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ConfidentialA világ bonyolult: 2020-2022
A világ tényleg bonyolult…

2020

Covid-19  lockdowns

• Pánik vásárlások: liszt, só, cukor, konzerv, WC papír…, maszk, fertőtlenítőszerek

HoReCa szektor leállása;

Globális logisztikai problémák: hajók, konténerek;

ASP megjelenése Németországban…;

2020 tavaszi aszályos időjárás…Magyarországon

Madárinfluenza: EU, Magyarország (2020-2021);

Gazdasági visszaesés világszerte (V-alakú GDP alakulás); 

Etanolgyárak leállása, átállás fertőtlenítőszer gyártásra…

Brexit;

EU költségvetés tárgyalása, elfogadása, EU helyreállítási tervek;

USA & Kína kereskedelmi háború;

USA elnökválasztás 2020;

2021

Covid-19 vakcinaháború;

Kínai bojkott az ausztrál agrár-termékekre (árpa, búza, vasérc)

kikötői sztrájk Argentínában 2020DEC-2021JAN  szójabab árak drágulása;

Orosz gabona exportadó 2021FEB-2021JUN30 (jelenleg is tart);

Orosz & ukrán geopolitikai konfliktus kiéleződése;

Kínai kukorica, szójabab, malmi & takarmánybúza felvásárlások…rekord import, rekord világpiaci árak

Globális konténer hiány és szállítási költségek növekedése;

Weather (időjárási piac) market a terménypiacokon…

Német Bundestag választások  zöldek térnyerése a mezőgazdasági minisztériumban. 

KAP tárgyalások lezárás, magyar stratégiai terve benyújtása 2021DEC30-én

Elszabadult energiaárak: gáz, gázolaj, benzin

Műtrágyaárak az egekben vannak (magas gázárak miatt)

2022 

 orosz-ukrán háború (kihatása a gázárakra – műtrágyaárak -, terménypiaci árak)  multiplikátor hatás  pl. ukrán kikötőkből leállt a gabona-

szállítás, orosz bankok kizárása a SWIFT rendszerből, egyéb nyersanyagok…Meddig bírja az orosz gazdaság? EU energetikai beszerzései?

Száraz, aszályos tél az északi féltekén

KAP nemzeti stratégiai tervek elfogadása…2022 folyamán  2023-tól új jogcímek, támogatások…

Francia elnökválasztás

F2F stratégia alakulása

Német agrárpolitika alakulása

Infláció, gazdasági növekedés lassulása  stagfláció?!  2023 hogyan indul?
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Hol tart Magyarország ?

Az Eurostat által  használt termelékenységi mutató:

valós munkatermelékenység (apparent labour productivity), amely az egy 
foglalkoztatott által előállított bruttó hozzáadott érték 1000 EUR-ban

A 2018 évi adatok szerint, ez az érték:

• a teljes magyar gazdaságra 25,2 ezer euro, 

• a cseh érték 29,7 ezer euro, 

• az osztrák  68,9 ezer euro. 

Vagyis a magyar gazdaság általános termelékenysége az osztrák érték 36,6 %-a.

3



Confidential

A magyar valós termelékenység értéke a német 
érték százalékában (%), cégméret szerint

0-9 fő 36,2 34,9 37,8 30,3

10-19 fő 53,2 35,9 45,7 46,8

20-49 fő 49,8 38,3 47,5 54,9

50-249 fő 48,1 41,2 52,5 66,5

250 fő fölött 46,1 45,5 69,4 57,2

4

cégméret
Teljes üzleti 

szektor
Feldolgozó-ipar Építőipar Info-kommunikáció

Forrás: KSH
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5

a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar helye a 
nemzetgazdaságban

Forrás: KSH

2000 5,8 4,7 6,6 3,3 2,8 ..

2005 4,3 4,5 5 2,6 2,7 3,6

2010 3,6 4,8 4,6 2,3 2,2 3,3

2015 4,5 4,8 4,8 2,2 2,2 3,3

2016 4,6 5 5 2,2 3,6 3,3

2017 4,5 4,5 5 2,1 3 3,3

2018 4,2 4,2 4,8 2,1+ 2,8 3,2

2019 4,1+ 4,0+ 4,7 .. 2,3+ 3,2

a foglalkoz-

tatásban,b)

A mezőgazdaság (a) részaránya Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártás (c) részaránya

a) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ágba sorolt gazdasági szervezetek. b) A munkaerő-felmérés adatai. c) Élelmiszer, 

ital, dohánytermék gyártása ágazatba sorolt gazdasági szervezetek.

a bruttó hozzáadott érték 

termelésében
a beruházásban

a foglalkoz-

tatásban (b)

a bruttó hozzáadott 

érték termelésében

a beru-

házásban
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Gazdaságok számának változása STÉ méret 
szerint    ( 1000 db )

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0-1999 2000-3999 4000-7999 8000-24999 25000-49999 50000-499999 500000-

2010 2013 2016 2020



Confidential7

Állattartó gazdaságok száma STÉ 
méretkategóriák szerint ( 1000 db )
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Irányítók életkor megoszlása ( % )
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Generációváltás vagy tőkekoncentráció ?
( gazdaságátadási törvény !  ? )

9Forrás: KSH
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Piac, piac, piac…

Legkisebb hatás: belső, hazai kereslet/kínálat, max. 5-10% mértékben befolyásolja az árakat.

Legnagyobb hatása: világpiaci tényezők, 50-90%-os hatás az árakra.
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A fenntartható társadalmi-gazdasági modell
négy fő pillére

11
Forrás: MNB
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A KAP-kiadások és a KAP-reform pályája (folyó árakon)

2015-től a közvetlen kifizetések a tagállamok választásától függően kötelező és önkéntes
rendszereket is magukban foglalnak.

A környezeti fenntarthatóságra való összpontosítást mutatja, hogy a mezőgazdasági
termelőknek nyújtott közvetlen támogatások 30%-át az új zöldítési támogatás teszi ki.

A vidékfejlesztési keret legalább 30%-át környezetvédelmi/klímavédelmi célú
intézkedésekre kell elkülöníteni (a grafikonon árnyékolt területek).

Az egyéb piactámogatásokra fordított kiadások az elmúlt években főként a nemzeti
borprogramokra, a gyümölcs- és zöldségágazat termelői szervezeteire, az iskolagyümölcs-
és iskolatej-programra, az agrár-élelmiszeripari termékek promóciójára és a méhészetre
fordított kiadásokat foglalják magukban.

12
Forrás: Európai Bizottság



Confidential

I. pillér – Jövedelemtámogatások

Közvetlen támogatásokat és a piaci intézkedéseket finanszírozza, teljes 
egészében az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) terhére.

Közvetlen támogatások: 

• a mezőgazdasági termelők jövedelemtámogatásban részesülnek, amennyiben 
gondozzák termőföldjüket és eleget tesznek a vonatkozó élelmiszer-biztonsági, 
környezetvédelmi és állatjóléti előírásoknak (pl.: földalapú támogatás, 
termeléshez kötött támogatások)

Piaci intézkedések:

• magába foglalja a mezőgazdasági termékek forgalmazására, valamint a 
termelői és az ágazatközi szervezetek működésére vonatkozó szabályokat

• meghatározza az ágazatspecifikus támogatás biztosítására vonatkozó 
paramétereket

• kitér a nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódó kérdésekre és a 
versenyszabályokra is
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II. pillér – Vidékfejlesztés

A vidékfejlesztést szolgálja az EMVA-ból és a tagállamok nemzeti költségvetésből 
történő társfinanszírozásával. 

Jelenleg a magyar állam 80%-ot tesz hozzá az EU-ból érkező forrásokhoz, ami a 
legmagasabb adható társfinanszírozási arányt jelenti.

Alapvetően a beruházási támogatások tartoznak ide illetve egyéb termelési 
technológiákhoz kötött támogatás (pl.: Agrár Környezetgazdálkodási támogatás) 

A tagállamoknak lehetőségük van a pénzeszközök átcsoportosítására az első pillérből 
a másodikba 15% erejéig.
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KAP költségvetés alakulása az EU-ban (2021-2027)

Magyarországon 2021-27 között felhasználható 
4.265 Mrd HUF
• ebből 2021-22: 1527 Mrd HUF

Next Generation EU programból:
vidékfejlesztésre fordítható 7,5 Mrd EUR-ból,
• ca 262,9 mln EUR jut Magyarország számára.
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Közvetlen támogatások megoszlása az EU tagállamokban (zöldítés 
nélkül) 2021-ben

16
Forrás: Európai Bizottság
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Új KAP (2023-2027) erősödő zöld elvárásokkal 
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Új KAP célok 9+1
1. Tisztességes bevételek a mezőgazdaságban
2. Ágazat versenyképességének növelése
3. Kiegyensúlyozottabb erőviszonyok az élelmiszerláncban
4. Éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések
5. Természeti erőforrások fenntartható használata
6. Tájak és a biológiai sokféleség megőrzése
7. Generációs megújulás támogatása
8. Vidéki térségek gazdasági élénkítése
9. Élelmiszer-minőség és az egészség védelme

Átfogó célkitűzés: tudásátadás, innováció, digitalizáció

Zöld Megállapodás KAP kapcsolódása
Farm2Fork stratégia és a Biodiverzitás stratégia
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KAP zöld felépítmény

Az új időszakban két jelentős változást figyelhetünk meg az eddigiekhez képest.

Először is az eddig megszokott Zöldítés és Kölcsönös megfeleltetés (KM) és a hozzá tartozó
előírások átalakulnak és közösen fogják alkotni a 2023-tól bevezetésre kerülő
kondicionalitást.

a támogatásokért cserébe - mint eddig is a KM - minden közvetlen kifizetésben és egyéb érintett
támogatásban részesülő számára kötelezően betartandó.

új elemként fog megjelenni az önkéntes alapon választható Agrár Ökológiai program, mely
évente és önkéntesen a teljes üzemméretre igényelhető területalapú támogatási forma
lesz, természetesen a meghatározott szabályok figyelembevételével.
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Kiterjesztett kondícionalitás

Meg kell felelni a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) és a földterület
helyes mezőgazdasági és környezeti állapotára (HMKÁ) vonatkozó elvárásoknak.

A zöldítés korábbi elemei közül az állandó gyepterületek fenntartása, a
terménydiverzifikáció és az ökológiai fókuszterületek (EFA) kijelölése beolvadnak az
alapfeltételek közé.

A zöldítés elemei a korábbi 30%-tól eltérően az összes közvetlen támogatás és
területalapú vidékfejlesztési kifizetés előfeltételévé válnak.

Új elemek:

Foszfátok diffúz szennyezése elleni intézkedések
Vizes élőhelyek és tőzeglápok védelme (2025-től)
Fenntartható növényvédőszer-használat
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Agro-ökológiai Program

Feltételek

Küszöbértékek: szántó, gyep 5 ha felett; ültetvény 1 ha felett

10 ha alatt kizárólag a domináns használatra kell előírást választani.

Gazdálkodási Napló elektronikus vezetése

Jó gyakorlatok kiemelt célterületei

Talajvédelem – talajtakarás, terménydiverzifikáció, talajmegőrző gazdálkodás,
szervesanyag pótlás

Biodiverzitás védelme – beporzók védelme, nem termelő területek fenntartása, táblaméret
korlátozása, állandó gyepek fenntartása üzemi/parcella szinten

A tagállami éves közvetlen támogatási keret 15%-át (202 M €) fordítjuk erre a
jogcímre. Ha 2,5 millió hektárral vesznek részt a termelők, akkor az AÖP hektáromként
plusz 80 euró támogatást jelenthet.

20



Confidential

Állami támogatások szabályai

Az EU-ban az állami támogatások alapvető tilalmát az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107-109. cikke
tartalmazza.

Az Unió feladata a belső piac zavartalan működésének biztosítása,
ennek feltétele, hogy a szabad verseny mellett a lehető
leghatékonyabban valósulhasson meg a termelési tényezők
eloszlása.

„Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal
összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból
bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos
vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben
részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget,
amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.”
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A belső piaccal összeegyeztethető támogatások
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Csekély összegű támogatások

a támogatási összeg mértéke miatt elfogadható támogatás

Csoportmentességi rendelet alapján adott támogatások

a támogatás célja és hatása miatt elfogadható támogatás

Átmeneti támogatás

a koronavírus által keltett gazdasági zavar ellentételezésére (EUSz 107.
cikk (3) b) alapján)

az Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai és más szervei által
központilag kezelt olyan uniós finanszírozás, amely sem közvetlenül, sem
közvetve nem tartozik tagállami ellenőrzés alá.
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Zöldségtermesztés hitelállományának alakulása Magyarországon
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Kertészeti ágazat hitelállományának megoszlása egyes EU tagállamokban, %
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Gazdaságok számának megoszlása a vidékfejlesztési támogatásban 
történő részvétel szerint gazdaságtípusonként, 2020

25Forrás: KSH
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Vidékfejlesztési támogatásban részesülő gazdaságok aránya
intézkedésenként, 2020

26Forrás: KSH
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Szakképzettség a mezőgazdasági ágazatokban

27Forrás: KSH
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Gazdaság irányítójának kora

28Forrás: KSH
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Digitális eszközök használatának aránya gazdaságtípusonként, 2020

29Forrás: KSH
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Precíziós eszközök használatának aránya gazdaságtípusonként, 
2020  ( hol ? )

30Forrás: KSH
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Precíziós eszközök használatának aránya gazdaságtípusonként, 2020
( mire? )

31Forrás: KSH
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A legnagyobb területen termesztett gyümölcsfajok területe zsugorodott

A gazdálkodók országosan a mezőgazdasági terület 1,6%-át használják gyümölcsösként.

A gyümölcsösök elhelyezkedése koncentrált, a teljes terület 37%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében található.

32Forrás: KSH
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Munkaerőtermelékenység nemzetközi összehasonlítása

33Forrás: KSH
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Hitelezési kockázatok a mezőgazdaságban

5-féle kockázat-típus különbözethető meg a mezőgazdaságban.

Termelési kockázat: a hozamok ingadozásában jelenik meg. A növénytermesztésben, az időjárás egyre
szélsőségesebbé válása, klímaváltozás miatt, míg az állattenyésztésben az állatbetegségek okozhatják a termelés
csökkenését, növelhetik az elhullást, ami hozamkiesést okoz, végső soron csökken a vállalkozás nyereségessége, és
az adósságszolgálat is veszélybe kerülhet.

Piaci kockázat: a növényi és állati termékek nemzetközi árainak és mennyiségeinek volatilitását jelenti.  tőzsdei
árak kilengései…

Pénzügyi kockázat: egyrészt arra utal, hogy a gazdálkodó képes időben teljesíteni a fizetési kötelezettségeit
szállítói felé, illetve adósságszolgálatát hitelezői felé.

Jogi és környezeti kockázat. A jogkövető magatartás, a szerződések betartása jellemzően a kisebb üzemeknél
jelenthet problémát. Emiatt fontos a bankok részéről a megfelelő hitelfedezet kikötése. Annak a kockázata, hogy a
jogalkotás negatívan érinti a gazdálkodási tevékenységet (pl. Földtörvény, Támogatási rendszer változása, capping,
degresszió);

Humánerőforrás kockázata. Annak a lehetősége, hogy a családtagok, alkalmazottak, vagy a menedzsment nem
végzi el a feladatát”. Generációváltás kockázata. One man show kockázata.

Fontos megjegyezni, hogy a magyar bankok működését alapvetően a 2013. évi CCXXXVII. Törvény a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt) szabályozza. A Hpt kötelezően előírja az ügyfélminősítést.

(Moratórium , sapkák, gazdaságátadás …egyéb piactorzító tényezők ?)
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A szén-dioxid-gazdálkodás mint üzleti modell

A gazdálkodók a jóváhagyott módszerekkel összhangban enyhítő intézkedéseket hajtanak
végre, hogy kompenzációs krediteket állítsanak elő, amelyekkel közvetlenül a vevőkkel
kereskednek.

A tanúsítási mechanizmus célja annak biztosítása, hogy az előállított ellentételezési
kreditek magas színvonalú, egyedi klímavédelemmel párosuljanak (azaz egyenértékűek
legyenek más ágazatokban történő eltávolításokkal/csökkentésekkel, és ezért eladhatók legyenek az
ökéntes karbon kredit piacon).

35

Az önkéntes szén-dioxid-piaci és ellátási lánc-finanszírozás potenciálisan növelheti a

szén-dioxid-gazdálkodás magánfinanszírozását, azonban kockázatokkal jár és

kihívásokkal is szembesül.

Az átlátható és megbízható MRV (Monitoring, Reporting, Validating) elengedhetetlen

annak biztosításához, hogy a karbon-gazdálkodás valóban eredményezzen mérséklést.
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Karbon gazdálkodás lehetőségei

Meghatározás

A Karbon-gazdálkodás egy olyan, az egész gazdaságra kiterjedő megközelítés,

a szén-dioxid megkötésének optimalizálására törekszik mezőgazdasági területeken,

olyan gyakorlatok alkalmazásával, amelyekről ismert, hogy

• javítják a CO2 légkörből való eltávolításának és a növényi anyagban és/vagy a talaj
szerves anyagában való tárolásának sebességét.

Légköri szén-dioxid megkötése

a talajok hatalmas mennyiségű szénkészletet képesek tárolni.

A nagy kibocsátók (autógyártás, légi közlekedés stb.) által termelt szén-dioxid könnyen
„elsüllyeszthető” a talajmegújító gazdák földjeiben.

•  kevesebb talajbolygatás, a szénkészlet növelése és az inputanyagok optimalizálása
révén karbonkrediteket kereshetnek, amelyek utána a karbonpiacon értékesíthetők.

No-till gazdálkodás, illetve a takarónövények beillesztése a vetésszerkezetbe kiváló alapja
lehet a karbon gazdálkodásnak.
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Az ÜHG-kalkulátor módszertana

Nemzetközileg elfogadott módszertan: a Kormányközi Éghajlatváltozási Testület (IPCC) 
2006-os/ 2019-es módszertanai – Összhangban vannak a nemzeti emissziós leltár 
módszertanával.

Emisszió = Tevékenységi adat • Emissziós faktor

„Tevékenységi” adat: a termelés volumenére jellemző input adat (pl. állatlétszám, 
felhasznált műtrágya N-tartalma, üzemanyag, stb.)

Emissziós faktor: az alkalmazott technológiára jellemző kibocsátási fajlagos, 
egységnyi tevékenységi adatra vonatkoztatott emisszió (pl. kg CH4/db tehén).
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A kalkulátor adatigénye -
növénytermesztés

Műtrágya használat:

Felhasznált műtrágya N mennyisége;

Felhasznált CAN-típusú műtrágya természetes súlya;

Felhasznált karbamid/ karbamidoldat műtrágya mennyisége.

Egyéb N-tartalmú talajjavítóanyagok felhasznált mennyisége/ N-tartalma:

Komposztok (biogáz komposzt és szennyvíziszap komposzt is);

Szennyvíziszap.

Talajmeszezésre, mésztrágyázásra felhasznált meszező anyagok mennyisége, mész-
és dolomittartalma.

Termőterület (ha), termésátlagok (tonna/ha), növényenként.
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Kérdések, dilemmák –( így a végére )

Cash-flow-ra vagy fedezetre hitelezünk ?

a garancia nem fizetőképessé hanem fedezetképessé tesz 

Termelési struktúra – mérethatékonyság !  

jelentős üzemméret függő ágazati mérethatékonysági külömbségek!

Kereskedelem – piacbiztonság 

azt termelem-e amit a vevő keres, vagy azt amit szoktam?

Támogatási rendszer (jó helyre kerül ? Jóra? Jól használják fel? )

szociálpolitika vagy gazdaságpolitika, életképes-e támogatás nélkül ?
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- az USA termésátlagai duplája az európai átlagoknak

- a magyar átlagok kettőharmada az európaiaknak

Vajon miért ?  

gép-technológia-biológia O.K. 

A tudást még bele kell raknunk a rendszerbe !

Büszkék vagyunk Magyarország 
adottságaira 


