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A Mezőgazdasági Számlarendszer első előzetes 
eredményei 2017-re vonatkozóan 

Módszertani áttekintés 

A Mezőgazdasági Számlarendszer (MSZR) adatait 

évente kétszer előzetesen, először a tárgyév novembe-

rének végén, majd a tárgyévet követő januárban kell át-

adni az Európai Bizottságnak. A végleges adatsort a 

tárgyévet követő év szeptemberéig kell elkészíteni.  

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) és a Központi 

Statisztikai Hivatal (KSH) közötti munkamegosztásnak 

megfelelően az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) 

készíti az MSZR első és második előrejelzését, míg a 

végleges adatok elkészítése a KSH feladata. 

Az MSZR a mezőgazdaság egészének tiszta, halmo-

zódásoktól mentes teljesítményének kimutatását tűzi ki 

célul. Adatai az országban végzett összes mezőgazda-

sági tevékenységre vonatkoznak, az azt végzők fő tevé-

kenységétől függetlenül. Tehát az MSZR tartalmazza a 

nem mezőgazdaságba sorolt szervezetek mezőgazda-

sági tevékenységét, de nem tartalmazza a mezőgazda-

sági szervezetek nem mezőgazdasági tevékenységét. 

Az MSZR figyelembe veszi a hagyományos mező-

gazdasági tevékenységek – növénytermesztés, állatte-

nyésztés – mellett a mezőgazdasági szolgáltatások és az 

el nem különíthető másodlagos, nem mezőgazdasági te-

vékenységek során előállított termékek és szolgáltatá-

sok értékét is.  

Az MSZR az értékelést alapáron végzi, vagyis a ter-

melői árhoz hozzáadja a termékhez köthető támogatá-

sokat, melyeket közvetlenül a termelők kapnak meg és 

nem tartalmazza a termékadókat. A kapott támogatás a 

mezőgazdaság kibocsátásának értékét növeli, amennyi-

ben termeléshez kötött támogatást kap a termelő. 

Az MSZR-ben az elszámolási időszak a naptári év. 

A számbavétel eredményszemléletben történik, azaz az 

abban az időszakban érvényes értéken, amikor a gazda-

sági érték, követelés vagy igény keletkezik. A kibocsá-

tást a létrejöttének időpontjában kell értékelni, függet-

lenül az értékesítés, illetve az ellenérték befolyásának 

időpontjától. Az el nem adott, raktáron álló készleteket 

is elszámolja, mintha az értékesítésre került volna. A ki-

mutatott eredmény tehát inkább potenciális, az adott év-

ben csak részben realizált jövedelem. Azt a jövedelmet 

is tartalmazza, amelyhez a saját termelésű mezőgazda-

sági termékek fogyasztása juttatja a háztartást. 

A munkabérek és a munkavállalói jövedelmek elszá-

molásánál jelentkezik az MSZR egyik igen fontos sajá-

tossága. Itt ugyanis csak azt a teljes természetbeni és 

pénzbeli díjazást kell elszámolni, amit a munkaadó fizet 

a munkavállalónak az adott időszakban végzett munká-

ért. A saját gazdaságban végzett munka, illetve a nem 

fizetett munkaerő (segítő családtagok) bére, illetve jö-

vedelemigénye nincs elszámolva, hanem a működési 

eredmény részét képezi. 

A mezőgazdasági jövedelmet nem szabad a gazdál-

kodók jövedelmének tekinteni, mivel – a tisztán mező-

gazdaságból származó jövedelmeik mellett – más forrá-

sokból is jövedelemhez juthatnak. Továbbá ez a jövede-

lem az adott elszámolási időszak alatt végzett mezőgaz-

dasági (valamint másodlagos, nem mezőgazdasági) te-

vékenységgel képzett jövedelemre vonatkozik, annak 

ellenére, hogy bizonyos esetekben a jövedelmek csak 

egy későbbi időpontban folynak be. Ezért ezek nem je-

lentenek olyan jövedelmet, amit még az adott elszámo-

lási időszak alatt ténylegesen meg is kapnak a jogosul-

tak. A számolt jövedelemmutatók nem a mezőgazda-

ságból élő háztartások összjövedelmének vagy rendel-

kezésre álló jövedelmének mutatói. 
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A mezőgazdaság 2017. évi 
teljesítményének első 
előrejelzése 

Az MSZR első előzetes eredményei alapján 2017-

ben a mezőgazdaság teljes kibocsátásának folyó alap-

áron számított értéke 2 százalékkal elmaradt a 2016. évi 

eredménytől. Előzetes adatok alapján a mezőgazdaság 

teljes bruttó kibocsátásának volumene a 2016. évi 9 szá-

zalékos emelkedés után 2017-ben 6 százalékkal alacso-

nyabb az előző évinél. A mezőgazdasági termelés volu-

mencsökkenését emelkedő termelői árak kísérték, a ter-

melés költségei összességében az előző évi szinten ala-

kultak. Így a bruttó hozzáadott érték 5 százalékkal, a 

mezőgazdasági tevékenységből származó nettó vállal-

kozói jövedelem pedig 11 százalékkal alacsonyabb lett 

2017-ben, mint 2016-ban volt. 

Az egy teljes munkaidős dolgozóra számított mező-

gazdasági tevékenységből származó reáljövedelem – az 

úgynevezett „A” mutató – 2017-ben 5 százalékkal ma-

radt el a 2016. évitől. 

Előzetes adatok alapján a mezőgazdaság teljes bruttó 

kibocsátásának volumene 2017-ben 6 százalékkal ala-

csonyabb az előző évinél, mivel a növényi termékek ki-

bocsátásának volumene 9 százalékkal, az állatok és ál-

lati termékek termelésének volumene 3 százalékkal 

csökkent. A mezőgazdasági termelői árak 2017-ben át-

lagosan 4 százalékkal emelkedtek 2016-hoz viszo-

nyítva. A növénytermesztési és kertészeti termékek ter-

melőiár-színvonala 2 százalékkal, az élő állatok és az 

állati termékeké 9 százalékkal emelkedett 2017-ben.  

A volumen- és árváltozás eredményeként és a termelés-

hez kötött támogatások figyelembevételével a növény-

termesztési és kertészeti termékek kibocsátásának ér-

téke folyó alapáron 7 százalékkal csökkent, míg az álla-

tok és állati termékek kibocsátásának értéke 5 százalék-

kal nőtt. Az alaptevékenységek kibocsátásának folyó 

alapáron számított értéke összességében 2,5 százalékkal 

maradt el a 2016. évi értéktől (1. ábra).  

Az előrejelzés készítésének időpontjában rendelke-

zésre álló információk alapján a növényi termékek kör-

ében valamennyi termékcsoport termésmennyisége 

csökkent vagy az előző évi szinten maradt. A gabonafé-

lék, az ipari növények, a burgonya, a kertészeti termé-

kek és a gyümölcsfélék termésmennyisége rendre elma-

radt az előző évitől. A gabonafélék kibocsátásának vo-

lumene az előzetes adatok szerint 16 százalékkal lett ke-

vesebb, elsősorban azért, mert kukoricából mindössze 

6,8 millió tonna várható, 22 százalékkal kevesebb a 

2016. évinél. Ugyanakkor a 2017. évi kukoricatermés 

csak 6 százalékkal maradt el az előző öt év, azaz a 

2012–2016. évek átlagától. (Például 2012-ben a 2017. 

évinél sokkal alacsonyabb termés volt, csak 4,8 millió 

tonna, az idei mennyiség 70 százaléka termett.) Búzából 

(durumbúzával együtt) összesen 5,2 millió tonnát taka-

rítottak be, amely 7 százalékkal kevesebb a 2016. évi-

nél, de az elmúlt öt év átlagánál 4 százalékkal több. Az 

árpa és a zab mennyisége 12 százalékkal, a tritikálé 

mennyisége 24 százalékkal volt kevesebb, mint 2016-

ban.  

A napraforgó termésmennyisége 2017-ben elérte a 

2016. évi rekordtermést, és 20 százalékkal meghaladta 

a 2012–2016. évek átlagát. Az előrejelzés készítésekor 

rendelkezésre álló információk alapján a friss zöldség-

félék volumene 3 százalékkal, a burgonya volumene  

5 százalékkal csökkent az előző, a 2016-os évhez ké-

pest. A friss gyümölcstermés 5 százalékkal, ezen belül 

az almatermés szintén 5 százalékkal kevesebb, mint 

2016-ban. A szőlőből mintegy 2 százalékkal szüreteltek 

le többet 2017-ben, mint az előző évben.  
Az előrejelzés szerint a mezőgazdasági termelői árak 

2017-ben 4 százalékkal emelkedtek az előző évhez ké-

pest. A gabonafélék esetében 6, a gyümölcsfélék eseté-

ben 14 százalékos áremelkedéssel, az ipari növények 

esetében 5 százalékos termelői árcsökkenéssel számol-

tunk. A gabonafélék körében a búza termelői ára várha-

tóan 8 százalékkal, a kukoricáé 5 százalékkal magasabb 

2017-ben, mint az előző évben. A gyümölcsfélék köré-

ben az alma termelői ára nőtt nagymértékben (+37 szá-

zalék) javarészt az előző évi alacsony árak következté-

ben. Az ipari növények termelői árának csökkenése el-

sősorban a napraforgó alacsonyabb (–8 százalék) ára 

miatt következett be, de a fehérjenövények ára is jelen-

tősen elmaradt a 2016. évi szinttől.  

Az első előrejelzés alapján az élő állatok és állati ter-

mékek kibocsátásának volumene 3 százalékkal csök-

kent. A főbb ágazatok kibocsátásának volumene jellem-

zően elmaradt az előző évi szinttől. A sertés kibocsátá-

sának volumene 5 százalékkal, az élő baromfié 6 száza-

lékkal csökkent, a szarvasmarha kibocsátásának volu-

mene kismértékben (+2 százalék) emelkedett. A tejter-

melés volumene megközelítette a 2016. évit, míg a to-

jástermelés volumene nem változott. A termelői árak 

összességében 9 százalékkal nőttek, ezen belül az álla-

tok esetében a termelői ár 6 százalékkal, míg az állati 

termékeké 16 százalékkal emelkedett a 2016. évi szint-

hez mérten. A sertés esetében a termelői ár 15 százalék-

kal emelkedett, a tej termelői ára 21 százalékkal, a tojás 

ára 15 százalékkal lett magasabb a 2016. évinél.  

A két alaptevékenység, a növénytermelés és a kerté-

szet, illetve az állattenyésztés kibocsátásának aránya az 

előzetes számítások alapján 2017-ben 62:38 százalék 

(2. ábra). Ez az arány 2016-ban 65:35 százalék volt, 

azaz 2017-ben csökkent a növénytermesztés aránya 

(3. ábra).  

Számításaink szerint a folyó termelőfelhasználás ér-

téke 2017-ben a 2016. évi szinten maradt (4. ábra).  

A folyó termelőfelhasználás legnagyobb tételét jelentő 

takarmányköltség 5 százalékkal csökkent, mivel a volu-

mene és az ára is mérséklődött. A felhasznált műtrágya 
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volumene 8 százalékkal emelkedett, ára viszont közel  

9 százalékkal csökkent, így költsége nem érte el a 2016. 

évit (–1 százalék). A vetőmagköltség és az energiakölt-

ség a magasabb áraknak köszönhetően kismértékben 

(1,5, illetve 2,4 százalékkal) emelkedett. 

A mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke előző évi 

áron 15 százalékkal, folyó áron 5 százalékkal csökkent 

2017-ben (5. ábra). Ebben az évben 100 forint értékű 

folyó alapáron mért kibocsátás előállításához 60 forint, 

míg 2016-ban 58 forint értékű inputot használtak.  

A termeléshez kötött támogatás közel változatlan 

szintje mellett (+1 százalék) az egyéb termelési támoga-

tás 3 százalékos emelkedésével kalkuláltunk. Az érték-

csökkenés mérsékelt emelkedésével számolva, illetve a 

termelési adók változatlan szintje mellett a termelési té-

nyezők jövedelme 4 százalékkal mérséklődött 2017-

ben. A mezőgazdaságban keletkező nettó vállalkozói 

jövedelem folyó alapáron 11 százalékkal alacsonyabb, 

mint egy évvel korábban. Az összes mezőgazdasági 

munkaerő-ráfordítás 2 százalékkal mérséklődött 2017-

ben, és folytatódott a korábbi évek tendenciája, azaz a 

nem fizetett munkaerő-ráfordítás csökkent (4 százalék-

kal), míg a fizetett munkaerő-ráfordítás 2 százalékkal 

emelkedett (6. ábra).  

Mindezek eredményeként a mezőgazdaságban dol-

gozók jövedelemhelyzetének változását mérő úgyneve-

zett ’A’ mutató 95 százalék, azaz 2017-ben az egy teljes 

munkaidős (fizetett és nem fizetett) dolgozóra számított 

mezőgazdasági tevékenységből származó reáljövede-

lem 5 százalékkal csökkent. A jövedelem változását a 

2002-es szinthez hasonlítva azt tapasztaljuk, hogy az 

egy mezőgazdasági dolgozóra jutó kalkulált reáljövede-

lem háromszorosára emelkedett 15 év alatt (7. ábra).  
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Táblázatok 

1. táblázat:  A Mezőgazdasági Számlarendszer főbb kibocsátás- és jövedelemadataia) 

milliárd HUF 

Megnevezés 
Folyó alapáron 

2015 2016 2017b) 

Gabonafélék (vetőmaggal)  641  692  616  

Ipari növények (hüvelyesekkel) 309  380  349  

Takarmánynövények 62  69  70  

Kertészeti termékek (zöldség, ültetvény, virág) 233  222  218  

Burgonya (vetőgumóval együtt) 26  31  25  

Szőlő, gyümölcs 131  120  132  

Bor 33  33  33  

Egyéb növényi termékek 16  15  15  

Növénytermesztési és kertészeti termékek együtt 1 451  1 562  1 457  

Állatok 602  604  612  

Állati termékek 254  235  272  

Élő állatok és állati termékek együtt 856  839  884  

Mezőgazdasági termékek összesen 2 307  2 401  2 341  

Mezőgazdasági szolgáltatások 126  131  137  

Nem mezőgazdasági másodlagos tevékenység 53  56  56  

Mezőgazdasági kibocsátás összesen 2 487  2 588  2 534  

Folyó termelőfelhasználás 1 479  1 513  1 509  

Bruttó hozzáadott érték alapáron 1 008  1 074  1 026  

Termelési tényezők jövedelme 1 120  1 190  1 144  

Működési eredmény/vegyes jövedelem 772  812  732  

Nettó vállalkozói jövedelem 672  702  624  

a) Az MSZR adatai tevékenységi alapon számítva. 
b) Előzetes adat. 

Forrás: KSH, AKI 

2. táblázat:  Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás 

éves munkaerő egység 

Megnevezés 2015 2016 2017a) 

Összesen  441 903   434 281   426 100   

Nem fizetett 310 966   302 015   290 800   

Fizetett  130 936   132 265   135 300   

a) Előzetes adat. 

Forrás: KSH, AKI   
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3. táblázat:  A Mezőgazdasági számla főbb adatainak változásaa) 

százalék 

Megnevezés 
Volumenindex Értékindex 

2015/14 2016/15 2017/16b) 2015/14 2016/15 2017/16b) 

Gabonafélék (vetőmaggal)  85,4   118,4   84,2   87,4   108,0   88,9   

Ipari növények (hüvelyesekkel) 94,2   130,9   96,2   108,5   123,0   91,8   

Takarmánynövények 91,3   133,2   100,0   111,0   111,8   101,8   

Kertészeti termékek (zöldség, ültetvény, virág) 107,9   101,9   97,4   117,7   95,2   98,0   

Burgonya (vetőgumóval együtt) 79,3   94,9   95,0   71,7   118,2   83,0   

Szőlő, gyümölcs 96,0   96,4   96,8   119,8   91,3   110,0   

Bor 131,6   110,9   102,0   138,5   98,5   98,9   

Egyéb növényi termékek 107,2   108,9   100,0   121,4   92,4   100,0   

Növénytermesztési és kertészeti termékek együtt 92,0   116,3   91,4   99,8   107,6   93,3   

Állatok 106,4   101,0   95,8   108,2   100,3   101,4   

Állati termékek 104,4   96,4   99,4   90,7   92,6   115,7   

Élő állatok és állati termékek együtt 105,7   99,6   96,8   102,4   98,0   105,4   

Mezőgazdasági termékek összesen 97,0   110,1   93,3   100,7   104,0   97,5   

Mezőgazdasági szolgáltatások 103,8   98,0   103,0   107,6   104,0   104,4   

Nem mezőgazdasági másodlagos tevékenység 110,9   102,2   100,0   110,0   104,7   100,0   

Mezőgazdasági kibocsátás összesen 97,6   109,3   93,9   101,2   104,1   97,9   

Folyó termelő-felhasználás 102,3   104,3   100,2   101,4   102,3   99,7   

Bruttó hozzáadott érték alapáron 90,8   116,7   85,1   101,1   106,6   95,5   

Termelési tényezők jövedelme    92,8   106,2   96,1   

Működési eredmény/vegyes jövedelem    87,0   105,1   90,1   

Nettó vállalkozói jövedelem    85,9   104,3   88,9   

a) Az MSZR adatai tevékenységi alapon számítva. 
b) Előzetes adat. 

Forrás: KSH, AKI 

4. táblázat:  Mezőgazdasági jövedelemindexek 

előző év = 100,0 

Megnevezés 2015 2016 2017a) 

A mutató: Az egy teljes munkaidős dolgozóra számított mezőgazdasági tevé-

kenységből származó reáljövedelem változása 95,4   107,0   95,3   

C mutató: A nettó vállalkozói jövedelem reálértékének változása 84,3   103,3   86,4   

a) Előzetes adat. 

Forrás: KSH, AKI 
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Ábrák 

1. ábra:  A mezőgazdasági kibocsátás alakulása 2015–2017 

  

Megjegyzés: 2017 előzetes adat. 

Forrás: AKI, KSH 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2015 2016 2017

m
il

li
ár

d
 F

t 
 

Nem mg.-i másodlagos

tev.

Szolgáltatások

Állati termékek

Állatok

Egyéb növényi termékek

Bor

Gyümölcs, szőlő

Burgonya

Kertészeti termékek

Takarmánynövények

Ipari növények

Gabonafélék



VII. évfolyam 3. szám 2017 

9 
 

2. ábra:  A mezőgazdasági kibocsátás szerkezete 2017-ben 

 

Megjegyzés: 2017 előzetes adat. 

Forrás: AKI, KSH 

3. ábra:  A növénytermelés és az állattenyésztés arányának alakulása 2008 és 2017 között 

 

 

Megjegyzés: 2017 előzetes adat. 

Forrás: AKI, KSH 
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4. ábra:  A folyó termelőfelhasználás szerkezete 2017-ben 

 

Megjegyzés: 2017 előzetes adat. 

Forrás: AKI, KSH 

5. ábra:  A folyó termelőfelhasználás és a bruttó hozzáadott érték alakulása 

  

Megjegyzés: 2017 előzetes adat. 

Forrás: AKI, KSH 
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6. ábra:  A mezőgazdaságban felhasznált nem fizetett és fizetett munkaerő alakulása 

 

 

Megjegyzés: 2017 előzetes adat. 

Forrás: AKI, KSH 

7. ábra:  Az egy munkaerőegységre jutó reáljövedelem évenkénti változása és a 2002-es bázishoz viszonyított 

alakulása 

 

 

Megjegyzés: 2017 előzetes adat. 

Forrás: AKI, KSH 
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