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A mezőgazdaság aktualitásai



Helyzetkép

Forrás: 2014-2016 KSH, 2017 becslés

 Megnevezés 2014 2015 2016
2017 

(becslés)
GDP növekedés (%) 4,0 3,1 2,0 4,0
Mezőgazdaság bruttó 
hozzáadott értékének 
volumenváltozása (%)

17,0 -5,1 16,8 n.a.

A mezőgazdaság 
hozzájárulása a GDP 
növekedéshez 
(százalékpont)

0,7 -0,2 0,6 n.a.

Mezőgazdaság részesedése a 
hozzáadott értékből folyó 
áron (%)

4,7 4,1 4,5 n.a.
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Agrár-külkereskedelem alakulása 
2016 1-5. vs. 2017. 1-5. (millió euró)

Forrás: KSH
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Agrárexport 2017. január-május

Az agrárexport 2017. január-májusi évi növekedése elsősorban:
–  a gabonafélék (búza, kukorica, kisebb mértékben árpa)
– a napraforgóolaj
– az italok (bor, ásványvíz)
– a bioetanol
– a tejtermékek
– az állati takarmányok
– az olajos magvak (repce, szója)
– a cukor
– a húskészítmények növekvő forgalmának köszönhető
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Aratási munkák 2017-Főbb megállapítások

• Az összes nyári betakarítású növény esetében a termőterület 
2016-hoz és az elmúlt 5 év átlagához képest is csökkent. 

• A 2017 augusztus elejei értékelés alapján hazánkban mintegy 7,9 
millió tonna nyári betakarítású termény kerülhet a 
terménytárolókba. 

• A legjelentősebb gabonanövényeink közül az őszi árpa 
betakarítása már befejeződött, idén 236,5 ezer hektárról 5 t/ha-os 
termésátlaggal.

• Az őszi búza betakarítása gyakorlatilag 100 százalékon áll, 958 
ezer hektárról mintegy 5 millió tonna őszi búzát arattak. 

• A termésátlagok mellett a minőség is rendkívül eltérően alakult. 



Termeléshez kötött támogatások várható értékei* I. 

(2017. évi kérelmek tükrében)

Megnevezés 
Igényelt terület, 

ha

Várható fajlagos 
támogatás

Keret

forint, 310 Ft/EUR 
árfolyamon

Millió forint

Rizs 2 738 226 024 618,8
Cukorrépa 17 281 143 225 2 475,0
Zöldségnövény 18 168 86 101 1 564,3
Ipari 
zöldségnövény 59 879 59 304 3 551,1

Ipari olajnövény 5 981 73 131 437,4

* A kérelmezett adatok alapján készült modellszámítás során becsült érték. Az MVH/MÁK 
ellenőrzése alapján az összegek változhatnak.

A rendelkezésre álló keret mintegy 62,45 milliárd forint
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Termeléshez kötött támogatások várható értékei* II. 
(2017. évi kérelmek tükrében)

Megnevezés 
Igényelt terület, 

ha

Várható fajlagos 
támogatás

Keret

forint, 310 Ft/EUR 
árfolyamon

Millió forint

Gyümölcs – 
extenzív 41 427 73 012 3 024,7

Gyümölcs - 
intenzív 17 040 122 090 2 080,4

Szemes fehérje 81 124 51 324 4 163,6
Szálas fehérje 178 105 23 377 4 163,6

* A kérelmezett adatok alapján készült modellszámítás során becsült érték. Az MVH/MÁK 
ellenőrzése alapján az összegek változhatnak.

A rendelkezésre álló keret mintegy 62,45 milliárd forint
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Állattenyésztés 2017 első félévi 
tendenciái

Állatlétszám:
• Sertések száma 7,2 % 
• Juhok száma 3%
• Tyúkok száma 3,6%

• Anyajuh szám  2,7% 



Átmeneti nemzeti támogatások keretei és 
várható fajlagos összegei* - 2017

ÁNT jogcím
Várható kvóta (db) 

várható TB                  

Maximális 
fajlagos 

támogatás 
€/egyed €/ha €/t

Tényleges 
fajlagos 

támogatás 
Ft/egyed Ft/ha 

Ft/t

Tényleges boríték 
(millió Ft)

Húsmarha term. elválasztott 95 214 130,58 30 000 2 856,4
Anyatehén term. kötött 117 000 77,18 24 313 2 844,6
Szarvasmarha 
extenzifikációs támogatás 
term. elválasztott

77 534 116,46 30 000 2 326,0

Tejtámogatás term. 
elválasztott 1 853 527 930 0,0190            5,99   

 
11 093,9

Anyajuh term. kötött 892 460 0,06 21,90 19,5
Anyajuh kiegészítő term. 
elválasztott 197 636 6,91 2 176 429,9

Anyakecske de minimis 25 435   7 000 178,0

* 315 Ft/euró tervezési árfolyamon.



Új támogatás a juh- és kecskeágazatban
A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű 
támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet
• csekély összegű támogatás igényelhető az apaállat ellenértékének 

75%-áig
• éves keretösszeg: 300 millió Ft
• először támogatás a 2016. október 1. és 2017. március 31. közötti 

időszakban megvásárolt, illetve tenyésztésbe állított apaállatok 
után számolható el

• két támogatási kérelem benyújtási időszak: 
– április 1-30. és 
– október 1-31. 

• MJKSZ által igazolt szakmai jogosultsági feltételek 
– tenyésztésbe állítás, 
– tenyészállat vásárlási jegyzőkönyv, 
– anyajuhonként/anyakecskénként  meghatározott számú jogosult apaállat stb.
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Jövőbeni feladatok
• A mezőgazdaság termelési szintjének emelése.
• Tudatos marketing stratégia. 
• Az élelmiszerfogyasztáson belül a hazai termékek tartósan 80% feletti 

részarányának megtartása.
• Segíteni kell a szakmai, szakmaközi szervezetek által képviselt 

ágazatok közösségi marketingtevékenységét.
• A munkaigényes ágazatok - állattenyésztés és kertészet – további  

kiemelt kezelése – az agrárium foglalkoztatási képességének növelése.
• Az ország GMO-mentességének fenntartása.
• Az ökológiai gazdálkodás lehetőségeinek bővítése.  
• Gyakorlatorientált ágazati kutatás-fejlesztés.
• Kiszámítható és hatékony támogatáspolitikai eszközök biztosítása.



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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