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Mezőgazdasági számlarendszer, 2010 (második előzetes adatok)

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet és a KSH közösen elkészítette a mezőgazda-
sági számlarendszer (MSZR) második előzetes adatait.1 A becslés készítése-
kor főleg előzetes információkra támaszkodhattunk, különös tekintettel az őszi 
betakarítású növények termésére, a tárgyévhez kötődő támogatásokra, vala-
mint az utolsó negyedév ármozgásaira. Az első tájékoztató óta gyűjtött új 
adatok és információk nyomán az MSZR előzetes adatait korrigáltuk. 
A becslés alapján 2010-ben a növényi termékek kibocsátásának volume-
ne 11%-kal csökkent az átlagosnak mondható 2009-hez viszonyítva.  
A gabonafélék és az ipari növények termelési volumene 8, illetve 11%-kal 
maradt el az egy évvel korábbitól. A megtermelt gabonafélék 88%-át 
együttesen adó búza és kukorica termelési volumene 15, illetve 6%-kal 
csökkent, a termelőiár-színvonal – mindkét növénynél megfigyelhető – 
32%-os növekedése mellett. Az ipari növények közül a napraforgó terme-
lési volumene jelentősen, 21%-al esett vissza, ami 50%-os árszínvonal-
emelkedés mellett ment végbe.         
A kertészeti termékek kibocsátása 15, a gyümölcsféléké 21%-kal esett 
vissza. Előbbi termelőiár-színvonala – az előzetes adatok szerint – 25, 
utóbbié 61%-os emelkedést mutat 2009-hez képest.
Az állattenyésztés kibocsátása 2010-ben az előző évihez hasonlóan ala-
kult: 1%-kal haladta meg a 2009-es eredményt. Ezen belül élő állatokból 
2%-kal növekedett, állati termékekből 2%-kal csökkent a termelés.  

A volumenben és értékben egyaránt jelentős súllyal rendelkező sertésága-
zat termelése összehasonlító áron 6%-kal bővült, ami a termelőiár-színvo-
nal 7%-os esésével járt együtt.  
A második előzetes adatok alapján a mezőgazdasági ágazat (szolgáltatá-
sokkal és másodlagos tevékenységekkel együtt számolt) kibocsátásának 
értéke folyó alapáron 10%-kal volt magasabb, mint 2009-ben. Az érték 
növekedését – a volumen 6%-os csökkenése ellenére – az tette lehetővé, 
hogy a termelőiár-színvonal 17%-kal emelkedett. 
A folyó termelőfelhasználás az előző évihez hasonló volumenű volt, az 
árindex 6%-os növekedése mellett. Az eddig rendelkezésre álló informáci-
ók alapján az energia- és a takarmányköltség drágult a legjelentősebben 
(15, illetve 11%-kal). 
A bruttó hozzáadott érték előző évi áron 20%-kal csökkent, folyó áron 
21%-kal nőtt. A mezőgazdaság munkaerő-felhasználása – az előzetes 
számítások alapján, éves munkaerőegységben kifejezve – 2%-kal mérsék-
lődött 2010-ben.
Az MSZR második előzetes adatai alapján a termelési tényezők jövedelme 
15, a nettó vállalkozói jövedelem 35%-kal volt magasabb, mint 2009-ben. 
A munkaerőegységre jutó reáljövedelem („A” mutató) a reáljövedelem 
növekedésének és a munkaerő-felhasználás csökkenésének együttes 
hatásaként 15%-kal emelkedett.  
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1  A vonatkozó jogszabály alapján a tagállamok évente három alkalommal kötelesek adatokat továbbítani az Eurostatnak: első előzetes – tárgyév november végéig; második előzetes – tár-
gyévet követő év január végéig; végleges adatok – tárgyévet követő év szeptember végéig.
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