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Kivonat 

Magyarország területi tagozódása más országokhoz képest az agrártermelés szempontjából egységesnek tűnik. 

Ennek ellenére jelentős gazdasági és társadalmi különbségeket lehet találni az ország különböző területi 

egységei között. Ez szükségessé teszi az agrárágazat differenciált, a helyi adottságoknak jobban megfelelő 

irányítását. A modul emellett kitér a nemzeti agrárpolitikát megtestesítő intézményrendszerre, ezen belül a 

mindenkori szaktárca szerepére, illetőleg a különböző hatósági jogkörökre, és az azokat megtestesítő két 

intézményre: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalra (MVH) és a Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatalra (MGSZH). 

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 - Területi tagozódás a helyi 
gazdaságban. Hatósági jogkörök. 

1. 3.1 Bevezetés 

Az Agrárgazdaságtan jegyzet 3. modulja az agrárirányítás helyi sajátosságaival foglalkozik. 

Az ország területi tagozódása a viszonylag kis méret és a dominánsan sík, a földrajzilag kevésbé szabdalt 

területek miatt más országokhoz képest az agrártermelés szempontjából egységesnek tűnik. Ennek ellenére 

jelentős gazdasági és társadalmi különbségeket lehet találni az ország különböző területi egységei között. Ez 

szükségessé teszi az agrárágazat differenciált, a helyi adottságoknak jobban megfelelő irányítását. Ezért a 3. 

modul kitér az ország területi tagozódására, annak okaira. 

A korábbi fejezetekben kifejtett Közös Agrárpolitika mellett a nemzeti agrárpolitikának, agrárstratégiának is van 

szabad mozgástere. Ezt a mindenkori kormányok törekvései mellett a mezőgazdasági intézményrendszer töltheti 

meg tartalommal. Ebből a szempontból ugyan az elmúlt évek nem tűnnek túl eredményesnek. A jövőben mégis 

törekedni kell az ország elsődleges törekvéseinek, érdekeinek kifejezésére a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 

területén is. 

A 3. modul 2. része ezért az agrárirányítás intézményrendszerével, ezen belül a hatósági jogkörökkel is 

foglalkozik. Kitér a kormány, a szaktárca, az Országgyűlés bizottságainak feladataira és szerepére. 

Ez az intézményrendszer nem csak a nemzeti agrárpolitikával foglalkozik, hanem az Európai Unió közös 

agrárpolitikájának helyi megvalósítását, a kialakított uniós szabályrendszer érvényesülésének ellenőrzését is 

szolgálja. 

2. 3.2 Területi tagozódás a mezőgazdaságban 

Magyarországon hagyományosan a megyék szerinti tagozódás érvényes a közigazgatásban, de az Európai Uniós 

elveknek megfelelően kialakították a régiókat is. A regionális felosztás azonban mindeddig nem vált általánosan 

elfogadottá, ami annak is betudható, hogy a rivalizáló megyék és megyeszékhelyek állandó pozícióharcot 

folytatnak. Emellett a gazdasági kapcsolatrendszer sem veszi figyelembe a mesterségesen kialakított határokat. 

Több tekintetben átmeneti helyzet érvényesül, sőt párhuzamosságok is előfordulnak a jogkörökben. 

Magyarország hét régiójának elhelyezkedését mutatja be a 3-1. ábra. 
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3-1. ábra: Régiók szerinti területi tagozódás Magyarországon 

Forrás: www.deldunantul.com 

A mezőgazdaság teljesítménye a termőföld helyhez kötöttsége miatt különösen függ a földrajzi 

elhelyezkedéstől, de emellett a domborzati- és talajviszonyok, valamint az infrastruktúra (pl. úthálózat, 

öntözőrendszerek) fejlettsége és a piachoz, feldolgozó helyektől mért távolság is befolyásolja a termelési profilt, 

a hozamszinteket és a termelés eredményességét. Emellett a termelési hagyományok, a kialakult helyi szokások 

és technológiák is érvényesülnek, amelyek hatására sokszínű termelési struktúra, üzemi rendszer és termelési 

kultúra alakult ki. 

A szántóföldi növénytermesztés szempontjából a nagy kiterjedésű, sík területek kedvezőek. Zöldségtermesztés 

elsősorban a nagyobb városok (a fő felvevő piacok) környékén fejlődött ki. A gyümölcstermesztésben, de 

különösen a szőlőtermesztésben a különleges mikroklímával rendelkező és kiemelkedő minőséget adó 

borvidékek a meghatározóak. Az állattenyésztésben, a szarvasmarha tartás és a juh tartás kivételével kevésbé 

számít a területi elhelyezkedés, mivel az sertés és a baromfi takarmányozása a koncentrált (és könnyen 

szállítható) abraktakarmányokra alapozott. A magyarországi régiók területének művelési ágak szerinti 

megoszlását a 3-1. táblázat mutatja be. 

3-1. táblázat - A művelési ágak területe régiónként 2009-ben (1000 ha) 
 

Régió Szántó-

terület 
Kert, 

gyümöl-

csös, 

szőlő 

Gyep Erdő Nádas, 

halas-tó 
Műve-

lés alól 

kivett 

Össze-

sen 

Közép-

Magyarország 
307,0 28,7 61,9 166,1 12,6 169,1 745,4 

Közép-Dunántúl 496,5 27,8 108,5 252,3 12,4 221,1 1118,6 

Nyugat-

Dunántúl 
510,6 23,5 79,9 283,2 9,4 206,3 1113,0 
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Dél-Dunántúl 699,7 28,5 105,5 338,3 14,4 167,0 1353,4 

Észak-

Magyarország 
496,8 50,3 190,5 398,3 3,2 176,7 1315,9 

Észak-Alföld 967,2 58,6 228,3 223,5 24,5 311,5 1813,7 

Dél-Alföld 1023,8 59,9 229.6 233,9 19,8 276,4 1843,4 

Összesen 4501,6 277,6 1004,2 1895,6 96,3 1528,2 9303,4 

Forrás: portal.ksh.hu, saját feldolgozás 

A területi arányok eltérései jobban láthatóvá válnak a 3-2. táblázatban, amelyben a művelési ágak régiókon 

belüli területi arányait szemléltetjük. 

Szembetűnő, hogy a szántóterület aránya a dél-alföldi, az észak-alföldi és a dél-dunántúli régiókban a 

legmagasabb. Az erdősültség ugyanakkor Észak-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon a 

legmagasabb arányú. Az iparosodott területeken (Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl) 

pedig a művelés alól kivett terület az átlagosnál nagyobb. 

3-2. táblázat - A művelési ágak területi arányai 2009-ben (%) 
 

Régió Szántó-

terület 
Kert, 

gyümöl-

csös, 

szőlő 

Gyep Erdő Nádas, 

halastó 
Művelé

s alól 

kivett 

Összesen 

Közép-

Magyarország 
41,2 3,9 8,3 22,3 1,7 22,7 100,0 

Közép-

Dunántúl 
44,4 2,5 9,7 22,6 1,1 19,8 100,0 

Nyugat-

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

Dél-Dunántúl 51,7 2,1 7,8 25,0 1,1 12,3 100,0 

Észak-

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

Észak-Alföld 53,3 3,2 12,6 12,3 1,4 17,2 100,0 

Dél-Alföld 55,5 3,2 12,5 12,7 1,1 15,0 100,0 

Összesen 48,4 3,0 10,8 20,4 1,0 16,4 100,0 

Forrás: portal.ksh.hu, saját feldolgozás 

Mindezek a hatások kifejezésre jutnak a jövedelmezőségben, és áttételesen az alapvető termelőeszköz, a 

termőföld értékében is. A következő két táblázat a szántóföld árának és bérleti díjának régiók szerinti értékeit 

mutatja be. 
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3-3. táblázat - A szántóföld ára régiók és földminőség szerint (2008. január, ezer 

Ft/hektár) 
 

Régió Gyenge 

minőség 

17 alatt* 

Átlagos 

minőség 

17-25* 

Jó minőség 

25-30* 

Kiváló 

minőség 

30 felett* 

Közép-

Magyarország 
200 - 300 350 - 400 600 - 800 800 - 1000 

Közép-Dunántúl 300 - 400 400 - 650 500 - 800 800 - 1000 

Nyugat-Dunántúl 200 - 400 300 - 600 450 - 800 500 - 1200 

Dél-Dunántúl 300 - 500 400 - 750 600 - 1000 800 - 1500 

Észak-Magyarország 150 - 250 250 - 400 300 - 550 400 - 650 

Észak-Alföld 200 - 800 350 - 900 450 - 1800 550 - 2300 

Dél-Alföld 150 - 250 300 - 400 450 - 600 600 - 850 

Országosan 150 - 800 250 - 900 300 - 1800 400 - 2300 

* Aranykorona/hektár 

Forrás: MOSZ, 2008 

3-4. táblázat - A szántóföld ára régiók és földminőség szerint (2008. január, ezer 

Ft/hektár) 
 

Régió Gyenge 

minőség 

17 alatt* 

Átlagos 

minőség 

17-25* 

Jó minőség 

25-30* 

Kiváló 

minőség 

30 felett* 

Közép-

Magyarország 
15 20 25 35 

Közép-Dunántúl 10 - 20 15 - 30 25 - 35 35 - 45 

Nyugat-Dunántúl 10 - 25 15 - 30 20 - 35 25 - 45 

Dél-Dunántúl 15 - 45 25 - 55 35 - 70 35 - 90 

Észak-Magyarország 5 - 15 10 - 20 15 - 40 20 - 40 

Észak-Alföld 10 - 30 15 - 40 25 - 50 30 - 60 

Dél-Alföld 15 - 25 20 - 30 25 - 40 35 - 45 

Országosan 5 - 45 10 - 55 15 - 70 20 - 90 
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* Aranykorona/hektár 

Forrás: MOSZ, 2008 

A bemutatott összefüggések alapján látható, hogy Magyarország egyes régióiban eltérő mezőgazdasági 

termelési struktúra és kultúra és színvonal alakult ki. Emellett a nagyobb területi egységeket (pl. Dunántúl, 

Alföld, Északi Középhegység stb.), illetőleg a kisebb területi egységeket (megyék, kistérségek stb.) tekintve is 

jellemezni lehet az agrárstruktúrát. Sajátos területi egységeket képeznek azok a hagyományokon, vagy az 

azonos mikroklímán alapuló kisebb körzetek és övezetek, amelyek sajátos termelési kultúrákat alakítottak ki és 

őriztek meg (pl. borvidékek, makói hagyma, nyírségi alma, kalocsai paprika, hortobágyi, vagy kunsági szürke 

marha stb.). Ezek különleges értékeket képviselnek a magyar gazdaság számára. 

3. 3.3 Hatósági jogkörök 

3.1. 3.3.1 A mezőgazdaság kormányzati, politikai irányítása 

A mezőgazdaság és a kapcsolódó szakterületek felügyelete Magyarországon sokféle formában valósult meg az 

utóbbi évtizedekben. Ennek fő okai elsősorban a kialakult politikai helyzet, a mezőgazdaság nemzetgazdaságon 

belül betöltött szerepe, illetőleg a mezőgazdaság szerepével kapcsolatos felfogás változásai voltak. 

A II. világháború utáni időszakban elsősorban Szovjetunió példáját kellett követni, és a mezőgazdaság 

úgynevezett szocialista átalakítása mellett a központi tervezés, igazgatás volt a jellemző. Az intézmények 

szakosodtak, széttagozódtak, így egy időszakban még az állami gazdaságoknak is külön minisztériuma volt. 

1956 után megtörtént a teljes „nagyüzemesítés”, központi akaratra mezőgazdasági termelőszövetkezetek és 

állami gazdaságok jöttek létre, az egyéni gazdálkodás visszaszorult. Ekkor elsősorban a nagyüzemekhez 

kapcsolódó „háztáji gazdaságok” elégíthették ki a családok élelmiszer- és kiegészítő jövedelem igényét. 

Létrehozták a  Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumot  (MÉM), amely az egyik legfontosabb tárcának 

számított. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar így egységes irányítás alá került, a termelés és az export 

különösen az 1970-es évek közepétől nagy ütemben növekedett. A cél az „iparszerű mezőgazdaság” 

megteremtése, és a mezőgazdaság exportorientált ágazattá tétele volt. Ezek a célok a nagyüzemi rendszer egyre 

jobban megmutatkozó hiányosságai és a biológiai és ökológiai összefüggések figyelmen kívül hagyása miatt 

később egyre kevésbé valósultak meg. 

A rendszerváltással bekövetkező jelentős strukturális átalakulás nemcsak a mezőgazdaságot és az 

élelmiszeripart, hanem az ágazati irányítást is érintette. Létrejött a  Földművelésügyi Minisztérium  (FM), amely 

már egyre kevésbé volt a teljes agrárszektor irányító szervezete. Az élelmiszeripar privatizációja és külföldi 

cégek által történt felvásárlások miatt erre lehetőség sem volt. 

Az újabb változás 1998-ban következett be, amikor a földművelési tárca feladatköre egy fontos területtel, a 

vidékfejlesztéssel egészült ki. Ezt névváltozás is követte: létrejött a  Földművelési és Vidékfejlesztési 

Minisztérium  (FVM). Az FVM nemcsak a vidékfejlesztéssel kapcsolatos programok irányítását vette át, hanem 

fontos szerepe volt az európai uniós csatlakozási tárgyalások előkészítésében is. A környezetvédelem bizonyos, 

a mezőgazdasággal kapcsolatos feladatai is a tárcához kerültek. 

A 2010-es kormányváltás ismét jelentős változásokat hozott. A kormányzati struktúra átalakítása, koncentrálása 

következtében  Vidékfejlesztési Minisztérium  (VM) alakult ki, amelynek keretében a korábbi mezőgazdasági 

tárca más területekkel (környezetvédelem, területfejlesztés) együtt a minisztérium egyik államtitkárságává vált. 

(Az átalakítás a jegyzet írásának időszakában zajlik). 

A mezőgazdasággal kapcsolatos törvénykezés szempontjából az  Országgyűlés  különböző bizottságai játszanak 

kiemelt szerepet. Elsősorban a  Mezőgazdasági Bizottság  tárgyalja meg a különböző törvényjavaslatokat, de 

fontos szerepe lehet a  Környezetvédelmi Bizottságnak  és egyéb szakterületileg kapcsolódó bizottságoknak is. A 

törvényeket az Országgyűlés hozza meg, az esetleges módosító javaslatokat is figyelembe vevő többségi 

szavazattal. A mezőgazdaság és a vidék szempontjából is a költségvetési törvények tekinthetők a 

legfontosabbnak, amelyek az éves költségvetési előirányzatokkal jelentősen befolyásolják a nemzeti 

agrárpolitika és agrárirányítás mozgásterét. 

3.2. 3.3.2 A közösségi támogatások, kifizetések intézménye és a 
szakigazgatás 
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A mezőgazdasági és vidékfejlesztési területen az Európai Uniós csatlakozás után létrejött két szervezet, a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, továbbá a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal látja el a hatósági 

feladatokat. E hivatalok feladatait és hatásköreit a következőkben ismertetjük. 

3.2.1. 3.3.2.1 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 

2003. július 1. napjával az Agrárintervenciós Központ és a SAPARD Hivatal összevonásával megalakult a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), amely a csatlakozást követően a Közös Agrárpolitika  

kifizető ügynökségi  feladatait hajtja végre. 2004-ben sikerült megteremteni a közösségi támogatások 

kifizetésének jogszabályi és belső eljárásrendi alapjait. 

Az MVH száznál több uniós támogatási intézkedést működtet. A jogcímek száma a különböző vidékfejlesztései 

programok végrehajtásával, illetve egyéb uniós és hazai agrárpolitikai intézkedések bevezetésével tovább 

növekszik. Az MVH feladata emellett többek közt a Kölcsönös Megfeleltetés rendszerének kiépítése és 

működtetése, a különböző terület alapján igényelhető, vagy területhez kötődő támogatási jogcímek kérelmezési 

és bírálati folyamatának egységesítése, illetőleg a SAPS előlegfizetése. 

3.2.2. 3.3.2.2 A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) 

Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó 

intézkedésekről szóló 2118/2006. (V. 30.) Kormány határozat 7. b) pontja alapján elindult átszervezési folyamat 

egyik eredményeként 2007. január 1-jén létrejött a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: 

MgSzH) az alábbi szervezetek általános jogutódjaként: 

• fővárosi és megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok; 

• Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat; 

• megyei földművelésügyi hivatalok; 

• fővárosi és megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások; 

• Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet; 

• Állami Erdészeti Szolgálat; 

• Földművelésügyi Költségvetési Iroda; 

• Országos Borminősítő Intézet; 

• Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet; 

• Országos Állategészségügyi Intézet. 

Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezet létrehozásáról szóló 2243/2006. (X. 23.) Kormányhatározatban 

foglaltak alapján az élelmiszer-ellenőrzést végző hatóságok egységesen a földművelésügyi és vidékfejlesztési 

miniszter irányítása alá kerültek. Ennek keretében 2007. október 1-jétől 

• az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területi intézeteinek élelmiszer-ellenőrzési feladatait az 

MgSzH területi szervei; 

• az Országos Tisztifőorvosi Hivatal növényvédő szer és termésnövelő anyag engedélyezéssel kapcsolatos 

feladatait a továbbiakban a MgSzH Központja; 

• az Országos Élelmiszer-biztonsági és Táplálkozástudományi Intézet élelmiszer-ellenőrzéshez kötődő 

élelmiszer-biztonsági, élelmiszer mikrobiológiai, élelmiszeradalék és kémiai szennyező anyag, 

élelmiszerkémiai és analitikai feladatait a MgSzH Központja látja el. 

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal a vidékfejlesztési miniszter irányítása alatt álló központi hivatal, 

székhelye Budapest. A Hivatalt az elnök vezeti. Feladatát Központja és területi szervei útján látja el. Az MgSzH 

Központja és területi szervei is önálló jogi személyiséggel rendelkeznek. A 19 megyei mezőgazdasági 

szakigazgatási hivatal élén főigazgató áll. 
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Egyes ismétlődő helyszíni feladatok ellátására, a területi szervek szervezeti egységnek nem minősülő 

kirendeltséget, a Központ külön jogszabályban előírt speciális szakmai feladatok országos szintű ellátása 

érdekében ügyfél kapcsolatot nem bonyolító kirendeltséget hozhatnak létre. A területi szervek feladataik 

megfelelő ellátása és ügyfélszolgálat biztosítása érdekében körzeti irodákat működtetnek. Mind a Központ, 

mind a területi szervek laboratóriumokat működtetnek. 

Az MgSzH Központ az egész országra kiterjedő illetékességgel rendelkezik, az MgSzH területi szerveinek 

illetékességi területe pedig - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a nevében megjelölt 

közigazgatási területre terjed ki. 

Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az MgSzH hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyben első 

fokon a területi szerv, másodfokon a Központ jár el. A Központ közigazgatási hatósági ügyben országos 

illetékességgel jár el. Döntése ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. 

Az MgSzH alapfeladatai keretében ellátja: 

• a növénytermesztéssel, az állattenyésztéssel, a genetikai anyagok megőrzésével; 

• a növényfajták állami elismerésével, a növényi szaporítóanyagok minősítésével; 

• a vegetatív szaporítóanyagok és vetőmagok növény-egészségügyi ellenőrzésével; 

• a borgazdálkodással, a borellenőrzéssel, borminősítéssel; 

• a vadgazdálkodással és halászattal; 

• az erdőgazdálkodással és az erdővagyon védelmével, az elsődleges faipari termeléssel; valamint az ezekhez 

kapcsolódó szolgáltatásokkal; 

• a mezőgazdasági termékforgalommal; 

• az agrár-környezetvédelemmel, a növényvédelemmel, a talajvédelemmel; 

• a zöldség–gyümölcs minőségellenőrzéssel, a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok engedélyezésével; 

• az állategészségüggyel, az állatvédelemmel; 

• a takarmánybiztonsággal, takarmányhigiéniával, takarmányminőséggel; 

• az élelmiszer-higiéniával, biztonsággal, minőséggel; 

• az állatgyógyászati termékekkel; 

• a vágóállatok vágás utáni minősítésével; 

• a mezőgazdasági célú vízgazdálkodással; továbbá 

• az agrárpiaci rendtartás működésének szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban külön jogszabályban 

hatáskörébe utalt hatósági és mezőgazdasági szakigazgatási feladatokat, valamint a külön jogszabály szerinti 

földügyi igazgatási és hatósági feladatokat. 

Az MgSzH ellátja továbbá a miniszter által meghatározott, alaptevékenységéhez tartozó kutatási, fejlesztési, 

laboratóriumi, vizsgálati, tanácsadási, szakértői tervezési és egyéb feladatokat, közreműködik a nemzetközi 

egyezményekben vállalt kötelezettségek végrehajtásában, szakmai Oktatási Tervet készít, és szervezi a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által jóváhagyott terv végrehajtását, szakkönyvtárat 

működtet, könyvtári kölcsönzést végez. 

4. 3.4 Összefoglalás 

Magyarország területi tagozódása más országokhoz képest az agrártermelés szempontjából egységesnek tűnik. 

Ennek ellenére jelentős gazdasági és társadalmi különbségeket lehet találni az ország különböző területi 

egységei között. Ez szükségessé teszi az agrárágazat differenciált, a helyi adottságoknak jobban megfelelő 
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irányítását. A modul emellett kitér a nemzeti agrárpolitikát megtestesítő intézményrendszerre, ezen belül a 

mindenkori szaktárca szerepére, illetőleg a különböző hatósági jogkörökre, és az azokat megtestesítő két 

intézményre: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalra (MVH) és a Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatalra (MGSZH). 

Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen területi tagozódási elvek érvényesülnek ma Magyarországon? 

2. Mi jellemzi az egyes régiók mezőgazdaságát? 

3. Milyen változások következtek be az utóbbi évtizedekben a mezőgazdaság kormányzati irányításában? 

4. Melyek a MVH feladatai? 

5. Mely szervezetek jogutódjaként jött létre a MGSZH? 

6. Melyek a MGSZH alapfeladatai? 

Irodalomjegyzék 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_omf003.html 

http://www.deldunantul.com/old/download.php?id=816 

http://www.mgszh.gov.hu/ 

MOSZ :  Tények a mezőgazdaságról ,  Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége,87 p. , 

Budapest ,  2008 

http://www.mvh.gov.hu 


