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A magyar agrárgazdaság, amely a ked-
vezô ökológiai adottságok kihasználá-
sában és a vidék fejlôdésében alapvetô
szerepet játszik, a nemzetgazdaság
meghatározó ágazata. Magyarország je-
lentôs természeti kincse a mezôgazda-
sági termelésnek különösen jó feltétele-
ket nyújtó termôhely. Az ország termé-
szeti adottságai, a napfényes órák szá-
ma, a domborzati viszonyok, a kiváló
termôképességû talajok a legtöbb kul-
túrnövény termelésében jó eredménye-
ket tesznek lehetôvé, és történelmileg
stabil agrárkultúrát alapoztak meg.

Az agrártermékek széles skálájának
termesztését lehetôvé tevô kedvezô
földrajzi viszonyok mellett további elô-
nyöket jelent a munkaerô szakképzett-
sége, a lakosság mezôgazdasági tevé-
kenység iránti szeretete, a nívós oktatá-
si és kutatási háttér, valamint az állami
hatósági ellenôrzés hálózata. Mindezen
pozitív tényezôknek köszönhetôen a
magyar mezôgazdaság tradicionálisan
exportorientált és nyitott a nemzetközi
folyamatokra.

Az utóbbi bô egy évtizedben a ma-
gyar mezôgazdaság nemzetgazdasá-
gon belüli arányainak változása is, a
nemzetgazdaságon belüli arányainak
változása is a nemzetközi irányzatokat
követi. Míg a rendszerváltás évében,
1989-ben a mezôgazdaság az akkori
GDP 13,7 százalékát állította elô, a
munkaerô 17,4 százalékát foglalkoz-
tatta, és az exportbevételek 22,8 szá-
zalékát termelte, addig az ezredfordu-
lóra az agrárium súlya jelentôsen mér-
séklôdött. A mezôgazdaság (az erdô-
és vadgazdálkodással, valamint a halá-
szattal együtt) 2001-ben a bruttó hazai
termékbôl 4,3 százalékkal részesedett.
Az összes foglalkoztatotton belül
2002-ben – az elôzô évivel megegye-
zôen – 6,2 százalékot tett ki a mezô-
gazdaságban dolgozók aránya. Az
élelmiszergazdaság a nemzetgazdaság
összes exportjából 2002-ben 7,8 szá-
zalékkal részesedett. Ezek az arányok
egyre inkább közelítenek az EU-ban
kialakult és ott megfelelônek tartott
arányokhoz.

A fejlett ipari országokban a fogyasz-
tásban egyre kisebb hányadot képvisel-
nek az élelmiszerek. Ez a tendencia Ma-
gyarországon is megfigyelhetô. Az élel-
miszerek aránya a fogyasztói kosárban
1994-ben 34 százalékot képviselt, vi-
szont 2002-ben már nem érte el a 30
százalékot sem.

Földterület
A legutóbbi statisztikai adatok szerint
(2002. május 1.) az ország 9,3 millió
hektár összes területének közel 83 szá-
zaléka termôterület, mintegy 63 száza-
léka pedig mezôgazdasági mûvelés
alatt áll, amelynek döntô hányada – az
összes terület csaknem fele – szántó-
ként hasznosul. Az ország területének
több mint 19 százalékát borítja erdô,
egytizede pedig a gyep mûvelési ághoz
tartozik.

A földterület mûvelési ágak szerinti
összetételében csak kisebb változás tör-
tént. A mezôgazdasági termelést meg-
határozó szántóterület (4,5 millió hek-
tár) az elôzô évinél 11 ezer hektárral na-
gyobb. Megfigyelhetô a gyepterület 15
ezer hektáros növekedése is. A 2001-
ben végrehajtott szôlô- és gyümölcs-
összeírás alapján a szôlôterület 11 ezer
hektárral kisebb, a gyümölcsterület pe-

dig 1 ezer hektárral volt nagyobb, mint
az elôzô évben.

Földhasználat
A mezôgazdasági földhasználatban az
egyéni gazdálkodók szerepe továbbra is
meghatározó, földterületük 144 ezer
hektárral (3 százalékkal) növekedett az
elôzô évhez képest. A gazdasági szerve-
zetek által használt földterület nem csök-
kent, sôt a gazdasági társaságok földte-
rületének növekedése következtében 37
ezer hektárral (1 százalékkal) nagyobb
területen gazdálkodtak, mint 2001-ben.
Ez azt jelenti, hogy az ország földterüle-
tébôl 47 százalékot pedig a gazdasági
szervezetek használtak. A fennmaradó
13 százalékot egyéb, nem mezôgazdasá-
gi célú földterületként, illetve infrastruk-
turális területként hasznosítják.

A magyarországi rendszerváltás a
mezôgazdasági tulajdonviszonyok, föld-

Belépés elôtt a mezôgazdaság

Az ország földterületének használata gazdálkodási formák szerint (1000 ha)

Gazdálkodási forma 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Gazdasági tárasságok 2615 2358 2410 2620 2560 2785 3040

Szövetkezetek 2010 1825 1671 1495 1230 655 633

Egyéni gazdálkodók 4192 4627 4745 4689 3983 4196 4339

Egyéb 485 493 477 499 1530 1467 1286

Összesen 9303 9303 9303 9303 9303 9303 9303

Az agrárgazdasági ágazatok részesedése a GDP-bôl (%)

Megnevezés 1995 1996 1999 2000 2001

Nemzetgazdaság összesen** 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Mezôgazdaság 6,4 6,4 4,6 4,0 4,0

Élelmiszeripar 4,2 4,0 3,2 3,4 3,7

Erdôgazdálkodás 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Agárgazdaság együtt 10,9 10,7 8,1 7,7 8,0

* elôzetes adat, ** ágazatok összesen, alap…

A földterület mûvelési ágankénti megoszlása (1000 ha)

Megnevezés 1990 2000 2001 2002*

Szántó 4713 4500 4505 4516

Kert 341 102 98 98

Gyümölcsös 95 95 98 97

Szôlô 139 106 104 93

Gyep 1185 1051 1048 93

Mezôgazdasági terület 6473 5864 5853 5867

Erdô 1695 1760 1762 1772

Nádas, halastó 67 92 93 93

Termôterület 8235 7706 7708 7732

Mûvelés alól kivett terület 1068 1597 1595 1571

Földterület összesen 9303 9303 9303 9303

* elôzetes adatok
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használati módok és üzemformák radi-
kális átalakulásával járt. A magántulaj-
don térhódítása egyrészt a kárpótlás,
másrészt a termelôszövetkezetek átala-
kítása, illetve az állami gazdaságok pri-
vatizációja eredményeként következett
be. A földtulajdon-viszonyok átalakulá-
sa elaprózott földbirtokok kialakulásá-
val járt együtt, ezért a magyar agrárpoli-
tikába szervesen beépültek a piaci ala-
pú birtokrendezés elemei. Az Európai
Unióhoz való csatlakozásunk küszöbén
az egyik legfontosabb nemzeti cél egy
olyan gazdaságosan mûvelhetô, ver-
senyképes birtokstruktúra kialakítása,
amely egyrészt széles társadalmi kon-
szenzuson alapszik, másrészt a mezô-
gazdaságból élôk számára – akár egyé-
ni vállalkozó, család vagy társas vállal-
kozás – garantálni tudja a tisztes megél-
hetéshez szükséges jövedelmet. Ennek
figyelembevételével került sor a termô-
földrôl szóló 1994. LV. törvény módosí-
tására, és a földbirtok-politikai irányel-
vekrôl hozott országgyûlési határozat
kiadására. Az irányelvek és a feladatok
egységes végrehajtása érdekében a kor-
mány 2002 augusztusában Nemzeti
Földalapkezelô Szervezetet alapított.

A mezôgazdaság bruttó kibocsátásá-
nak volumene 2002-ben – változatlan
áron számítva – 4,4 százalékkal alacso-
nyabb volt az elôzô évinél, ezen belül a
növénytermesztésé csökkent, az állatte-
nyésztés teljesítménye növekedett. A nö-
vénytermesztés és a kertészet teljesítmé-
nye összességében 11 százalékkal volt
alacsonyabb az elôzô évinél. A csökke-
nés döntô tényezôje a gabonafélék
gyenge terméseredménye volt. Az áprili-
si fagyok következtében a gyümölcsfé-
lék kibocsátásának volumene 26 száza-
lékkal volt kisebb az elôzô évinél. Az ál-
lattenyésztés teljesítménye közel 2 szá-
zalékkal meghaladta a 2001. évi szintet.

Mûvelési ágazatok
A mezôgazdasági bruttó kibocsátás
ilyen mértékû csökkenése a gyenge, il-
letve közepes gabonatermesztés követ-
kezménye, amely ismét ráirányította a
figyelmet a szántóföldi növénytermesz-
tésre. Napjaink vetésszerkezetét a ga-
bonafélék túlsúlya jellemzi (aránya a
vetésszerkezetben az 1989. évi 60,5 szá-
zalékról 2002-ben 70 százalékra nôtt). A
leegyszerûsödött termelési struktúra ve-
szélye abban áll, hogy az idôjárás függ-
vényében szélsôséges eredményekkel
(hiányokkal, illetve túltermeléssel) kell
számolni. Ugyanakkor a munkaigényes
ágazatok – gyümölcs- és szôlôtermelés
– aránya visszaszorulóban van.

A folyamatban lévô erômûvi fejleszté-
sek hatására mintegy egymillió köbmé-
terrel nôhet a magyarországi fafelhasz-
nálás, amely így elérheti az elvi maxi-
mális kitermelési értéket, az évi 4,5 mil-
lió köbmétert. Ezzel szemben a szakér-
tôk szerint legfeljebb 77–80 százalékos
kitermelés érhetô el, így ha az érintett
hatóságok, minisztériumok nem lépnek
elég gyorsan, a fahiány komoly gondot
okozhat az erômûveknek és a faipari
cégeknek. A faállomány megóvását
szolgálhatja az a projekt, amely fa he-
lyett szerves trágyából állítana elô villa-
mos energiát. Az Agrospeciál Kft. egy
Ausztriával kötendô szén-dioxid-ügylet
kapcsán juthatna a fejlesztéshez szüksé-
ges összeghez. A beruházás várhatóan
ôsszel kezdôdik, összege mintegy
1,2–1,3 milliárd forint körül alakul.

Hiányzik a fa alapanyag a további na-
gyobb volumenû erômûvi fejlesztések-
hez, s a szénerômûvek fatüzelésre való
átállításához rövid távon sincsenek meg
itthon a fakitermelési források. A megol-
dást energiaerdôk telepítése jelenthetné.

Már jövôre igen komoly hiány léphet
fel faaprítékból és sarangolt fából, ha az
érintett minisztériumok és hivatalok nem
dolgoznak ki gyorsan egy hatástanul-
mányt az erômûvi energetikai fahaszno-
sításra vonatkozóan. A folyamatban lévô
erômûvi fejlesztések hatására ugyanis ez
év második felétôl több mint egymillió
köbméterrel nôhet a fafelhasználás. Idén
a biomasszás erômûvek miatt az igény
25–30 százalékkal haladhatja meg a kíná-
latot, 2005-tôl pedig már több lehet 4,6
millió köbméternél, vagyis a magyaror-
szági kitermelés elméleti maximumánál.
Ezzel szemben a szakértôk szerint leg-
jobb esetben is csak 77–80 százalékos ki-
termelés érhetô el, fôként a jelenleg még
rendezetlen viszonyú magántulajdonú
erdôk miatt. (Magyarországon az erdôk

60 százaléka van állami, 40 százaléka pe-
dig magántulajdonban.)

Egy, a tûzifaszükségletrôl készült ta-
nulmány szerint a felmerülô erômûvi
igény csak a kitermelés 10 százalékos nö-
velésével, s a mintegy 1,3 millió köbméte-
res jelenlegi export mérséklésével fedez-
hetô, utóbbira azonban az uniós tagság
miatt nem lesz lehetôség. Emellett a szak-
értôk figyelmeztetnek arra, hogy a továb-
bi nagyobb volumenû erômûvi fejleszté-
sekhez, illetve a fatüzelésre való átállítás-
hoz rövid távon nincsenek meg a belföldi
fakitermelési források. Hosszú távon te-
hát mindenképpen szükség van energia-
erdôk intenzív telepítésére, továbbá más
biomassza-energiahordozók elôteremté-
sére. Az erômûvek melletti másik felhasz-
náló a falemezipar, amelynek teljes alap-
anyagigénye 2002-ben 940 ezer köbmé-
tert tett ki, ám a fejlesztésekkel újabb igé-
nyek merülnek fel ezen a területen is. La-
punk úgy tudja, hogy az erômûvek és a
falemezgyártó cégek vezetôi nemrégiben
tartottak közös megbeszélést, és várható-
an közösen lépnek fel a minisztériumok-
nál a probléma megoldása érdekében.

Az uniós vállalások szerint 2010-re a
megújuló energiaforrások részarányát a
jelenlegi 3,5 százalékról 7 százalékra kel-
lene növelni, s ha ez teljesül, úgy ezen be-
lül a „bio” villamosenergia-termelés 3,6
százalékra emelkedhet a jelenlegi 1 szá-
zalék alatti arányról. Mindezek mellett a
zöldenergiából elôállított áramot az állam
támogatja, a szolgáltatónak kötelezô át-
vennie, és a kilowattóránkénti normál ár
(ez mintegy 10 forint) helyett átlagosan
18,3 forintot kell fizetnie érte. Ma Magya-
rországon egy köbméter fából 50 ezer fo-
rint értékû terméket állítanak elô a fale-
mezipari cégek, míg ugyanennyi fa ener-
getikai hasznosítása – a támogatásokkal
együtt – csupán 18,3 ezer forintot hoz.

(Napi Gazdaság)

Nincs elég fa az erômûvek
és az ipar számára

Megújuló energiaforrások Magyarországon

Energiafajta Villamosenergia-termelés Hôhasznosítás
(Forrás: GKM) (gigawattóra) (terajoule/év)
Víz 185 –
Szél 1,5 –
Geometria – 3800
Napkollektor – 56
Tûzifa – 24 000
Szeméttelepi biogáz 2 12
Települési szennyvíz-gáz 7 120
Egyéb növényi hulladék – 4869
Szemétégetés 86 480


