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Paradigmaváltás zajlik a világban (1)

Lassú lejtmenetben a 
fosszilis energia 
korszaka

„ A kőkorszak sem azért 
ért véget, mert elfogyott a 
kő, az olajkorszaknak sem 
azért lesz vége, mert 
elfogy az olaj!”

(Ahmed Zaki Jamani)



A globális élelmiszer 
árindex az elmúlt egy 
évtizedben a kereslet 
növekedése, a 
spekulatív tőke árupiaci 
hatása és az 
élelmiszerkínálatot 
szűkítő alternatív 
üzemanyagok 
térnyerése miatt 
erősen volatilisen 
ugyan, de markánsan 
emelkedett.

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

Paradigmaváltás zajlik a világban (2)
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Forrás: Barchart



Paradigmaváltás zajlik a világban (3)

• Az elmúlt két év 
világjárványa még 
inkább ráirányította a 
figyelmet az 
élelmiszertermelés 
stratégiai és 
nemzetbiztonsági 
jelentőségére, az 
élelmiszer önellátás 
fontosságára!



• Megújuló 
energia

• Édesvíz

• Termőföld

Paradigmaváltás zajlik a világban (4)

Elkezdődött a megújuló erőforrások korszaka:



Nemzeti kincsünk a víz és a termőföld (1)

Forrás: Thyll, 1998

• Gazdagok vagyunk 
felszín alatti 
vizekben, 

• Jelentős a vízszint 
csökkenés.

• Öntözni felszíni 
vizekkel



Nemzeti kincsünk a víz és a termőföld (2)

112 km³

105 km³
Magyarország 
területére hulló 
csapadékból 
három 
balatonnyi
vízmennyiséget 
engedünk ki az 
országból  a 
folyóinkon 
keresztül



A mezőgazdasági terület aránya az összes területből (%) 

ORSZÁG 2018
Ausztria 31,6
Belgium 44,4
Bulgária 45,6
Ciprus 14,3

Csehország 44,7
Dánia 61,3

Észtország 22,2
Finnország 6,7

Franciaország 46,0
Németország 45,8
Görögország 40,0

Magyarország 57,5
Írország 64,7

ORSZÁG 2018
Olaszország
Lettország 30,0

Litvánia 45,1
Luxemburg 50,9

Málta 36,7
Hollandia 43,9

Lengyelország 46,5
Portugália 38,9
Románia 56,3
Szlovénia 23,6
Szlovákia 39,1

Spanyolország 47,8
Svédország 6,8

Forrás: Eurostat

Nemzeti kincsünk a víz és a termőföld (3)

• A nemzeti 
vagyonban 
jelentős értéket 
képvisel a 
termőföld

• Az Unión belül 
csak Írországban 
és Dániában 
magasabb a 
mezőgazdasági 
terület aránya, 
mint 
Magyarországon



Adottak a fejlődés financiális feltételei (1)
• Az Európai Unió 2021-2027 évi költségvetési ciklusában a Közös

Agrárpolitika második pillérét érintően a nemzeti társfinanszírozás
maximális rátája 80 százalékra emelkedett.

• 2021. év elején a Kormány bátor, az élelmiszergazdaság szempontjából
fontos döntést hozott, amely biztosítja a lehetőséget, hogy az ágazat rég
nem volt és vélhetően hosszú ideig megismételhetetlen fejlődési pályára
álljon: az előző költségvetési időszak 15 százalékos nemzeti
társfinanszírozásával szemben „a 2021–2027. évek tekintetében 80

százalékos nemzeti társfinanszírozás kerüljön biztosításra a Közös

Agrárpolitika Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap kerete

számára” (1003/2021. (I.11.) Korm. Határozat).

• Ez azt jelenti, hogy a hét év alatt rendelkezésre álló forrás – 50 %-os
támogatás intenzitással kalkulálva – mintegy 9 ezer milliárd forintra, a
korábbi időszak forrásának több mint háromszorosára emelkedik.

• A forrásokat hatékonyan kell elkölteni.



Mennyi is 9 000 milliárd?

Mintegy 
20 négyes metró

Adottak a fejlődés financiális feltételei (2)
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Lehetőségei alatt teljesít a hazai 

agrárgazdaság annak ellenére, 

hogy az elmúlt évtizedben az 

ágazat kibocsátása enyhén, 

pénzügyi teljesítménye 

erőteljesebben növekedett.



Van honnan fejlődnünk! (1)
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A világ és Magyarország bruttó agrártermelésének alakulása
(2014-2016 = 100)

Forrás FAOSTAT 

• A magyar 
agrárgazdaság 
az elmúlt három 
évtizedben 
drasztikus 
pozícióvesztést 
szenvedett el 

• A világ 
élelmiszer-
termelésében, 
részesedésünk 
kevesebb, mint 
felére csökkent. 



Ország

2004

(euró/hektár)

2017

(euró/hektár)

2017/ 2004

(százalék)

Ausztria 1 709 2 750 160,9

Hollandia 10 750 16 173 150,4

Lengyelország 873 1 772 203,0

Magyarország 1 119 1 568 140,1

Egy hektár mezőgazdasági területre jutó
bruttó termelési érték

Van honnan fejlődnünk! (2)

Forrás: EUROSTAT

• A benchmark 
elemzés sem 
mutat 
bíztatóbb 
képet

• Egyre jobban 
nő a 
lemaradásunk 
a termelés 
intenzitását 
tekintve



A mezőgazdasági kibocsátás alakulása 

Forrás: EUROSTAT

Országok

2004-
2006 
(millió 
euró)

2018-2020 
(millió euró)

2018-

2020/

2004-2006 
(százalék)

EU-28 340 576 442 399 129,9

Ausztria 5 519 7 508 136,0
Belgium 6 886 8 547 124,1
Bulgária 3 430 4 203 122,5

Ciprus 644 747 115,9

Csehország 3 564 5 489 154,0

Horvátország 2 541 2 431 95,7

Dánia 8 236 10 895 132,3
Észtország 532 946 177,8
Finnország 3 838 4 556 118,7

Franciaország 63 514 76 916 121,1

Németország 41 121 55 832 135,8

Görögország 11 504 11 699 101,7

Magyarország
6 228 8 748 140,5

Országok

2004-
2006 
(millió 
euró)

2018-

2020 
(millió 

euró)

2018-

2020/

2004-

2006 
(százalék)

Írország 5 778 8 717 150,9
Olaszország 48 455 57 487 118,6
Lettország 759 1 557 204,9

Litvánia 1 541 3 152 204,5
Luxemburg 294 438 148,7

Málta 124 125 100,5
Hollandia 21 608 28 475 131,8

Lengyelország 15 147 26 085 172,2
Portugália 6 325 7 926 125,3
Románia 13 624 17 948 131,7
Szlovénia 1 066 1 347 126,4
Szlovákia 1 776 2 285 128,6

Spanyolország 39 466 52 268 132,4
Svédország 4 641 5 991 129,1

Egyesült
Királyság 22 426 30 079 134,1
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Egy hektár mezőgazdasági területre 
vetített agrárexport és agráregyenleg

Ország Export Egyenleg

2004 2018 2004 2018

Ausztria 1 682 4 591 16 267

Hollandia 25 692 50 592 10 889 16 016

Lengyelország 325 2 015 51 663

Magyarország 529 1 639 188 543

Forrás: EUROSTAT

euró/hektár



A mezőgazdasági jövedelemtámogatások 
és a jövedelem alakulása (2004-2019)

Forrás: FADN, NAV 
AKI számítás
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A gazdasági racionalitás, a politikai 
igény, de a társadalmi elvárás is 

indokolja az elmúlt évtizedet jellemző 
– egyébként több területen előrelépést 

eredményező – agrárpolitika egyes 
elemeinek megerősítését, más 

részeinek újra gondolását, 
kiegészítését, indokolt esetben 

módosítását. 



Általános agrárpolitikai követelmények

• Fókuszban kerül a második pillér a 9 000 milliárd forint 
hatékony(!) elköltésének igénye miatt. 

• A Közös Agrárpolitikából származó előttünk álló feladatokat 
és döntéseket nem szabad támogatáspolitikára egyszerűsíti, 
szükség van a releváns intézményrendszer illesztésére és az 
ágazatokra ható ösztönzők megfelelő kialakítására 
(átalakítására) is.

• Ugyanakkor komplex agrárpolitikában kell gondolkodni, az 
első pillért érintő szabályozással szemben is vannak 
követelmények, ha azt akarjuk, hogy a második pillér 
intézkedései sikeresek legyenek.



Fókuszban a második pillér

• Miként lehet javítani nemzetközi 
versenyképességünket?

• Miként lehet a termékpályákat generáló 
beruházások felé nyitni?

• Mely termékpályák kapjanak prioritást a 
fejlesztések során?

• A nagyobb és a kisebb gazdaságok miként 
járulhatnak hozzá az agrárgazdaság 
fejlődéséhez?



Versenyképesség – korszerű technológia

• a VP beruházások valamennyi szegmensében 
felvethető a korszerűtlen technológiák kizárása a 
támogatási rendszerből, mert ezekkel nem 
leszünk versenyképesek (a legmodernebb 
technológiákat kell beruházni, fokozni a 
robotizálást, az automatizálást, a precíziós 
gazdálkodást és a hazai innovációs 
tevékenységet);

• a korszerűsítésekkel, a felújításokkal szemben 
előtérbe kell helyezni a zöldmezős beruházásokat;

• a barnamezős beruházások problematikája. 



Versenyképesség - öntözés

• A kormányzatok az elmúlt évtizedekben verbálisan 
prioritásként kezelték az öntözésfejlesztést, tényleges 
előrelépés viszont nem történt, sőt drasztikusan csökkent az 

öntözési kapacitás.
• Komplex 

vízgazdálkodásban kell 
gondolkodni.

• Az integrált 
vízgazdálkodás egységes 
kormányzati felügyeleti, 
intézményi és 
szabályozási rendszerét 
kell kialakítani.



Versenyképesség – élelmiszeripar (1)

• Az élelmiszeripar jelenlegi, 

lehetőségektől elmaradó 

teljesítményét sem a külső 

objektív körülmények, sem 

pedig hazai adottságaink 

nem indokolják. A 

lehetőségek elszalasztása 

elsősorban a gyenge 

versenyképességünkből 

fakad.

• Az agrárgazdaság fejlődésének kulcsa az élelmiszer-

feldolgozás fejlesztése.



Versenyképesség – élelmiszeripar (2)

• Az átlagfogyasztók által vásárolt tömegtermékek előállítását 
célzó fejlesztéseknél a nemzetközileg is versenyképes méretű 
üzemek létrehozását szabad csak támogatni. 

• A réspiacokat kiszolgálni szándékozó fejlesztések esetében 
lehet a kisebb méretű üzemek létrehozására, fejlesztésére 
támogatási eszközöket alkalmazni.

• Kiemelt nemzeti fejlesztési programok keretében célszerű 
ösztönözni az olyan ígéretes jövő előtt álló üzletágakat, mint a 
különböző húshelyettesítők (műhúsok), a medical-food
termékek, a lebomló csomagolóanyagok stb. kutatása és 
gyártása.

• Ugyancsak indokolt kiemelt programok keretében segíteni 
azokat a beruházásokat, amelyek a szomszédos országokban 
megtermelt alapanyagokat képesek becsatornázni feldolgozás 
céljából, disztribúciós központtá téve hazánkat.



Versenyképesség - kicsi vagy nagy (1)

• Egyértelmű döntést igényel, hogy a most elinduló hatalmas léptékű 
program megvalósításával mely, az agrárgazdaságban meghatározó réteget 
képező gazdálkodókat hozunk helyzetbe. 

o Kik azok, akikre hosszabb távon (évtizedek múlva) is lehet építeni 
(elsősorban az életképes kategóriába sorolható családi gazdálkodók és 
a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes termelést 
megvalósítani képes nagyobb gazdaságok lehetnek ezek).

o Az egyik évről a másikra „bukdácsoló”, hosszabb távon életképtelen 
gazdaságokba fektetett nemzeti források elvesznek és hatásuk 
társadalmi valamint környezeti szempontból is kérdőjeles. 

• Mindezek érdekében indokolt-e a továbbiakban az egyes vidékfejlesztési 
jogcímforrások 80 százalékának elkülönítése az alacsony STÉ érték alapján 
kijelölt gazdaságkörre



Versenyképesség - kicsi vagy nagy (2)

• A magyarországi kis üzemméretek miatt a versenyképes üzleti 
modell kialakítására egyetlen út marad: a termékpályák 
szervezettségének, a termékpályák szereplői közötti 
együttműködések, kölcsönös elköteleződések erősítése. A VP-
ben meghirdetésre kerülő pályázatoknak ezt figyelembe kell 
venniük. Például::

o kiemelten fontos a szakmaközi szervezetek megerősítése, 
feladataikat célszerű kiterjeszteni;

o a támogatási eszközök körében a támogatás feltételeként 
kellene szabni a tartós piaci együttműködésben való 
részvételt. 



Kiemelt termékpályák

• A fő mezőgazdasági ágazatokra jutó források pontos 
meghatározása után célszerű ágazati prioritási sorrendet 
felállítani és ennek megfelelően koncentrálni és  fókuszálni a 
támogatásokat, elkerülve azt az agrárpolitikai hibát, hogy 
„minden szereplőnek juttassunk egy kis forrást”. 
Versenyképességi számítások alapján felvethető a 

• baromfi-termékpályák, a
• zöldség- és gyümölcs-, a
• sertés-, a 
• tej- és a 
• minőségi takarmánytermelés kiemelt támogatása

• Szükség van a „hagyományos”, „kézműves” és „egzotikus” 
ágazatok (pl. őshonos fajták, stb.) támogatására is a társadalmi 
elvárások mentén, ám nem szerencsés, ha ennek mértéke 
meghaladja a teljes program néhány százalékát;



Az agrárpolitika egészét érintő főbb 
követelmények (1)

• Az első pilléres boríték, folyó áron is csökkeni fog, 
emellett az agro-ökológiai alapprogram forrásigénye, 
valamint a fiatal gazdálkodók számára kötelezően 
juttatandó támogatás-minimum duplázódása jelentősen 
csökkenteni fogja a jelenlegi területalapú alaptámogatás 
+zöldítés helyébe lépő ugyancsak területalapú 
fentarthatóságot elősegítő jövedelemtámogatást. 

o a területalapú támogatásból származó bevételek 
gyakorlatilag „beleégtek” az agrárvállalkozások cash-
flow-jába, befolyásolják a földbérleti díjak szintjét, 
aminek komoly politikai hatása van. 



Mik a fő kockázatok?

• A racionális egyensúly megteremtése

• Az ágazat abszorpciós képessége

• A beruházási ambíciók mérséklődése

• Az intézményrendszer felkészültsége

• A gazdaságok további „osztódása”

• A támogatások „elszivárgása”

• Uniós forrásvesztés lehetősége



A legnagyobb kihívás: 
racionális egyensúly

Társadalmi 
(politikai) 

hatékonyság

Környezeti 
hatékonyság

Gazdasági 
hatékonyság



Az ágazat abszorpciós képessége
• A vidékfejlesztési programokban megcélzott ügyfélkörnek éves szinten 

átlagosan 150-200 Mrd Ft körüli beruházási támogatás kifizetése történt meg 
utófinanszírozásként. Ennél több forrást ez az ügyfélkör korlátosan tud 
lehívni. 

• Így mindenképp növelni kell a támogatással megcélzott vállalkozások körét. 
Célszerű áthozni támogatási területeket a vidékfejlesztési programba:

o a másodlagos és harmadlagos öntöző művek támogatása a KEHOP-ból; 

o az élelmiszeripari a közepes és nagyvállalatok támogatása GINOP-ból;

o az agrár- és élelmiszeripari kutatás-fejlesztési terület a GINOP-ból;

o a VP-ből lehetne támogatni az elavult vidéki ivóvíz és csatornahálózatok 
felújítását, bővítését, a bölcsődék, óvodák, iskolák, orvosi rendelők 
felújítását, építését, sőt a Magyar Falu Programban tervezett kisbolt 
fejlesztést is; 

o a települések belterületi útjainak a felújítása szintén jelentős forrást tudna 
felszívni, de megvizsgálható a 4 és 5 számjegyű településközi utak 
fejlesztésének támogathatósága vidékfejlesztési forrásból. 



A beruházási ambíciók mérséklődése

• A kérdés feltevése elsősorban az állattenyésztésre 
vonatkozóan releváns:

o a növényi termékek meredek áremelkedése az 
állattenyésztést nehéz helyzetbe hozza aminek 
következtében az ottani fejlesztési ambíciók 
mérséklődhetnek; 

o ugyanakkor a növénytermesztés pozíciójavulása 
nem gerjeszt hasonló mértékű beruházási kedv 
növekedést, mert itt az indokolt fejlesztések 
korábban – döntően – megtörténtek. 



Az intézményrendszer felkészültsége

• A megnövelt források következtében adminisztratív 
többlet teher jelentkezik abban az értelemben, hogy a 
tervezett pályázati felhívások meghirdetése, azok 
időbeli egybeesése jelentős munkacsúcsokat generál az 
elbírálói (kormányhivatalok, kincstár) oldalon.

• Vélhetően prioritása lesz a „bonyolultabb”, az elbírálás 
során több szakértelmet igénylő pályázatoknak.

• Felvethető az intézményrendszeri átszervezésének 
igénye:  indokolt lehet változtatni a jelenleg túlzottan 
diverzifikált szervezeti kereteken, irányítási 
megoldásokon (IH – MÁK – kormányhivatalok – 3 
minisztérium – 19 kormánybiztos), mert jelentősek a 
koordinációs gondok!



A gazdaságok további „osztódása”

• Az új Közös Agrárpolitika egyes scenárióinak hazai 
alkalmazása – pl. redisztribúció – azzal a veszéllyel 
járhat, hogy a kisebb gazdaságokat ösztönzi, hogy 
aprózódjanak. 

• Ez a folyamat negatívan hathat a második pilléres 
támogatásokkal kapcsolatos adminisztrációra is.

• Emellett még inkább elválhat egymástól a jogi és 
az ökonómiai üzem, ami ugyancsak a 
transzparenciára van negatív hatással.



A támogatások „elszivárgása”

• A támogatások élénkítik a beruházási javak iránti keresletet

ami a beruházási javak árának emelkedését idézhetik elő.

• Az emelkedő árakon keresztül az agrártámogatások egy

hányada „elszivárog” más nemzetgazdasági ágakba.

• A nehezen kalkulálható áremelkedések miatt számtalan

projekt megbukhat.

• E folyamat mérséklése érdekében fontos, hogy a pályázatok

egymással összehangoltan, ütemezetten jelenjenek meg, ne

okozzanak az indokoltnál nagyobb, lökésszerű kereslet

növekedést.



Uniós forrásvesztés lehetősége

• Amennyiben az Unióval elfogadtatjuk Stratégia 
tervünket és abban szerepel a 80 százalékos 
nemzeti társfinanszírozás, akkor azt meg kell 
valósítanunk!

• Ha a szükséges nemzeti kiegészítést akár 
költségvetési okok, akár a meghirdetett 
pályázatok iránti kereslet, akár adminisztrációs 
hiányosságok miatt nem tudjuk biztosítani, akkor 
az uniós forráshányad is elveszik a számunkra.

• Ugyanakkor ezt a veszélyt egy figyelmes 
gazdaságpolitika elkerülheti.



Összegzés

• Közel sem használjuk ki az adottságainkból eredő 
agrárgazdasági lehetőségeinket.

• A Kormány ez év januári határozata 
megteremtette a lehetőségét annak, hogy az 
agrárgazdaság, ennek részeként a mezőgazdaság 
és az élelmiszeripar korábban nem tapasztalt 
fejlődési pályára álljon.

• Ugyanakkor a forrásbőség önmagában nem elég, 
a rendelkezésre álló pénz hatékonyan kell majd 
elköltenünk, amire fel kell készíteni az 
agrárgazdaságot.



Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!


