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Covid előtti békés idők a mindennapokban és a  
Mezőgazdaságban 
 

Békebeli évek 
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Megjelent a koronavírus az életünkben és  
átvette az irányítást 
Elmúltak a békebeli évek 
 

50% 



Finanszírozók 
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Zöldség és gyümölcstermesztés 
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Az összes megtermelt mennyiség évente ingadozást mutat, az éves termelés 25-40 %-át 
teszik ki a gyümölcsök (évjárati hatás miatt ilyen nagy a szórás, leginkább a fagykár a gond). 

Földrajzi és természeti adottságai révén Magyarország kiváló lehetőségekkel 
rendelkezik a zöldség-gyümölcs termesztés, valamint a kereskedelem terén is.  

A szántóföldi növénytermesztéshez képest lényegesen munkaerő-igényesebb ágazat. Így 
nemcsak a szélsőséges időjárással, hanem a munkaerőhiánnyal is szembe kell néznie az 
ágazatnak, és mindez kihat az árakra is. 

Az 5 049 ezer ha mezőgazdasági területből 83,8 ezer hektár a gyümölcsös 
művelési ág, 62,1 ezer hektár a szőlő művelési ág, a zöldségnövényeket pedig 
közel akkora területen termesztik, mint a gyümölcsöket. 

A termőterületek a 20 évvel ezelőttihez képest jelentősen 
csökkentek (gyümölcsös: 2001: 97,5 ezer ha; szőlő: 92,9 ezer ha), 
azonban a technológiai fejlődésnek és az extenzíven gazdálkodó 
kistermelők kiesésének köszönhetően termésátlagok javultak. 

Az ágazat versenyképességének növelése: nagy mennyiségű és azonos jó minőségű árualap biztosításával. 



COVID-19 hatása az agráriumra  

Az agrárium a kormányzat számára 
fokozott jelentőségű, stratégiai ágazat. 
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Ágazati csődráták az egyes ágazatokban 
 
 

   Az agrárium válságálló ágazat 



Várható források az  
agráriumban 2027-ig 

2020 végén két pályázat is 
megnyílt, melyek 
finanszírozása nagyban 
meghatározza az OTP 
Agrár 21-22-es terveinek 
teljesítését. 
 
 Állattartó telepek 

fejlesztésének 
támogatása 

 Kertészeti üzemek 
korszerűsítése  

ÁTMENETI IDŐSZAK 
1500 Mrd Ft 

 
900 mrd Ft beruházási támogatás!! 

2020 2022 2021 

2023 2027 2025 

2024 2026 

VP: 1340 Mrd Forintról  
4265 Mrd Forintra 

7.537 Mrd Ft (közvetlennel együtt) támogatás a 
településeknek, helyi vállalkozásoknak: 
 Mezőgazdaság és az élelmiszeripar 

versenyképesség 
 Legmodernebb technológiák  
 Generációváltás  
 Falvak és kisvárosok infrastruktúra 
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2021: Pénzügyi és agrárkérdések 
 NHP Hajrá  
 TO dömping 



Rendelkezésre áll 1 500 Mrd Ft 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

            Minimum 325-375 Mrd Forint 

Átmeneti időszak: 2021-2022 
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900 Mrd Ft  
beruházás 

600 Mrd Ft 
nem beruházás  

750 Mrd Ft  
hitel 

Max:750 Mrd Ft 
támogatás elő 
finanszírozás  

1 800 Mrd Ft beruházás valósulhat meg 
Várható finanszírozási igény 1500 Mrd Ft  

21,44% és 25% 

72,5% 
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Nyitott VP pályázatok 
VP2-4.1.3.4-21 – Kertészet – Gomba előállító üzemek 
fejlesztésének támogatása 
A pályázat célja: A felhívás támogatja a gombatermesztéshez 
kapcsolódó létesítmények energiafelhasználás 
hatékonyságának javítását és az ágazat által okozott 
környezetterhelés csökkentését is. A gombatermesztő 
létesítmények és komposztüzemek esetében az 
épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő 
korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást 
hasznosító technológiák alkalmazása által elősegíthető az 
ágazat energiahatékonyságának javulása. 

VP3-5.1.1.1-21 Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló 
beruházások támogatása  
A pályázat célja: A felhívás célja a tavaszi fagykár elleni 
védekezés támogatása, a tavaszi fagykárból adódó termelési 
kockázatok csökkentése, kiküszöbölése 
 

VP5-16.5.2-21 Az öntözési közösségek együttműködésének 
támogatása 
A pályázat célja: A felhívás célja önkéntes együttműködések, 
öntözési közösségek létrejöttének ösztönzése, illetve 
működésük támogatása annak érdekében, hogy 
tevékenységükkel az öntözéses gazdálkodást hatékonyan 
megszervezzék. Az öntözéses gazdálkodás hatékony választ 
jelent a klímaváltozás negatív hatásaira, ezért indokolt olyan új 
területek öntözésbe vonása, ahol rendelkezésre áll megfelelő 
vízkészlet. A rendelkezésre álló vízkészlet hatékonyabb 
felhasználását, gazdaságosabb megtérülését eredményezheti, 
ha azt az öntözni kívánó gazdák közösen, együttműködve 
használják fel, továbbá az öntözéshez szükséges infrastruktúrát 
együtt hozzák létre és együtt üzemeltetik, illetve együtt teszik 
meg az első lépéseket a beruházások létrejöttének érdekében. 
 

VP2-4.1.4-16 – A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat 
fejlesztése 
A pályázat célja: A mezőgazdasági termelés biztonsága és a 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a 
vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható 
gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a 
klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható 
területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek 
mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó 
állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása. 



  KAP HU 
2014-2020 Átmeneti év 2021-2022 KAP HU 

2023-2027 

Pillér 1 - normatív támogatások: (Mrd 
HUF) 3142 

A SAPS rendszer és minden egyéb közvetlen támogatási jogcím, 
valamint a válságalap változatlan formában működhet tovább. Az 
átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) 2020-as szinten mehet tovább 

3272 

Pillér 2 - vidékfejlesztés: (Mrd HUF) 1335   4265 

KAP 

 Az I. és II. pillérrel együttes stratégiai terv elkészítése: 2021. 

december 31-ig, melynek tartalmaznia kell, hogy 2023 és 2027 

között mire, mennyi pénz kerül kifizetésre a termelőknek – és 

ezek feltételei. 

2023 – 2027 
Klímavédelmi és környezeti 
intézkedések a II. pillérben 

A gazdálkodók számára önkéntes 
lehetőség 

Új, megerősített féltételrendszer 
(fenntarthatósági alaptámogatás) 

A gazdálkodók számára kötelező 
feltételek 

Eco-scheme az I. pillérben A gazdálkodók számára önkéntes 
előírások 

2014 – 2020* 
Klímavédelmi és környezeti 
intézkedések a II. pillérben  
(AKG, erdészeti intézkedések, 
beruházások..) 

A gazdálkodók számára 
önkéntes lehetőség 

Zöldítés A gazdálkodók számára 
kötelező előírások 

Kölcsönös megfeleltetés A gazdálkodók számára 
kötelező feltételek 

*Az átmeneti időszakban (2021-22) még a jelenlegi szabályokat kell alkalmazni 

 I. pillér: területalapú támogatások, termeléshez kötött 
támogatások 

 II. pillér: klasszikus vidékfejlesztési támogatások 
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A viharfelhők megjelentek 
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Építőipari árak drágulása – 
beruházások megvalósítása? 

Energiaárak növekedése 

Állattenyésztés helyzete 

Inputanyag árak növekedése 

NHP Hajrá kivezetése 

Infláció 

A RÉGIÓBAN A MAGYAR LESZ A LEGMAGASABB IRÁNYADÓ KAMAT, JELENLEG A CSEH 
KAMATSZINT 2,75%-ON, A LENGYEL PEDIG 1,25%-ON ÁLL. 
2,9 százalékos kamat mellett hirdet meg egyhetes betéti tendert csütörtökön az 
MNB, ez újabb 40 bázispontos emelést jelent az irányadó kamatban a múlt heti 70 
bázispontos szigorítás után – közölte a jegybank. 
Így másfél hét alatt összesen már 110 bázisponttal emelkedett az irányadó kamat 
Magyarországon. A jegybank a múlt kedden jelezte, hogy egyrészt 30 bázisponttal 
megemeli az alapkamatot, másrészt ismét elválasztja azt az egyhetes betéti rátától. 
Így az egyhetes kamat lett az irányadó, amit aztán múlt csütörtökön újabb 40 
bázisponttal megemeltek. A mai tenderhirdetés további 40 bázispontos emelést 
tartalmaz, 2,9%-os kamat mellett fogad ma be betéteket a jegybank. 



A viharfelhők megjelentek 
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A bankok sokkal részletesebb 
hitelvizsgálatot végeznek az eddigieknél. 

 

 Dráguló finanszírozás 

 Mi lesz az eredménye ha a jegybank 100 

bázisponttal emeli az alapkamatot? 

 Eléri a 6% körüli értéket a finanszírozási költség?  

III. negyedévi statisztikája (KSH) szerint drasztikus 
áremelkedés figyelhető meg a műtrágyapiacon (ennek 
jelentős része az elmúlt 3 hónapban jelentkezett).  
A mezőgazdasági termelés során közvetlenül használt 
többi inputanyagot egy csekélyebb mértékű drágulás 
jellemezte (növényvédő szerek közel +5 %, vetőmag + 2,1 %) 
2021. I félévében, az előző év I. félévéhez képest. 
Szeptemberig tovább nőttek a növényvédő szerek árai, 
becslés alapján ez +8 %-ot jelent az előző szezon 
szeptemberi adataihoz képest.  



A viharfelhők megjelentek 
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Fürtös paradicsom ár:  
 580 Ft/kg (2021.46.hét) 
 Tavalyi árszinthez képest 13,2 

%-os növekedés. 

A belföldi fürtös paradicsom átlagára (forint) a Budapesti Nagybani Piacon  
(2017.január–2021.november) 

Fejes káposzta ár:  
 135 Ft/kg (2021.46.hét) 
 Tavalyi árszinthez képest 22,7 

%-os növekedés. 

A belföldi fejes káposzta átlagára (forint) a Budapesti Nagybani Piacon  
(2017.január–2021.november) 

Szezonalitás hatása, növekvő trend mind a minimumok mind a maximumok tekintetében:  
 Szezonalitás: minden akkor a legolcsóbb, amikor éppen szezonja van és nagy 

mennyiségben terem.  
 Növekvő trend mind a minimumok mind a maximumok tekintetében: a fogyasztói 

árak évről évre mennek fölfelé, a termelői árak emelkedésében azonban ez a 
dinamizmus már közel sem figyelhető meg. Ennek okai pl.: munkabérek növekedése 
(zöldség- és gyümölcstermesztés: élőmunka-igényes), időjárási szélsőségek-védekezési 
megoldások drágák (pl. öntözés, fagyvédelmi technológiák, jégeső elleni védekezés) 

Sárgarépa ár:  
 165 Ft/kg (2021.46.hét) 
 Tavalyi árszinthez képest 8,3 %-

kal kevesebb. 

Alma ár:  
 284 Ft/kg (2021.46.hét) 
 Tavalyi árszinthez képest 24,2 

%-kal kevesebb. 



A viharfelhők megjelentek 
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Átrendeződés figyelhető meg a mezőgazdasági termékek árában.  
 
 
 
 
 
 

A zöldségek-gyümölcsök magas árát számos tényezővel indokolják 
(pl. a fűtött üvegházi növényeknél a növekvő termelési költségek 
vagy az időjárási események (pl. fagykár) miatti terméskiesés, egyre 
dráguló és egyben hiányzó munkaerő, inputanyagok árának 
növekedése stb.). 

Kereskedelmi gyakorlatban az tapasztalható, hogy egyre növekszik az árrés, amivel a 
kereskedelem dolgozik (ettől függetlenül a termelőknek a romlandó termékeket el kell adnia 
a tárolókapacitás, hűtőtároló hiánya). 
 
Itt is igaz az az alapvetés, hogy a piaci kínálat nem mindig felel meg a keresletnek. Ezért a 
kereslet és kínálat egyensúlya vagyis egyensúlyhiánya továbbra is hatással lesz az 
élelmiszerárakra. A zöldség-gyümölcsöknél kereslet állandónak mondható, a kínálat 
viszont minden évben változik, ingadozik. 

Régen alapvető volt, hogy a 
növényi termék olcsóbb, 
mint az állati alapú termék.  

Jelenleg olcsóbbak egyes 
állati termékek, mint a 
növényiek.  



A viharfelhők megjelentek 
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 Állattenyésztés nehéz helyzetbe került,  elsősorban a sertéstenyésztés 
 A takarmány árak folyamatosan növekednek ugyanakkor az értékesítési árak nem nőnek 

 
 Baromfi, sertés, tojás árak változása 

Vágócsirke termelői ár:  
 303,87 Ft/kg élősúly 

(2021.44.hét) 
 Tavaly ugyanekkor: 251,43 

Ft/kg élősúly. 
20,86 %-os növekedés. 

Vágósertés hazai termelői ár:  
 431,51 Ft/kg (2021.44.hét)  
Ez az érték 1,37%-kal kevesebb mint 
egy héttel ezelőtt.  
 Tavaly ugyanekkor: 471,61 Ft/kg 

8,5 %-os csökkenés. 

Tojás (M+L) csomagolóhelyi ár:  
 30,14 Ft/db (2021.44.hét)  
Ez az érték 1,24%-kal több mint egy 
héttel ezelőtt.  
 A tavalyi 27,13 Ft/db árhoz 

képest  11,1 %-os a növekedés. 

Tojás (M) fogyasztói ár:  
 46,98 Ft/db (2021.44.hét)  
 A tavalyi 43,98 Ft/db árhoz 

képest 6,83 %-os a növekedés. 

 termelői árak 
figyelembevétele 
minimális  

 mit hárít át a 
kereskedelem a 
fogyasztókra?  

 nehéz inflációs 
közeg alakult ki 

 hogyan lehet ebből 
kijönni? 



Az élelmiszeripari árak emelkedése 

FAO Food Price Index (FFPI) 

 Öt nyersanyag-csoport árindex 
átlagából tevődik össze: 
gabona, növényi olaj, 
tejtermékek, hús, cukor 

 Értéke: átlagosan 133,2 pont 
volt 2021 októberében, ami 31,8 
ponttal (31,3 %-kal) magasabb 
2020 októberéhez képest.  
2011 júliusa óta a legmagasabb 
szint.  
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A legutóbbi havi emelkedést 
elsősorban a növényi olajok és 
gabonafélék világpiaci árának 
folyamatos erősödése okozta. 

A KSH fogyasztói árindexét 
tekintve, októberben a „zöldség, 
gyümölcs, burgonya” 
termékcsoport 5,6 %-kal volt 
drágább, mint egy évvel 
korábban (2020. október).  
Ezen belül a burgonya 26,7 %-kal, 
a friss zöldség árak 6,0 %-kal, a 
friss hazai és déligyümölcsök 1,2 
%-kal kerültek többe, mint 2020 
októberében.  



Hiánytermékek kialakulása 
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Energiaválság 
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VÁLTOZÁSOKK 



Az ESG célja annak kifejezése, hogy az 
egyes ügyfelek/vállalatok milyen 
mértékben képesek felmérni és kezelni a 
működésükhöz kapcsolódó környezeti-, 
szociális- és irányítási hatásokat. 

Kettős lényegesség  
=  

pénzügyi és ESG hatás  

adott ágazat/ügyfél szegmens/ 
területi egység 

Társadalmi 

A fenntartható gazdaság lett az új politikai és 
gazdasági célrendszer, amely három területet 
ölel fel: 
 klíma- és környezetvédelem  (Environment) 
 társadalmi (Social)  
 irányítási (Governance) normák 

Új politikai és gazdasági célrendszer:  
A fenntartható gazdaság 
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Paradigmaváltás 
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„A túléléshez és a magasabb 
célok eléréséhez mindenképpen 
újfajta gondolkodásmódra van 
szüksége az emberiségnek.” 
Albert Einstein 

„Az alkalmazkodás 
a túlélés záloga.” 
Star wars 



Mit tehetünk? 
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Értékesítési láncban a kockázatok 
a termelő, a feldolgozó és 

kereskedelem között kerüljenek 
megosztásra 

Versenyképességet  
segítő NHP 

Hatóság árak 

Rugalmas pályázati 
rendszer (ÉNGY és annak az 

elszámolása) 

Kárenyhítési rendszer 

Áttérés a versenyképes 
üzleti modellre 

Következmények: 
o szelekció 
o koncentráció 
o csődök 

Alkalmazkodás – a változó 
környezethez 

Az inputárak növekedése 
tartós marad !? 

Potenciál – 1980? 
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"Nem a legerősebb marad életben, 
nem is a legokosabb, hanem az, aki 
a legfogékonyabb a változásokra." 
Charles Darwin 



Köszönöm a figyelmet! 
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