést is) és borászatot 

szigorúan szabályozzák (államilag, illetve a hegyközségek belső előírásai). 

                                                           
91. Csongrád, 2. Hajós-Baja, 3. Kunság, 4. Ászár-Neszmély, 5. Badacsony, 6. Balatonfüred-Csopak, 7. Balatonfelvidék, 8. Etyek-Buda, 9. 

Mór, 10. Pannonhalma, 11. Somló, 12. Sopron, 13. Balatonboglár, 14. Pécs, 15. Szekszárd, 16. Villány, 17. Bükkalja, 18. Eger, 19. Mátra, 
20. Tokaj, 21. Balatonmelléke, 22. Tolna 
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3-7. ábra: A magyarországi borvidékek. 

Forrás: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa alapján, http://www.hnt.hu 

A fejezet bevezetőjében hivatkozott tanulmány az adottságok (természeti és társadalmi) a környezet 

terhelhetőségének mérlegelése alapján térben különböző típusú mezőgazdaságot javasol: 

• Versenyző, profitorientált mezőgazdasággal a jó adottságú területeken. 

• Különleges termőhelyeken folytatott termeléssel, amely kisebb területi egységek (például borvidékek) 

adottságait hasznosítja. 

• Extenzív mezőgazdálkodással a marginális, kevésbé jó adottságú területek hasznosítására. 

• Foglalkoztatást javító, szociális típusú mezőgazdasággal, a munkanélküliség által különösen sújtott 

kistérségekben. 

• Családi szükségletre termelő, helyi ellátást javító mezőgazdasággal, amely lényegében a hagyományos 

kistermeléshez kötődik. 

• Visszavonuló mezőgazdasággal a leggyengébb adottságú területeken, ahol a mai szántó földhasználatot 

fokozatosan felváltja az erdő és gyepgazdálkodás. 

• Védelmi (környezetvédelmi, tájvédelmi) funkciót ellátó mezőgazdasággal, főként a természetvédelmi, illetve 

a környezetileg érzékeny területeken. 

A föld minősége településenként is igen különböző. A következő térkép (3-8. ábra) a településeket mutatja 

aszerint, hogy szántóterületekből mekkora az átlagosnál gyengébb minőségű szántók aránya. Magasabb 

arányok jellemzően hegy- és dombvidékeinken és a homokfelszínű térségekben jelentkeznek. 
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3 8. ábra: Települések, ahol a szántó átlagos minősége tizenhét aranykoronánál gyengébb 

Forrás10: Dorgai L. (szerk.) (2008): A közvetlen támogatások feltételezett csökkentésének társadalmi-, 

gazdasági- és környezeti hatásai (első megközelítés), Agrárgazdasági tanulmányok 2008/6., Agrárgazdasági 

Kutató Intézet, https://www.aki.gov.hu/ 

A szakirodalomban általánosan használt fogalom a kedvezőtlen adottságú terület kifejezés, ami a talajminőségen 

túl más tényezőket is figyelembe vevő minősítés. 

A vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatban is használjuk ezt a kifejezetést (3-9. ábra), mert a kedvezőtlen 

adottságú területeken folyó agrártermelés támogatására a vidékfejlesztési támogatások keretében 

lehetőség adódik. Ezt az intézkedést Magyarország is alkalmazza, igaz, igen szerény területi kiterjedésben. 

 
3-9. ábra: Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) elhelyezkedése 

                                                           
10Az ott publikált adatok eredeti forrása: FVM 
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Forrás: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007, http://www.umvp.eu 

A Natura 2000 területeken (3-10. ábra) bizonyos korlátozások érvényesülnek a földhasználatban, elsősorban a 

változtatásokat illetően. 

 
3 10. ábra: A Natura 2000 hálózathoz területei 

Forrás: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (2007) 

Natura 2000 hálózatához Magyarország területének 20,6 százaléka (az EU-15 átlagában ez az arány 17,5%), 

mintegy 1,96 millió hektár tartozik, ennek zöme mezőgazdasági terület (többsége erdő), ahol évszázadok óta 

folyik gazdálkodás. A hazai hálózat alapját a Nemzeti Ökológiai Hálózat, a különleges madárvédelmi területek 

(SPA) és a különleges természet-megőrzési területek (SCI) képezik. A hazai lehatárolás kizárólag 

természetvédelmi szempontok alapján készült és a Natura területek jelentős részben egybeesnek az ÉTT 

területekkel (a védett természeti területek 90%-a egyben Natura terület is) 

A Natura területeken érvényesül bizonyos beruházási korlátozás, élőhely és fajvédelmi célból az illetékes 

hatóság korlátozhatja a nem engedélyköteles tevékenységet is, valamint a gazdálkodással összefüggésben 

engedélyhez köti a gyep feltörését, felülvetését, faültetvénnyé alakítását, illetve erdő, fa, facsoport kivágását. 

Gyepgazdálkodásban az előírások meghatározzák a tápanyag utánpótlás módját, a gyepfelszín védelmét, a 

vízborítás megőrzését, a kaszálatlan területek fenntartását, valamint a fokozottan védett madárfajok észlelésének 

bejelentését. Vizes élőhelyek esetén a vegetáció irtására vonatkozó szabályok, míg halastavaknál a 

vegyszerhasználat, trágyázás, telepítés, lehalászás és feltöltés szabályozott. Az erdőgazdálkodás földhasználati 

szabályai a természetes felújítás elősegítését, inváziós fajok elleni védekezést, az erdőszegélyek és a cserjeszint 

védelmét és az idős fák megőrzését öleli fel. A szántó területekre jelenleg nincs érvényben földhasználati 

előírás, így azok nem is jogosultak Natura támogatásra. 

2.1.2. 3.2.1.2 A jelenlegi földhasználat művelési ágak szerint és a termelési 
szerkezet néhány sajátossága 

Az egyes térségek (régiók, megyék) földhasználata11 művelési ágak (3-2. táblázat) szerint elsősorban a 

természeti adottságokat követi, de más tényezőknek (például társadalmi) is van kimutatható hatása. Jellemzően a 

szántó aránya legmagasabb, (országosan 48%) de a fővárosban a lakóterületek, az ipartelepek és az 

infrastruktúra területigénye miatt a művelés alól kivett területek aránya a legmagasabb. A magas szántó arány 

általánosan jellemző az alföldi megyékre (legmagasabb Békés megyében: 73,2%), ahol viszont igen alacsony az 

erdősültség. A hegy- és dombvidékeinken, valamint a homok-felszínű térségekben az erdő és gyep aránya 

                                                           
11 E tárgy keretében éppen csak utalásszerűen foglalkozunk a művelési ágakkal, mert más tárgyak sokkal részletesebben tárgyalják e 
témakört. 
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jellemzően magasabb az országos átlagnál. Nógrád megyének például 41%-a erdő, Békés megyének csak 3,6%-

a. Gyümölcsös művelési ágban is hasonló nagyságrendű eltéréseket találunk, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyének például 5,6%-a, Békés megyének viszont csak 0,2%-a gyümölcsös. E helyen megjegyezzük, hogy az 

utóbbi két évtizedben egy kisebb megyényi mezőgazdasági területből kivett terület lett! 

3-2: Földhasználat művelési ágak szerint 2009-ben:. táblázat - 
 

Területi egység 
Szántó 

Kon

yhak

ert 

Gyü

mölc

sös 

Szől

ő 
Gyep Erdő 

Nád

as 
Hala

stó 

Műv

elés 

alól 

kivet

t 

terül

et 

Össze

sen 

aránya, %  

Budapest 25,0 0,1 1,0 1,6 12,8 16,3 0,5 0,9 41,8 100,0 

Pest 45,2 2,0 1,6 0,5 7,2 23,7 0,6 1,1 18,0 100,0 

Közép-

Magyarország 
41,2 1,6 1,5 0,7 8,3 22,3 0,6 1,1 22,7 100,0 

Fejér 54,4 1,5 0,5 0,7 6,8 10,9 1,5 0,3 23,4 100,0 

Komárom-

Esztergom 
44,4 1,0 0,4 0,6 10,1 26,2 0,3 0,4 16,5 100,0 

Veszprém 33,5 0,7 0,4 1,4 12,7 33,2 0,5 0,1 17,7 100,0 

Közép-

Dunántúl 
44,4 1,1 0,4 0,9 9,7 22,6 0,9 0,2 19,8 100,0 

Győr-Moson-

Sopron 
55,7 1,1 0,4 0,6 6,0 18,3 1,9 0,1 15,9 100,0 

Vas 46,4 0,9 0,5 0,3 7,0 28,6 0,2 0,0 16,1 100,0 

Zala 34,2 0,7 1,0 0,8 8,7 30,8 0,1 0,0 23,7 100,0 

Nyugat-

Dunántúl 
45,9 0,9 0,6 0,6 7,2 25,4 0,8 0,1 18,5 100,0 

Baranya 52,1 0,6 0,3 1,0 6,2 24,2 0,2 0,4 15,1 100,0 

Somogy 44,7 0,8 0,5 0,6 8,8 30,0 0,9 0,5 13,2 100,0 

Tolna 62,9 0,9 0,5 1,4 8,2 17,7 0,4 0,7 7,4 100,0 

Dél-Dunántúl 51,7 0,7 0,4 1,0 7,8 25,0 0,6 0,5 12,3 100,0 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 
38,4 1,3 1,1 1,0 17,3 28,2 0,3 0,1 12,5 100,0 
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Heves 40,9 1,5 0,9 3,1 10,2 26,6 0,1 0,1 16,6 100,0 

Nógrád 31,3 1,5 0,9 0,2 13,2 41,4 0,1 0,0 11,3 100,0 

Észak-

Magyarország 
37,8 1,4 1,0 1,5 14,5 30,3 0,2 0,1 13,4 100,0 

Hajdú-Bihar 55,4 1,0 0,6 0,2 18,7 9,9 1,7 1,1 11,5 100,0 

Jász-Nagykun-

Szolnok 
59,8 0,4 0,3 0,2 8,6 7,8 0,3 0,3 22,3 100,0 

Szabolcs-

Szatmár-Bereg 
45,3 1,0 5,6 0,2 10,4 18,9 0,6 0,2 17,8 100,0 

Észak-Alföld 53,3 0,8 2,2 0,2 12,6 12,3 0,8 0,5 17,2 100,0 

Bács-Kiskun 43,6 1,0 1,3 2,6 15,5 19,7 1,0 0,2 15,2 100,0 

Békés 73,2 1,1 0,2 0,0 8,0 3,6 0,2 0,4 13,2 100,0 

Csongrád 57,4 1,0 1,0 0,5 11,8 10,1 0,5 0,9 16,7 100,0 

Dél-Alföld 55,5 1,0 0,9 1,4 12,5 12,7 0,7 0,4 15,0 100,0 

Ország 

összesen 
48,4 1,0 1,1 0,9 10,8 20,4 0,7 0,4 16,4 100,0 

Forrás: KSH adatok alapján 

Mezőgazdaságunk évtizedek óta az uniformizáltság irányába halad, ami azt jelenti, hogy az üzemek termelési 

struktúrája a természeti adottságoktól függetlenül hihetetlenül leegyszerűsödik (növénytermelésben döntően 

búza, kukorica, napraforgó, repce), a munkaigényes ágazatok (például zöldség- és gyümölcstermelés) 

kiszorulnak a termelési szerkezetből. Mezőgazdaságunk talpra állásának egyik komponense a nem 

tömegtermékek, speciális termékek és hungarikumok12 előállítása. 

A még megmaradt ültetvények térbeni (földrajzi) elhelyezkedése általában egybeesik az alkalmas, illetve kiváló 

termőhelyek elhelyezkedésével. Ez jól kirajzolódik a következő térképen is. (3-11. ábra) 

                                                           
12 Az elnevezés tartalma még nem egészen kikristályosodott. A hungarikum különleges, egyedi, jellegzetes, csak Magyarországra jellemző 

dolog, így élelmezési célú termék, mint a fűszerpaprika-őrlemény, paprika, tokaji aszú, egri bikavér, unicum, makói vöröshagyma, pálinka, 
téliszalámi. 
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3-11. ábra: A támogatott mezőgazdasági területből az ültetvények részesedése 

Forrás13: Dorgai L. (szerk.) (2008): A közvetlen támogatások feltételezett csökkentésének társadalmi-, 

gazdasági- és környezeti hatásai (első megközelítés), Agrárgazdasági tanulmányok 2008/6., Agrárgazdasági 

Kutató Intézet, https://www.aki.gov.hu 

Az ábra egy olyan elemzés keretében készült, amely a közvetlen termelői támogatások (kifizetések) esetleges 

csökkentésének különböző hatásait vizsgálta. A közvetlen termelői támogatások nagyobb hányadát a 

támogatásra jogosult terület alapján fizetik a termelőknek, ha az igénylő földterülete egy meghatározott 

minimális területet elér. Támogatásra jogosult az ültetvények területe is. Az ábra tehát azt mutatja, hogy az 

egyes településeken az összes támogatásra jogosult területből hány százalékkal részesednek az ültetvények 

területei. Ezek az ültetvények általában akkora méretűek, hogy árutermelő ültetvényeknek nevezhetők. 

Jó két évtizede szinte folyamatos országunk állatállományának csökkenése is, és ez minden térségünkre 

jellemező (így egyre alacsonyabb az állatsűrűség mutatószáma, vagyis az egységnyi területre jutó állat is), az 

állatsűrűség vonatkozásban viszont így is tapasztalható regionális különbség. Ha például a szarvasmarha 

esetében nézzük az állatsűrűséget (3-3. táblázat), azt találjuk, hogy 100 hektár mezőgazdasági területre országos 

átlagban 12 db szarvasmarha jut, de például Észak-Magyarországon csak 9, a Nyugat-Dunántúlon viszont ennek 

csaknem kétszerese, 17 darab. 

3-3: A szarvasmarha állomány régiók és gazdálkodási formák szerint 2009-ben, 1000 

db. táblázat - 
 

Területi egység 

Szarvasmarha14 100 hektár 

mezőgaz-

dasági 

területre 

jutó darab 

gazdasági 

szervezetek 
egyéni 

gazdaságok 
összesen 

Közép-Magyarország 45 11 57 14 

Közép-Dunántúl 67 18 85 13 

Nyugat-Dunántúl 77 27 104 17 

                                                           
13 Az ott publikált adatok eredeti forrása: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2006 
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Dél-Dunántúl 58 17 75 9 

Észak-Magyarország 37 30 67 9 

Észak-Alföld 102 68 170 14 

Dél-Alföld 78 64 142 11 

Összesen 465 235 700 12 
14 December 31-i állomány. 

Forrás: Mezőgazdaság 2009 KSH http://portal.ksh.hu 

Sertésből Észak-Alföldön, baromfiból a Közép-Dunántúlon tartanak legtöbbet egy hektár mezőgazdasági 

területre vetítve. A legkisebb állatsűrűség pedig sertés esetében Észak-Magyarországon, baromfi esetében pedig 

a Dél Dunántúlon jelentkezik. 

Az árutermelő állattartás (vagyis amikor nem csak saját szükségletre történik a termelés) térbeni megoszlása 

sem egyenletes. Ezt mutatják a különböző állatfajok nagy létszámú állattartó telepinek15 területi 

elhelyezkedéséről készült térképes ábrák is. (3-12; 3-13; 3-14 és 3-15 ábrák) 

Az ábrák alapján megállapítható, hogy: 

• Sertéstelepek jelentősebb koncentrációban találhatók Győr-Moson-Sopron megye déli területein, ahol 

ráadásul a szarvasmarha koncentráció is jelentős, 

• A szarvasmarha telepek megoszlása alapvetően azonos jegyeket mutat a sertéstelepekkel, kis mértékben 

szórtabb elhelyezkedéssel, 

• A nagyméretű juhászatok három megyében koncentrálódnak: Jász-Nagykun-Szolnok megye északi részén, 

valamint Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben, 

• A házikacsa és házilúd állomány egyértelműen a Dél-Alföldi régióban koncentrálódik, míg a házityúk 

állomány Baranya, Vas és Komárom-Esztergom megyékben mutat jelentős koncentrációt. 

 

                                                           
15 A 41/1997. (V. 28.) FM rendelet szerint nagy létszámú az olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhető állatok száma állatfajonként: 

legalább ötven szarvasmarha, vagy kétszáz juh, kecske vagy száz sertés, vagy kettőezer broiler baromfi, vagy ötszáz kifejlett baromfi 
(tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka stb.) elhelyezését teszi lehetővé. 
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3-12. ábra: Nagy létszámú sertéstelepek területi megoszlása 

Forrás16: Dorgai L. (szerk.) (2008): A közvetlen támogatások feltételezett csökkentésének társadalmi-, 

gazdasági- és környezeti hatásai (első megközelítés), Agrárgazdasági tanulmányok 2008/6., Agrárgazdasági 

Kutató Intézet, https://www.aki.gov.hu/ 

 
3-13. ábra: Nagy létszámú szarvasmarhatelepek területi megoszlása 

Forrás17: Dorgai L. (szerk.) (2008): A közvetlen támogatások feltételezett csökkentésének társadalmi-, 

gazdasági- és környezeti hatásai (első megközelítés), Agrárgazdasági tanulmányok 2008/6., Agrárgazdasági 

Kutató Intézet, https://www.aki.gov.hu/ 

 

Forrás18: Dorgai L. (szerk.) (2008): A közvetlen támogatások feltételezett csökkentésének társadalmi-, 

gazdasági- és környezeti hatásai (első megközelítés), Agrárgazdasági tanulmányok 2008/6., Agrárgazdasági 

Kutató Intézet, https://www.aki.gov.hu/ 

                                                           
16 Az alapadatok forrása: MgSzH-OAI Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal - Országos Állategészségügyi Intézet 
17 Az alapadatok forrása: MgSzH-OAI Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal - Országos Állategészségügyi Intézet 
18 Az alapadatok forrása: MgSzH-OAI Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal - Országos Állategészségügyi Intézet 
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Forrás19: Dorgai L. (szerk.) (2008): A közvetlen támogatások feltételezett csökkentésének társadalmi-, 

gazdasági- és környezeti hatásai (első megközelítés), Agrárgazdasági tanulmányok 2008/6., Agrárgazdasági 

Kutató Intézet, https://www.aki.gov.hu/ 

2.1.3. 3.2.1.3 Gazdaságszerkezet és üzemstruktúra 

Magyarországon, mint bárhol a világon, a különböző társadalmi-politikai szervezetek a hivatalos statisztikai 

adatokat gyakran használják nézeteik, véleményük alátámasztására, úgy, hogy elhallgatják az egyes fogalmak 

konkrét tartalmát. A hazai statisztika például a felmérések (adatközlések során) a gazdálkodókat 

(mezőgazdasági termeléssel foglalkozókat) két csoportra osztja, az egyik a gazdasági szervezetek (ezeket a 

szakirodalom társas vállalkozásoknak is nevezi), a másik az egyéni gazdaságok csoportja. 

A statisztika szerint „egyéni gazdaság a mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartás és az adószámmal 

rendelkező egyéni vállalkozás által működtetett gazdaság, amely technikailag és gazdaságilag különálló 

termelőegység, és amely a megfigyelés referencia időpontjában. 

• használt (2000. március 31., illetve 2003/2005/2007 december 1.) – termőterülete (szántó, kert, gyümölcsös, 

szőlő, rét, legelő, erdő, nádas, halastó külön-külön vagy együtt) legalább 1500 m2, vagy – gyümölcsös-, 

illetve szőlőterülete együtt legalább 500 m2, vagy 

• rendelkezett (2000. március 31., illetve 2003/2005/2007 december 1.) legalább – egy nagyobb élő állattal 

(szarvasmarha, sertés, ló, juh, kecske, bivaly), vagy – 50 db baromfival (tyúkféle, liba, kacsa, pulyka, 

gyöngyös), vagy – 25 – 25 házinyúllal, prémes állattal, húsgalambbal, vagy – 5 méhcsaláddal.” 

Ha tehát valakinek például van egy kecskéje, vagy 5 méhcsaládja, az már gazdaság. A legtöbb ember úgy 

gondolja, hogy az ilyen állattartó nem igazán gazdaság, de még közgazdászok körében nincs egységes álláspont 

arról, hogy mi tekinthető gazdaságnak. Abban egyetértés van, hogy ahol csak a statisztikai megfigyelés 

minimumkritériumait érik el (például egy kecske, 5 méhcsalád), azok nem tekinthetők gazdaságnak, csak 

mezőgazdasági tevékenységet is folytató háztartásként jellemezhetők. 

A statisztika a 2007. évi gazdaságszerkezeti összeírás szerint 626 ezer gazdaságról ad számot, ugyanebben 

évben közvetlen termelői támogatásban csak 160 ezer mezőgazdasági termelő (minden negyedik gazdaság) 

részesült! Vagyis a statisztika szerint gazdaságként megjelöltek háromnegyede olyan kis volumenben folytat 

mezőgazdasági tevékenységet, hogy támogatásra nem jogosult, vagy pedig olyan csekély összeget kapna, ami 

nem éri meg a támogatás megszerzésére fordított energiát. A gazdasággal kapcsolatos eszmefuttatást csak azért 

                                                           
19 Az alapadatok forrása: MgSzH-OAI Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal - Országos Állategészségügyi Intézet 
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helyeztük el az alfejezet bevezetőjeként, hogy a következő adatközléseket ennek tudatában mérlegelhessék a 

hallgatók. 

A gazdaságokat sok szempontból lehet csoportosítani, például termelési profil szerint beszélünk 

növénytermesztő, állattartó és vegyes profilú gazdaágról20 (3-4. táblázat) 

Nem túl szerencsés, hogy Magyarországon a gazdaságok közel fele csak növénytermeléssel foglalkozik, 

állatot nem tart, a növénytermesztő gazdaságok kimagasló aránya jellemző a gazdasági szervezetekre (71%), 

de van olyan régió is ahol az arányuk 80% fölötti (Észak-Magyarország 82%). A vegyes profilú 

(növénytermesztéssel és állattartással is foglalkozó) gazdaságok aránya 28% körül van, két régióban (Észak-

Magyarország, Közép-Magyarország) alig haladja meg a 20%-ot. 

3-4: A mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdaságok megoszlása termelési típusok 

szerint, régiónként 2007-ben. táblázat - 
 

Területi egység 

Növény-

termesztő 
Állattartó Vegyes Összes 

gazdaság 

Gazdasági szervezetek megoszlása, % 

Közép-Magyarország 69,92 13,20 16,88 100,00 

Közép-Dunántúl 67,87 10,55 21,59 100,00 

Nyugat-Dunántúl 71,28 9,91 18,81 100,00 

Dél-Dunántúl 73,59 8,97 17,45 100,00 

Észak-Magyarország 82,05 3,63 14,32 100,00 

Észak-Alföld 67,57 9,48 22,95 100,00 

Dél-Alföld 66,94 14,94 18,12 100,00 

Összesen 71,07 10,20 18,73 100,00 

Egyéni gazdaságok megoszlása, % 

Közép-Magyarország 41,81 36,51 21,69 100,00 

Közép-Dunántúl 55,46 19,36 25,18 100,00 

Nyugat-Dunántúl 56,68 15,63 27,68 100,00 

Dél-Dunántúl 50,73 19,66 29,61 100,00 

Észak-Magyarország 50,67 28,58 20,75 100,00 

Észak-Alföld 44,28 24,73 31,00 100,00 

                                                           
20Növénytermesztő gazdaság: földhasználatra alapozott tevékenységet folytat, csak a használt földterület alapján minősül gazdaságnak. 

Állattartó gazdaság: csak az állatállomány nagysága alapján minősül gazdaságnak. Vegyes gazdaság: mind a földterület, mind az 
állatállomány nagysága alapján gazdaságnak minősül. 
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Dél-Alföld 31,86 32,33 35,82 100,00 

Összesen 45,21 26,04 28,76 100,00 

Összes gazdaság megoszlása, % 

Közép-Magyarország 42,16 36,21 21,62 100,00 

Közép-Dunántúl 55,64 19,24 25,13 100,00 

Nyugat-Dunántúl 56,91 15,54 27,54 100,00 

Dél-Dunántúl 51,09 19,49 29,41 100,00 

Észak-Magyarország 51,03 28,30 20,68 100,00 

Észak-Alföld 44,48 24,59 30,92 100,00 

Dél-Alföld 32,20 32,16 35,65 100,00 

Összesen 45,51 25,85 28,64 100,00 

Forrás: Agrár idősorok és cenzusok – GSZÖ 2007 – I. kötet KSH, http://portal.ksh.hu 

A gazdaságokat a gazdálkodás célja szerint nézve (3-5. táblázat) az látható, hogy igen magas (de csökkenő: 

2000-ben 60%, 2007-ben 52%) azoknak az aránya, aki csak saját fogyasztásra termelnek, az elsősorban 

árutermelési céllal termelők aránya pedig alacsony, de növekvő (2000-ben 8%, 2007-ben 15%). 

A legutolsó felméréskor az elsősorban árutermelési céllal termelők viszonylag magas aránya (20% körüli érték) 

jellemző a mezőgazdasági termelés szempontjából különösen jelentős két alföldi régióra, de magas Észak-

Magyarországon is (17% körül), viszont a gazdaságilag fejlettebb régiókban jóval kisebb (10% körüli) az 

arányuk. A jelenségre egyértelmű rövid magyarázat nem adható. 

3-5: A mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni gazdaságok megoszlása a 

gazdálkodás célja szerint, régiónként. táblázat - 
 

A gazdálkodás célja21 

Közé

p-

Magy

arorsz

ág 

Közé

p-

Duná

ntúl 

Nyug

at-

Duná

ntúl 

Dél-

Duná

ntúl 

Észak

-

Magy

arorsz

ág 

Észak

-

Alföl

d 

Dél-

Alföl

d 
Össze

sen 

2000-ben 

Csak saját fogyasztásra 

termelő 
69,33 74,56 60,8 66,54 68,36 52,44 50,12 60,36 

Saját fogyasztáson felüli 

felesleget értékesítő 
23,8 21,36 29,89 27,25 22,87 39,54 38,99 31,45 

Elsősorban értékesítésre 

termelő 
6,62 3,87 9,09 6,05 8,58 7,79 10,6 7,96 

Főként mezőgazdasági 

szolgáltatást végző 
0,25 0,21 0,22 0,16 0,19 0,23 0,29 0,23 
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Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 

2007-ben 

Csak saját fogyasztásra 

termelő 
59,34 67,1 56,67 55,28 58,61 45,5 41,94 52,06 

Saját fogyasztáson felüli 

felesleget értékesítő 
30,69 23,47 31,52 33,18 24,65 35,55 38,02 32,41 

Elsősorban értékesítésre 

termelő 
9,94 9,37 11,74 11,49 16,65 18,83 19,95 15,45 

Főként mezőgazdasági 

szolgáltatást végző 
0,03 0,06 0,06 0,05 0,09 0,12 0,09 0,08 

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 
21 Gazdálkodás táblázatban közölt céljai kizárólag egyéni gazdaságok esetén értelmezhető:Csak saját fogyasztásra termel: a megtermelt 
termékeket a gazdaság nem értékesíti, csak saját fogyasztás céljából végez mezőgazdasági tevékenységet.Saját fogyasztáson felüli felesleget 

értékesít: a megtermelt termékekből a saját fogyasztáson felüli rész értékesítésre kerül. Az értékesítés aránya legfeljebb a termelés 50%-

a.Elsősorban értékesítésre termel: a megtermelt termékekből az értékesítésre kerülő rész meghaladja az 50%-ot. 

Forrás: Agrár idősorok és cenzusok – GSZÖ 2007 – I. kötet KSH, http://portal.ksh.hu 

A gazdaságokat az általuk előállított termékek értékének nagysága szerint csoportosítva (3-6. táblázat) azt 

látjuk, hogy a gazdaságok 85%-a évente 600 ezer forintnál kevesebb értéket (bruttó termelési érték) állít elő. 

Csak a nagyságrend érzékeltetésére megemlítjük, hogy ezt az értéket meg lehet termelni 3 hektárnyi területen 

búzatermeléssel. Ezeknek az igen pici „gazdaságoknak” az aránya különösen magas Észak- és Közép-

Magyarországon. 

3-6: A gazdaságok (összes gazdaság) száma a bruttó termelési érték nagyságkategóriái 

és területi egységek szerint 2007-ben. táblázat - 
 

 

A bruttó termelési érték nagyságkategóriája 

≤ 600 
601–

1500 
1501–

3000 
3 001–

9500 

9501

–

1300

0 

13001

–

30000 

30001

–

70000 

70001

–

15000

0 

150001

–

500000 500001< 
Össze-

sen 

ezer Ft 

Közép-

Magyarorszá

g 56218 2969 1086 1142 185 230 112 65 39 8 62054 

Közép-

Dunántúl 49223 3107 1362 1475 189 338 104 67 75 29 55969 

Nyugat-

Dunántúl 54527 3623 1740 1511 213 362 170 84 79 13 62322 

Dél-Dunántúl 68293 4709 2160 1790 289 489 160 102 103 24 78119 

Észak- 74226 4032 1504 1470 199 284 106 52 39 10 81922 

http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,650380&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Magyarorszá

g 

Észak-Alföld 124587 13704 5600 4506 645 709 247 115 112 42 150267 

Dél-Alföld 105941 15722 7007 4930 530 753 222 141 118 39 135403 

Ország 

összesen 533015 47866 20459 16824 2250 3165 1121 626 565 165 626056 

 Megoszlás, % 

Közép-

Magyarorszá

g 90,60 4,78 1,75 1,84 0,30 0,37 0,18 0,10 0,06 0,01 100,0 

Közép-

Dunántúl 87,95 5,55 2,43 2,64 0,34 0,60 0,19 0,12 0,13 0,05 100,0 

Nyugat-

Dunántúl 87,49 5,81 2,79 2,42 0,34 0,58 0,27 0,13 0,13 0,02 100,0 

Dél-Dunántúl 87,42 6,03 2,77 2,29 0,37 0,63 0,20 0,13 0,13 0,03 100,0 

Észak-

Magyarorszá

g 90,61 4,92 1,84 1,79 0,24 0,35 0,13 0,06 0,05 0,01 100,0 

Észak-Alföld 82,91 9,12 3,73 3,00 0,43 0,47 0,16 0,08 0,07 0,03 100,0 

Dél-Alföld 78,24 11,61 5,17 3,64 0,39 0,56 0,16 0,10 0,09 0,03 100,0 

Ország 

összesen 85,14 7,65 3,27 2,69 0,36 0,51 0,18 0,10 0,09 0,03 100,0 

Forrás: Agrár idősorok és cenzusok – GSZÖ 2007 – I. kötet KSH, http://portal.ksh.hu 

2.2. 3.2.2 A termelők szervezettsége 

A mezőgazdasági termékeket feldolgozó és forgalmazó (kereskedelmi) szervezetek a mezőgazdasági 

termelőkhöz képest nagyobbak, sokkal inkább tőkeerősek és ezt az adottságukat igyekeznek „hasznosítani” az 

egymástól elszigetelt (elszigetelődött) mezőgazdasági termelőkkel való kapcsolatukban. Általánosan 

elterjedt vélekedés szerint az említett szervezetek erőfölénye (és annak érvényesítése) nyilvánvalóan jelentkezik, 

különösen ha termelők körében hiányzik az integráció, az együttműködés. A szocializmus időszakában működő 

mezőgazdasági gazdálkodó szervezetek a rendszerváltás idején megszűntek vagy átalakultak, az átalakultak 

jellemzően kisebbek lettek, ezzel együtt gyakorlatilag megszűntek a termelőket integráló szerveződések is. 

Lassan indult és máig is vontatottan halad az új integrációk kiépülése, a termelők különböző szervezeteinek 

létrehozása, pedig ezek létrehozásához és működési feltételeik, közös fejlesztéseik megvalósításához (termelői 

csoport és TÉSZ formában) támogatás is társul. 

A hatályos jogszabály alapján a termelői csoport (az EU-ban használt angol elnevezése: Producer Group) 

azonos termék vagy termékcsoport szerint szerveződő termelők olyan együttműködése, amelyben a tagok a 

piaci pozícióik megerősítése érdekében az általuk önállóan végzett mezőgazdasági, erdészeti vagy halászati 

alaptevékenységükhöz illeszkedő tevékenységre önkéntesen társulnak. A társulás elsősorban az általuk 

előállított növényi és állati termékek termelési folyamatának elősegítésére és az azzal kapcsolatos beszerzésre; a 

feldolgozásra való átvételére; tárolására; piacképes áruvá történő előkészítésére; valamint közös értékesítésére 

irányul. Magyarországon a legtöbb ágazatban az értékesített termékek kevesebb mint egyharmadát, a 
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legfontosabb ágazatokban (például: gabona, vágósertés) pedig egyötödét-egytizedét értékesítik termelői 

csoportokon keresztül. 

A zöldség-gyümölcs ágazatban külön szabályozás alapján működnek a termelők által létrehozott szervezetek. 

Az Európai Unió 1997-től használja a Termelői Értékesítő Szervezet (Producer Organisation) elnevezést, és ez 

az elnevezés nálunk is meghonosodott „TÉSZ” rövidítéssel. A hazai jogi szabályozás a TÉSZ kétféle státuszát 

használta, volt előzetesen elismert és véglegesen elismert TÉSZ. A legújabb ide vonatkozó EK tanácsi és 

bizottsági rendeletek a zöldség-gyümölcs ágazatban működő, termelők által létrehozott és pénzügyileg is 

támogatott együttműködésekre „zöldség-gyümölcs termelői csoport” és „termelői szervezet” elnevezéseket 

használják. A „termelői szervezet” szinonimájaként a korábbi „véglegesen elismert TÉSZ” ma is 

használatos, az „előzetesen elismert TÉSZ” mai megfelelője pedig „zöldség-gyümölcs termelői csoport”. Ezek 

a szervezetek az Európai Unióban a zöldség-gyümölcs ágazat kibocsátásából mintegy 40%-kal részesednek, 

Magyarországon csak mintegy 16%-kal. 

A mezőgazdasági termelők szervezettsége térségenként is eltérő (3-16. ábra), ami természetesen a termelési 

szerkezettől is függ, de a gazdák, gazdálkodók hozzáállása legalább annyira meghatározó. 

 

Forrás22: Dorgai L. (szerk.) (2010): Termelői csoportok és a zöldség-gyümölcs ágazatban működő termelői 

szerveződések Magyarországon, Agrárgazdasági információk 2010/6., Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest, 

https://www.aki.gov.hu/ 

A termelői csoportok számának területi megoszlása alapján a Dél-Dunántúl (főként Baranya megye) és a két 

alföldi régió vezet (kiemelkedik Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye) Taglétszáma 

szempontjából az észak- és a dél-alföldi régiók vezetik a képzeletbeli versenyt, e két régióban található a tagok 

több mint fele! (3-17. ábra) 

A csoportok nettó árbevétele alapján a két alföldi régió és Dél-, valamint Közép-Dunántúl csoportjai a 

„legerősebbek”. 

                                                           
22 Az alapadatok forrása: FVM 
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3-17. ábra: Termelői csoportok nettó árbevételének alakulása régiók szerint (2006-2008 átlaga) 

Forrás23: Dorgai L. (szerk.) (2010): Termelői csoportok és a zöldség-gyümölcs ágazatban működő termelői 

szerveződések Magyarországon, Agrárgazdasági információk 2010/6., Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest, 

https://www.aki.gov.hu/ 

A zöldség-gyümölcs ágazatban tevékenykedők TÉSZ-ek több mint kétharmada a Dél-alföldi és az Észak-

alföldi régióban található, megyék közül Bács-Kiskun, Csongrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét kell 

kiemelni. (3-18. ábra, a következő oldalon) 

A szervezetek elhelyezkedését követi áruforgalmazásuk volumene is, az úgynevezett tagi árbevételének24 55 

százalékát a Dél-alföldi régió TÉSZ-ei állították elő (Csongrád e tekintetben is kiemelkedő). A Dél-Alföldön 

a friss piaci értékesítés a meghatározó (mintegy 80 százalékos a részesedése), Észak-Alföldön a feldolgozóipari 

értékesítés szerepe a nagyobb (közel 60 százalékos részesedéssel). A dunántúli régiókban szintén a 

feldolgozóipari értékesítés képvisel magasabb arányt. 

A TÉSZ-ek által értékesített termékek árbevételének mintegy 60%-át (a mennyiségnek pedig majd 70 

százalékát) a zöldségfélék, mintegy 32 százalékát a gyümölcsfélék, 9 százalékát (Közép-Magyarországon 80 

százalékot meghaladó) pedig a gomba értékesítés adja. A Dunántúli régiókban (Győr-Moson-Sopron megye 

kivétel) kizárólag gyümölcstermelés, Észak-Magyarországon pedig elsősorban gyümölcstermelés folyik TÉSZ 

keretben, az Alföldön viszont a zöldségtermelés a meghatározó. 

                                                           
23 Az alapadatok forrása: FVM 
24 A tagjaiktól származó termékek árbevétele, egyébként vásárolhatnak (és értékesíthetnek) nem tag termelőktől is. 
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Forrás25: Dorgai L. (szerk.) (2010): Termelői csoportok és a zöldség-gyümölcs ágazatban működő termelői 

szerveződések Magyarországon, Agrárgazdasági információk 2010/6., Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest, 

https://www.aki.gov.hu/ 

3. 3.3 A mezőgazdálkodás természeti adottságai 
földrajzi tájak szerint 

A közigazgatási határok általában nem igazodnak a természeti adottságokhoz, létezik azonban hazánk 

területének olyan regionális felosztása is, amely elsősorban a természeti tényezőkhöz igazodik. Az MTA 

Földrajztudományi Kutatóintézete már két évtizeddel ezelőtt megjelentetett egy kiadványt (Marosi és Somogyi, 

1990), mely Magyarország tájainak rendszertani felosztása, annak térképi megjelenítése (lásd: 3-19. ábra), és az 

egyes területi egységekről azonos logikai rendben készült jellemzés. 

A rendszertani felosztás szerint Magyarország hat nagytájból áll (makrorégió), melyek középtájakra 

(mezorégió), azok kistájcsoportokra (szubrégió), és még tovább kistájakra (mikrorégió) oszthatók. A 

rendszertani felosztás szerint például az Alföld nem a Duna vonaláig tart, hanem átnyúlik a mezőföldre és attól 

dél felé a mohácsi síkságig. 

A kistájakról készült leírás (jellemzés) igen jól érzékelteti, hogy földrajzi tájak szerint nézve mennyire nem 

homogének a mezőgazdálkodás természeti feltételei az országban. Példaként érdemes megnézni az Alföld 

egy – a Mezőföldet is magában foglaló – kisebb részéről a jellemzések alapján készült táblázatos összeállítást. 

(3-11. táblázat) Ebben egyértelműen kirajzolódik a domborzatban, a talajminőségben, a talajok fizikai 

tulajdonságaiban, a csapadékviszonyokban és egyéb tényezők vonatkozásában jelentkező különbségek. Például 

van olyan mikrorégió, ahol a szántó átlagos aranykorona értéke egy hektárra vetítve 9,09 és van olyan ahol 

33,24. Az adottságok természetesen kihatnak a földhasználatra is, van olyan kistáj ahol a szántó aránya csak 

44%, más kistájon viszont 90%. Hasonló különbségek mutatkoznak más művelési ágaknál (leginkább az erdő és 

gyep szembetűnő) is, az erdősültség például 1,9% és 50,4% között változik. 

                                                           
25 Az alapadatok forrása: FVM 
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3-19. ábra: Magyarország földrajzi tájai 

Forrás: Marosi S. – Somogyi S. (szerk.) (1990): Magyarország kistájainak katasztere I-II. MTA 

Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest, Domborzati térképként letölthető: http://www.novenyzetiterkep.hu 

4. 3.4 Összefoglalás 

Ebben a modulban egy igen széles témakörről, a mezőgazdálkodás területi-térségi különbségeiről szóltunk, 

kétféle megközelítésben. Először a leggyakrabban használt közigazgatási besorolást (megyék, és ezek alapján 

régiók) követve, majd pedig (a lehetőségekhez és a képzési célhoz igazodva mérsékelt terjedelemben) földrajzi 

tájak szerint. 

A képzési cél mérlegelésével csak a legfontosabb összefüggésekre koncentráltunk, és bár sok számszerű 

információt, adatot is közöltünk, de csak azzal a céllal, hogy hallgatók könnyebben megértsék a térségi 

különbségeket. A térségi különbségeket többféle mutatóval érzékeltettük, így megyék és régiók szintjén 

bemutattuk a mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepét (a bruttó hozzáadott érték előállításában, 

foglalkoztatásban), a földhasználatot, a gazdaságszerkezet és üzemstruktúrát, néhány példán keresztül a 

termelési sajátosságokat, továbbá a termelők szervezettségét. Nem közigazgatási határos megközelítésben a 

termőhelyi alkalmassággal, és a mezőgazdasági termelés főbb típusaival foglalkoztunk, és végül földrajzi tájak 

szerint utalunk röviden a mezőgazdaság adottságaira. Az a hallgató, aki a leírtakat alaposan áttanulmányozza, 

képes arra, hogy véleményt formáljon a Magyarország mezőgazdaságának (és adottságainak) térségi 

különbségeiről. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Az egyes területi egységek szintjén (megyék, régiók) milyen mutatószámokkal tudná érzékeltetni a 

mezőgazdaság szerepét (említsen konkrét számokat is)? 

2. Hol helyezkednek el az intenzív mezőgazdasági hasznosításra ajánlott területek nagyobb összefüggő 

kiterjedésben? 

3. Miért nem mindenütt lehetséges intenzív mezőgazdálkodás, a különbözőségek miatt a mezőgazdaság milyen 

típusai ajánlhatók? 

4. Mit ért védelmi funkciójú mezőgazdaság alatt? 

5. Mi jellemző az intenzív ágazatok (főként a zöldség, gyümölcs és szőlő) térbeni elhelyezkedésére? 
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6. Tud mondani néhány eltérést az egyes térségek között művelési ágak szerint nézve? 

7. Az állattartásnak vannak kimutatható térségi jellegzetességei? 

8. Mi jellemző a gazdaságszerkezetre? 

9. A termelői csoportok és a TÉSZ-ek mely országrészeken jelentősebbek? 

10. Földrajzi tájak szerint inkább homogénnek tekinthető mezőgazdaágunk, vagy változatosak a 

mezőgazdaság adottságai (néhány példa)? 
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