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Felsőoktatási helyzetkép a Dél-Dunántúlon
A rendszerváltozást követően a nagy ellátórendszerek közül a felsőoktatás 
területén következtek be a legjelentősebb változások. A kilencvenes években 
a hallgatói létszám ugrásszerű emelkedését a képzési helyek számának jelen-
tős bővülése kísérte. Az ezt követő integrációs folyamat eredményeként az 
intézmények száma mérséklődött, miközben a felsőoktatásban résztvevők 
száma tovább növekedett. A következő nagy jelentőségű változás 2006-ban 
következett be, amikor az EU követelményeknek megfelelően hazánk is áttért 
a bolognai (többciklusú) képzési rendszerre, melynek lényege, hogy a felső-
fokú oktatás három szintre tagolódik, alap- (BA/BSc), mester- (MA/MSc) és 
doktori (PhD/DLA) képzésre. A három egymásra épülő képzési ciklusból álló 
rendszer első eleme a 6–8 félévből álló alapképzés, melynek célja az alapozó 
elméleti és a gyakorlatban jól hasznosítható szakmai ismeretek megszerzése. 
Ennek elvégzését követően a hallgatók eldönthetik, hogy kilépnek a munka-
erőpiacra és dolgozni kezdenek, vagy szeretnék tovább mélyíteni a tudásukat 
és folytatják felsőbb szintű tanulmányaikat a mesterképzésben. A mesterkép-
zés általában 2–4 féléves, s ennek szintén két kimenete van: a munkaerőpiac, 
illetve a doktori képzés, amely a tudományos fokozat megszerzésére készít 
fel. A felsőoktatás néhány speciális területén (pl. orvos, jogász, stb.) úgyne-
vezett osztatlan képzésben vehetnek részt a jelentkezők, ezeken a szakokon 
sajátos jellegük miatt alapképzésben nem szerezhető fokozat. 
A felsőoktatásban tanulók létszámának kilencvenes években történt nagyará-
nyú emelkedése az ezredforduló után is folytatódott, a csúcspont 2005-ben 
következett be, amikor is több mint 420 ezer fő rendelkezett hallgatói jogvi-
szonnyal hazánkban. Azóta a létszám csökkenő tendenciát mutat, 2009-ben 
már csak 370 ezren folytattak felsőfokú tanulmányokat, amely 11 ezer fős 
csökkenést jelentett az előző évihez képest. Az előzetes adatok szerint 
2010-re további 9 ezerrel mintegy 361 ezerre apadt a hallgatói létszám. Mivel 
a felsőoktatásra vonatkozó területi adatok 2010-re még nem állnak rendelke-
zésre, vizsgálatunk tárgyát csupán a 2009/2010. tanév illetve az azt megelő-
ző időszak képezheti. 
A 2001-től 2009-ig terjedő időszakban az országban felsőfokú tanulmányo-
kat folytatók 8-9%-a volt köthető a Dél-Dunántúlhoz, ezen belül döntő több-
ségük (közel négyötödük) Baranya megyéhez. A felsőoktatásban résztvevők 
száma tendenciájában a Dél-Dunántúlon is az országoshoz hasonlóan alakult. 
Különbséget mindössze az jelentett, hogy a hallgatói létszám az országosnál 
egy évvel később, 2006-ban érte el tetőpontját, amikor több mint 38 ezren 
folytatták tanulmányaikat a régióban. Állományuk azóta évről évre csökkent 
és 2009-ben már nem érte el a 32 ezret.  
A 2009/2010. tanévben a Dél-Dunántúlon található 10 felsőoktatási 
feladatellátási hely 21 karán összesen 31 748 hallgató folytatott tanulmá-
nyokat. Többségük, 60%-uk államilag finanszírozott képzésben vett részt. 
A bolognai rendszer bevezetése következtében a jelenlegi átmeneti idő-

szakban a hallgatók képzési szintek szerinti összetétele meglehetősen vál-
tozatos.

1. tábla
A felsőoktatásban  résztvevő hallgatók száma képzési 
hely szerint

Év
Baranya Somogy Tolna Dél-Du-

nántúl
Ország

Régió az 
országos 
%-ában

megye

2001 23 701 3 901 1 347 28 949 349 301 8,3
2002 24 661 5 727 1 575 31 963 381 560 8,4
2003 26 618 6 682 1 638 34 938 409 075 8,5
2004 27 928 6 997 1 827 36 752 421 520 8,7
2005 28 486 7 130 2 118 37 734 424 161 8,9
2006 29 872 6 301 1 981 38 154 416 348 9,2
2007 28 899 5 152 1 707 35 758 397 704 9,0
2008 27 409 4 259 1 477 33 145 381 033 8,7
2009 26 407 3 895 1 446 31 748 370 331 8,6

A régióban a diákok 7%-a részesült felsőfokú szakképzésben, amely egy 
viszonylag új, gyakorlatorientált tudást nyújtó képzési forma érettségivel 
rendelkezők számára, de felsőfokú oklevelet nem ad. Elvégzése után a fia-
tal munkát vállalhat, vagy tovább léphet a felsőfokú alapképzésbe. 
Az utóbbi években mind a Dél-Dunántúlon mind országosan növekedett a 
felsőfokú szakképzésben résztvevők száma és aránya. A régióban ezen a 
képzési szinten tanulók 94%-a (országosan 93%-a) államilag finanszíro-
zott oktatásban részesült.
A bolognai rendszer bevezetését megelőző duális rendszerű főiskolai vagy 
egyetemi szintű (lassan kifutó) képzésbe bekapcsolódott hallgatók aránya 
a 2009/2010. tanévben már csupán 19%-ot tett ki (hányaduk 2005-ben 
még 88, 2006-ban 67%-ot ért el).  A főiskolások 41, az egyetemisták 
67%-a vett részt államilag finanszírozott képzésben, mindkét arány meg-
haladta az országos átlagot.
A – 2006-ban bevezetett – felsőfokú alapképzésben (BSc) 2009-ben a 
Dél-Dunántúl felsőoktatási intézményeiben tanulók fele vett részt (az indu-
lás évében arányuk még csak 17%-ot tett ki), amely elmarad az ország 
60%-os átlagától. A hallgatók 64%-a (országosan 62%-a) járt államilag 
finanszírozott képzésre.
A Dél-Dunántúlon a 2008/2009. tanévben indult először felsőfokú mester-
képzés, az ide beiratkozott csekély számú hallgató az összlétszám mind-
össze 2%-át jelentette, arányuk egy évvel később már 5%-ot tett ki. 
A 2009/2010. tanévben felsőfokú mesterképzésben résztvevők 73%-a 
(országosan 72%-a) részesült államilag finanszírozott oktatásban.  
A régió felsőoktatásában viszonylag nagy súlyt képviselő orvos- és 
jogászképzés miatt az osztatlan képzésben érintett hallgatók hányada 
régiónkban meghaladta az országos átlagot. Arányuk 2006 és 2009 között 
a Dél-Dunántúlon 3-ról 12%-ra, ugyanakkor országosan 2-ről 7%-ra 
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emelkedett. A régió hallgatóinak 41%-a, míg országosan 49%-a vett részt 
államilag finanszírozott osztatlan képzésben.
A szakirányú továbbképzés a már diplomával rendelkezők számára kínál 
fejlődési, továbbtanulási lehetőséget. A hallgatók aránya ebben a képzés-
ben az elmúlt években 4–5%-ot tett ki a régióban, amely hasonló az orszá-
gos átlaghoz. Az ezen a képzési szinten folytatott tanulmányokat az állam 
nem finanszírozza. 
A Dél-Dunántúlon található felsőoktatási intézmények doktori képzésein a 
hallgatók 3%-a vett részt az elmúlt években, egy százalékponttal nagyobb 
hányada mint országos átlagban. A finanszírozás területén nagyobb elté-
rés mutatkozott, hiszen míg országosan 2005 és 2009 között 38-ról 
44%-ra emelkedett az államilag támogatott képzésben résztvevők aránya, 
a régióban csupán 23-ról 32%-ra nőtt.

2. tábla
A felsőoktatásban résztvevő hallgatók  száma
képzési szintek szerint, 2009/2010. tanév

Képzési szint
Bara-
nya

So-
mogy

Tolna Dél-
Dunán-

túl
Ország

Régió az 
országos 
%-ábanmegye

Felsőfokú 
szakképzés 1 536 502 260 2 298 18 511 12,4

Főiskolai 
szintű képzés 805 328 87 1 220 24 936 4,9

Egyetemi 
szintű oktatás 4 509 189 — 4 698 38 258 12,3

Felsőfokú alap-
képzés, BSc 11 978 2 693 1 045 15 716 220 489 7,1

Felsőfokú 
mesterképzés 1 669 23 — 1 692 19 322 8,8

Osztatlan 
képzés 3 788 44 — 3 832 25 070 15,3

Szakirányú 
továbbképzés 1 263 64 54 1 381 16 928 8,2

Doktori képzé-
sek (PhD-, 
DLA-) 859 52 — 911 6 817 13,4

Mindösszesen 26 407 3 895 1 446 31 748 370 331 8,6

A Dél-Dunántúlon működő felsőoktatási feladatellátási helyeken tanuló 
közel 32 ezer diák 86%-a, több mint 27 ezer fő vett részt 2009-ben felső-
fokú alap- és mesterképzésben (létszámuk tartalmazza az egyetemi, főis-
kolai vagy osztatlan képzésben részesülőket is). Közülük mintegy 19 és fél 
ezren voltak nappali tagozatosok, amely a létszám 72%-át jelentette, és 
meghaladta az ország 68%-os, de még inkább a megyék 64%-os átlagát. 
(A nappali tagozatosok aránya az ezredfordulót követő évtized első felében 
még jóval alacsonyabb volt, a régióban és országosan is 55–59% között 
mozgott, de a nappalisok 2008-ig folyamatosan növekvő számával ellen-
tétben az esti és levelező tagozatosok valamint a  távoktatásban résztvevő 
hallgatók száma és aránya már 2006-tól csökkenésnek indult.) 
A régió megyéi közül 2009-ben Baranyában volt a legmagasabb (73%), 
Tolnában pedig a legalacsonyabb (58%) a nappali tagozatosok aránya. A 
Dél-Dunántúlon tanuló nappalisok mintegy egyötöde (21%-a) lakott kollé-
giumban, amely kismértékben meghaladta az ország 19%-os átlagát, de 
elmaradt a megyék 24%-os átlagától. A Dél-Dunántúl egyes megyéi között 
e tekintetben jelentős eltérések mutatkoztak. Míg Somogy megyében a 
nappali tagozatos hallgatók 43%-a, Tolnában 30%-a, Baranyában csupán 
18%-a nyert kollégiumi elhelyezést.

1. ábra
A Dél-Dunántúlon felsőfokú alap- és mesterképzésben* 
résztvevő hallgatók száma tagozat szerint, 2001–2009

A felsőfokú oktatásban részesülő hallgatók táborának utóbbi években 
tapasztalható megcsappanása tehát főként az esti, levelező és távoktatás 
tagozatos hallgatók számának fogyatkozásából adódott. A nappalisok szá-
mának országosan már 2008-ban és 2009-ben, régiónkban csak ez utób-
bi évben tapasztalt csökkenése azonban minden bizonnyal a megfelelő 
korú népesség számának visszaesésével függ össze, hiszen az érintett 
korcsoporthoz tartozó 20–24 évesek lélekszáma 2001 és 2010 között 
mind országos átlagban, mind pedig a Dél-Dunántúlon jelentős mérték-
ben, 20%-kal zsugorodott.
Ha a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő nappali tagozaton 
tanulók számát a hallgatók állandó lakóhelye szerint vizsgáljuk és a meg-
felelő korú népességhez viszonyítjuk, következtetni lehet a tanulási hajlan-
dóság területi mértékére, eltéréseire, időbeli változására. A Dél-Dunántúlon 
2001-ben a 20-24 éves népességhez viszonyítva egyötödöt tett ki a nap-
pali tagozatos felsőfokú képzésre beiratkozottak hányada, amely 2006-ra 
31%-ot ért el. Egészen 2009-ig állandósult ez az arány és az előzetes ada-
tok szerint 2010-re is mindössze egy százalékponttal zsugorodott. A vidé-
ki régiók mutatószámai mind mértékében mind tendenciájában a dél-
dunántúlihoz hasonlóan alakultak, csupán a főváros emelhető ki, ahol 
2001-ben száz 20-24 éves lakosra 24, majd 2007-től 2009-ig 40, 
2010-ben pedig 39 nappali tagozatos hallgató jutott. A fővárost jellemző 
magasabb arányoknak tudható be, hogy az országos átlag 2001 és 2010 
között 23-ról 34%-ra növekedett. A Dél-Dunántúl megyéi közül száz 20–24 
évesre  a vizsgált időszak minden évében Tolnában jutott a legtöbb, 
Somogyban pedig a legkevesebb nappali tagozatos hallgató.

2. ábra
A felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő nappali 
tagozatos hallgatók (állandó lakóhely szerinti) aránya 

         a 20–24 éves népességhez viszonyítva
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*Az egyetemi, főiskolai és osztatlan képzésben résztvevőkkel együtt.
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A 2009/2010. tanévben az ország 69 felsőoktatási intézményéből mind-
össze 3 működött dél-dunántúli székhellyel (két állami és egy egyházi 
fenntartású). A felsőfokú intézmények területi eloszlása hazánkban megle-
hetősen egyenetlen, hiszen a nagy egyetemek többnyire a fővárosban, 
illetve az ország keleti részein találhatók (Miskolc, Debrecen, Szeged), míg 
a Dunántúl egyetlen kiemelkedő egyeteme a Dél-Dunántúlon, azon belül is 
a baranyai megyeszékhelyen található. Térségünk legjelentősebb felsőok-
tatási intézménye tehát a Pécsi Tudományegyetem, amelynek vonzáskör-
zete túlnyúlik nemcsak a régió hanem az ország határain is. A 2009/2010. 
tanévben valamennyi képzési szintet és tagozatot figyelembe véve hallga-
tói létszáma meghaladta a 29 ezer főt, amellyel az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem után hazánk harmadik legna-
gyobb egyetemének számított. Az intézmény az oktatási-képzési területek 
széles spektrumát öleli fel, orvostudományi, állam- és jogtudományi, köz-
gazdaságtudományi, bölcsészet- és természettudományi, művészeti, 
műszaki karok mellett a felnőttképzési és emberi erőforrás-fejlesztési, 
valamint tanárképző intézetek állnak a továbbtanulni szándékozók rendel-
kezésére. A szintén pécsi székhelyű Püspöki Hittudományi Főiskola hallga-
tói létszámát tekintve lényegesen szerényebb méretű, hiszen a vizsgált 
esztendőben mindössze 122 főt jelentett. A két intézmény együttesen a 
régiós székhelyű felsőoktatási intézmények hallgatói létszámának mintegy 
a kilenctizedét tette ki. 
A régióban székelő második legjelentősebb felsőoktatási intézmény a 
somogyi megyeszékhelyen működő Kaposvári Egyetem, amely a Pannon 
Agrártudományi Egyetem és a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola 
egyesülésével jött létre. A 2009/2010. tanévben több mint 3200 diák foly-
tatta tanulmányait az intézményben működő négy kar (állattudományi, 
gazdaságtudományi, művészeti és pedagógiai) valamelyikén.
Tolna megye illetve Szekszárd jelenleg nem rendelkezik saját székhelyű 
felsőfokú tanintézettel, hiszen 2000. január 1-jétől az Illyés Gyula 
Pedagógiai Főiskola a Pécsi Tudományegyetem egyik karaként funkcio-
nál. Az intézmény a már 30 éve hagyományosan jelenlévő pedagóguskép-
zés mellett szociális munkás és turizmus-vendéglátás szakokon fogadja a 
hallgatókat. 
A középiskolai érettségi után továbbtanulni szándékozó diákok számára 
a képzési-tanulmányi területek széles köre áll rendelkezésre. A finanszí-
rozási rendszer következtében a felsőfokú intézmények a hallgatói lét-
szám maximalizálásában érdekeltek, ezért a képzési repertoár tekinteté-
ben többnyire rugalmasan próbálnak alkalmazkodni egyrészt a 
munkaerőpiaci igények változásához, másrészt a divatszakmák által 
indukált kereslethez. 
A 2009/2010. tanévben a felsőfokú képzésben résztvevők körében legnép-
szerűbb képzési terület az üzleti élet és irányítás volt, a Dél-Dunántúlon a 
hallgatók mintegy 18%-a vett részt ilyen jellegű képzésben. Arányuk így is 
elmaradt az országos átlagtól, ahol minden negyedik hallgató választotta 
ezt a szakirányt. A második legkedveltebb terület az egészségügy, ahol a 
diákok csaknem 13%-a, a harmadik pedig a humán tudományok, ahol 
12%-uk folytatta tanulmányait a vizsgált esztendőben (előbbi arány duplá-
ja volt az országos átlagnak, de utóbbi is számottevően meghaladta azt). 
A régió hallgatóinak csaknem 9%-a, országos átlagban kevesebb mint 
5%-a jogi területen folytatott tanulmányokat. Jelentős, 8%-ot meghaladó 
hányadot képviselt még a tanárképzés és oktatástudomány. Az országosan 
második legnépszerűbb tanulmányi területet jelentő mérnöki tudományok, 
amelyet minden tizedik hallgató választott, a Dél-Dunántúlon csupán keve-
sebb mint 6%-ot  képviselt.
Mivel a dél-dunántúli felsőoktatásban résztvevő hallgatók tanulmányi terü-
let szerinti összetételét súlyánál fogva Baranya határozta meg, így a megye 
arányszámai nagy hasonlóságot mutattak a régiós átlaghoz. A legnépsze-
rűbb szakirány 18%-os részvétellel Baranyában is az üzleti élet és irányí-
tás volt, a humán tudományok és az egészségügy egyaránt 14–14%-ot ért 

el, valamint hozzávetőleg minden tizedik diák jogi tanulmányokat folyta-
tott. A régiós átlagnál magasabb, ugyanakkor így is országos átlag alatti, 
mintegy 7% volt a mérnöki tudományokat hallgatók aránya.

3. tábla
A dél-dunántúli székhelyű felsőoktatási intézmények hallgatói-
nak száma karok és tagozatok szerint, 2009/2010. tanév

Intézmény, kar 
megnevezése

Nappali Esti Levelező Távok-
tatás Össze-

sen
tagozaton a hallgatók száma

Kaposvári Egyetem
Állattudományi Kar 391 — 212 — 603

Gazdaságtudományi Kar 506 — 163 — 669

Művészeti Kar 449 — 123 — 572

Pedagógiai Kar 796 — 604 — 1 400

Kaposvári Egyetem összesen 2 142 — 1 102 — 3 244

Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar 1 637 — 2 331 — 3 968

Általános Orvostudományi Kar 2 645 — 37 — 2 682

Bölcsészettudományi Kar 4 293 — 1 598 — 5 891

Egészségtudományi Kar 1 673 — 1 046 — 2 719

Felnőttképzési és Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Kar

905 — 1 213 — 2 118

Illyés Gyula Főiskolai Kar 870 — 682 — 1 552

Közgazdaságtudományi Kar 1 978 — 867 — 2 845

Művészeti Kar 358 81 10 — 449

Pollack Mihály Műszaki Kar 3 260 — 859 27 4 146

Természettudományi Kar 2 238 — 424 — 2 662

Pécsi Tudományegyetem 
összesen 19 857 81 9 067 27 29 032

Pécsi Püspöki Hittudományi 
Főiskola 78 — 44 — 122

Somogyban a tanárképzés és oktatástudomány területén mutatkozott a leg-
magasabb részvétel, a diákok 27%-a tanult ezen a képzési területen. Az 
üzleti élet és irányítás ebben a megyében 21%-os hányadával a második 
helyre szorult. Az országos átlagban 6, de régiósan alig 5%-ot elérő szemé-
lyi szolgáltatások területe a Somogyban tanulók mintegy 12%-át vonzotta.
Tolna megyében a felsőoktatási tanulmányi területek közül a szociális ellá-
tás és a személyi szolgáltatások voltak a legkedveltebb képzési irányok, a 
hallgatói létszámból előbbi 34, utóbbi csaknem 27%-kal részesedett, de a 
tanárképzés és oktatástudomány is jelentős, mintegy 23%-os arányt kép-
viselt. A régióban és országosan is csupán 3–4%-os hányadot jelentő 
újságírás és információ-kezelés területén Tolna megyében a hallgatók 
12%-a képezte magát.
Összességében a dél-dunántúli felsőoktatási intézmények oktatási kínála-
ta lefedi a képzési szakirányok csaknem teljes palettáját, mindössze két 
olyan terület létezik (gyártás és feldolgozás, valamint az állategészség-
ügy), amely a Dél-Dunántúlon nem választható.
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4. tábla
Felsőfokú képzésben a részvételek száma 
főbb ISCED tanulmányi területek szerint, 2009/2010. tanév*

ISCED tanulmányi 
terület

Bara-
nya

So-
mogy Tolna Dél-

Dunán-
túl

Ország
Régió az 
országos 
%-ábanmegye

Tanárképzés és 
oktatástudomány 1 154 1 064 318 2 536 25 116 10,1

Művészetek 949 295 28 1 272 7 906 16,1
Humán tudományok 3 513 51 1 3 565 29 666 12,0
Társadalom-
tudományok 1 289 — — 1 289 21 154 6,1

Újságírás és 
információkezelés 797 229 168 1 194 12 481 9,6

Üzleti élet és irányítás 4 456 840 34 5 330 86 915 6,1
Jog 2 653 — — 2 653 16 491 16,1
Élő természettudo-
mány 393 — — 393 3 862 10,2

Fizika tudományok 624 — — 624 6 716 9,3
Matematika és 
statisztika 65 — — 65 2 018 3,2

Számítógép-
tudomány 609 — — 609 11 622 5,2

Mérnöki tudományok 1 744 15 — 1 759 37 113 4,7
Építészet és 
építéstudomány 1 249 — — 1 249 11 854 10,5

Mezőgazdaság 17 390 — 407 7 503 5,4
Egészségügy 3 537 325 — 3 862 22 366 17,3
Szociális ellátás 473 129 479 1 081 11 343 9,5
Személyi 
szolgáltatások 639 463 372 1 474 20 823 7,1

Környezet-
védelem 429 154 — 583 8 392 6,9

Védelmi szolgáltatások 557 — — 557 6 403 8,7
*Forrás: Oktatás-Statisztikai Évkönyv 2009/2010

Piaci árak a régióban, 2010
2010-ben ugyan országosan az élelmiszereknél – az előző évihez képest – 
regisztrált 3,2%-os áremelkedés alatta maradt a fogyasztói árak 
4,9%-os növekedésének, azonban az élelmiszerek ára az utóbbi időben 
érzékelhetően emelkedett. Mint azt a fogyasztói árakra vonatkozó adatok 
is mutatják, az élelmiszerek vonatkozásában a tavalyi év egyes hónapjai-
ban, fokozódó mértékű áremelkedéssel kellett számolni. 
A Dél-Dunántúlon az áremelkedés „természetét” az élelmiszerpiac egy szűk 
szegmensében, a piacokon és állatvásárokon1 vizsgáltuk meg abban a 
körben, ahol a termelők és kereskedők a lakosságnak közvetlenül értékesí-
tik mezőgazdasági termékeiket. Ennek során 25 általunk kiválasztott, rend-
szeresen megfigyelt termékre vonatkozóan – melyek között zöldség-, gyü-
mölcsfélék és állati termékek is vannak – a statisztikai módszertan eszkö-
zeit alkalmazva azt vizsgáltuk, hogy 2010-ben éves és havi szinten milyen 
mértékben változott a felhozatal, illetve hogyan alakultak az árak. 
A termékek adott körében – mint azt az 5. tábla is mutatja – az egyes cik-
kek régiós felhozatala 2010-ben 2009-hez képest általában jelentősen 

visszaesett, miközben az árak többnyire nagymértékben emelkedtek. 
A kivételt, ahol a kínálat nem csökkent, hanem inkább nőtt, egyfelől a kur-
rensebb termékek (a méz, a gomba), másfelől az alapvető cikkek (a tojás, 
a zöldhagyma) jelentették. Néhány terméknél árcsökkenés következett be 
az egy évvel korábbihoz képest, példaként említhető a más csatornán 
keresztül is beszerezhető tej illetve mák. 

3. ábra
Az élelmiszerek országos árindexe 2010 egyes hónapjaiban

Az egyes megyéket tekintve Baranya kínálata annyiban tért el a régióstól, 
hogy a termékek közül a felhozott mennyiség egyedül a zöldhagymánál és 
a méznél, az átlagár pedig a tehéntejnél és az étkezési máknál csökkent az 
egy évvel korábbihoz képest. Somogyban is csupán a termesztett gombá-
nál, az almánál és a tyúktojásnál tapasztalták a felhozatal növekedését. Az 
átlagárak ugyan általában itt is emelkedtek, azonban a zöldhagymánál, a 
mandulabélnél, a borsónál és az étkezési máknál mérséklődés következett 
be. Mennyiségi értelemben Tolna tért el leginkább a régió átlagától, hiszen 
a termékek több mint felénél (a vöröshagymánál, a zöldhagymánál, a ter-
mesztett gombánál, a sárgarépánál, a zellergyökérnél, az uborkánál, a 
fejes káposztánál, a kelkáposztánál, a vöröskáposztánál, a fejes salátánál, 
az almánál, a borsónál, a tyúktojásnál és a méznél) az előző évihez képest 
nagyobb felhozatal mutatkozott, ugyanakkor az árakat tekintve a régiós 
átlaghoz hasonlóan csupán a zöldhagyma, a mandulabél, az étkezési mák 
és a tehéntej ára csökkent.

1 A megfigyelt piacok: Baranyában Harkány, Komló, Mohács, Pécs, Siklós, Szigetvár, Somogyban Fonyód, Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Siófok, Tolnában Bonyhád, Dunaföldvár, Paks, 
Szekszárd, Tolna.
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5. tábla
A fontosabb mezőgazdasági termékek felhozatalának és átlag-
árának alakulása a régió megfigyelt piacain, 2010

(Előző év = 100,0)

Termék Felhozatal Átlagár
Vöröshagyma 90,8 138,0
Fokhagyma 79,6 161,6
Zöldhagyma 104,7 94,0
Termesztett gomba 106,9 101,4
Sárgarépa 91,6 118,0
Petrezselyemgyökér 80,9 140,8
Zellergyökér 89,7 135,6
Uborka 90,4 117,2
Paradicsom 79,9 155,7
Zöldpaprika 87,3 127,8
Fejeskáposzta 79,3 158,1
Vöröskáposzta 79,3 123,0
Kelkáposzta 82,9 124,4
Fejes saláta 94,7 100,1
Alma 100,2 121,7
Dióbél 59,5 122,0
Mandulabél 66,9 99,0
Mogyoróbél 69,4 108,3
Bab, száraz 84,5 106,7
Borsó, száraz 84,3 109,6
Étkezési mák 83,1 83,4
Burgonya a) 89,6 145,5
Étkezési tyúktojás 103,4 102,2
Tehéntej 94,1 98,3
Méz 111,5 116,6

A fenti 25 mezőgazdasági termék együttes árváltozására vonatkozóan 
indexszámításokat végeztünk a tárgyidőszak és a bázisidőszak adatainak 
súlyozásával (a Paasche-, illetve Laspeyres-féle formula alkalmazásával), 
valamint a két adatsor mértani átlagából Fisher-féle indexeket képeztünk. 
(Lásd a 6. táblát!) Ezek alapján azt lehet mondani, hogy 2010-ben az előző 
évhez képest az adott termékek körében régiós szinten az ár átlagosan 
25,3%-kal nőtt, miközben a felhozatal több mint egytizedével csökkent. 
Az egyes megyékben az ily módon számított átlagár – viszonylag szűk sáv-
ban – a régiós érték körül szóródott, azzal együtt, hogy a felhozatal volu-
mene is általában jelentősen visszaesett. (Összehasonlításképpen: a 
mezőgazdasági termelői árak szintje – ami valamennyi agrártermékre 
vonatkozóan a piaci és a felvásárlási árak alapján került kiszámításra – 
2010-ben az előző évhez képest 16,8%-kal emelkedett. 2009-ben a mező-
gazdasági termelői árindex még 90,5% volt.) Ezzel együtt a régióban és az 
egyes megyékben a fenti termékek értékének adott időszakban végbement 
növekedése döntően az árnövekedésre volt visszavezethető. 
A dél-dunántúli megyék között természetesen voltak különbségek: 
Baranyában és Somogyban a volumen 2009-hez képest jobban visszaesett, 
mint az a régió egészében tapasztalható volt, miközben az előbbi megyében 
a dél-dunántúlinál nagyobb, utóbbiban pedig annál kisebb mértékű áremel-
kedés következett be. Tolnában ugyanakkor a volumen nagyon szerény mér-
tékű növekedése mellett az átlagár a régiósnál jobban nőtt. Mindebből adó-
dóan a fenti 25 termékre vonatkozóan az értékindex Tolnában volt a legma-
gasabb, Baranyában pedig a legalacsonyabb. (A magas tolnai érték valószí-
nűleg a jelentős kereslettel magyarázható, azzal, hogy az itteni kisvárosi von-

záskörzetekben az értékesítési csatornák között még mindig nagyobb volt a 
piac szerepe, mint a régió más területein.)

6. tábla
A fontosabb mezőgazdasági termékek forgalmának főbb indexei 
a régióban, 2010

(Előző év = 100,0)

Megnevezés Baranya Somogy Tolna Dél-
Dunántúl

Volumenindex
    Laspeyres-féle 85,3 84,9 100,6 89,7

    Paasche-féle 84,4 83,7 99,6 88,9

    Fisher-féle 84,9 84,3 100,1 89,3

Árindex
    Laspeyres-féle 122,2 127,6 128,7 125,9

    Paasche-féle 121,2 125,9 127,5 124,7

    Fisher-féle 121,9 126,8 128,1 125,3

Értékindex 103,4 106,9 128,3 111,9

Az adott termékkör áralakulását a Dél-Dunántúl piacain 2010-ben havi 
szinten is megvizsgáltuk – árindexeket képeztünk a Fisher-formula alkal-
mazásával – mely alapján az árszínvonal-változás üteme két szakaszra volt 
tagolható. Az év első felében az egyes hónapokban regisztrált átlagár 
növekedésének mértéke az előző év azonos időszakának bázisán egyre 
erőteljesebbé vált, majd a júliusi csúcspontot követően a növekedés mér-
téke fokozatosan mérséklődött. Ezzel együtt a második félévi áremelkedés 
színvonala így is jóval magasabb volt az első félévinél. 

4. ábra
A fontosabb mezőgazdasági termékek havi volumen- és 
árindexei a régióban, 2010

        (előző év azonos időszaka = 100,0)
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Lényegében az árindexekkel „aszimmetrikusan” alakultak az ugyancsak 
Fisher-formula szerint képzett havi volumenindexek, melyek értéke – az 
áprilist leszámítva, amikor a mutató 100% felett volt – általában mindig 
jóval alatta maradt az egy évvel korábbi szintnek. Tendenciáját tekintve a 
havi volumenindexek nagysága az év elején stagnált, majd május–július 
időszakban erősödött a volumen csökkenése – amely folyamat szintén 
júliusban jutott el a mélypontjára – , végül az év további öt hónapjában a 
felhozatal visszaesésének mérséklődése volt megfigyelhető.
Természetesen az adott termékkör forintban kifejezett értékének összeté-
telében az év során némi eltolódás volt tapasztalható, így a friss zöldségek 
(pl. paradicsom, zöldpaprika) az utóbbin belül inkább az év közepén értek 
el magasabb részarányt, míg ez a hányad az év elején és az év végén 
kisebb volt. Ezzel szemben az eltarthatóbb termékek (pl. alma, bab, mák) 
értékének aránya az év közepén viszonylag alacsony, az év elején és az év 
végén pedig relatíve magas volt.
A piaci árak nagymértékű növekedését generáló felhozatal-csökkenés hát-
terében alapvetően az adott termékek termelésének visszaesése állt. 
A hosszabb távú folyamatokat tekintve a Dél-Dunántúlon 2005–2009 
között – ez utóbbi évre vonatkozó adataink a legfrissebbek – a termelés 
zöldségfélékből 38,7, burgonyából 41,6, tehéntejből 20,8, tyúktojásból 

13,2%-kal esett vissza. Egyedül a gyümölcsfélék termelése nőtt meg ez 
idő alatt bő egyharmadával. 
A régió megyéit tekintve Baranyában 2009-ben 2005-höz képest zöldségfé-
lékből több mint a felével, burgonyából mintegy háromnegyedével, tehéntej-
ből közel egynegyedével, tyúktojásból pedig 28,8%-kal termeltek kevesebbet 
a gazdaságok. A gyümölcstermelés volumene ugyanakkor 3,3%-kal bővült.
Somogyban ezen időszak alatt zöldségfélékből 23,1, burgonyából 1,7%-
kal termeltek kevesebbet, miközben a tehéntej- és a tyúktojás-kibocsátás 
a tizedével, illetve 2,2%-kal csökkent. Kedvező viszont, hogy a gyümölcs-
termelés 41,3%-kal nőtt. (2009-ben a régió gyümölcstermelésének a két-
harmada koncentrálódott Somogyban.)
Tolnában 2005–2009 között a zöldségfélék és a burgonya termelése nagy-
arányban, 42,7%-kal illetve több mint a felével visszaesett, miközben 
tehéntejből is bő egyötödével kevesebbet fejtek. A tyúktojás-termelés 
ugyanakkor 2,6, a gyümölcsöké pedig 47,7%-kal nőtt. 
A fogyasztást tekintve a zöldség- és gyümölcsfélékre vonatkozóan 2006-ra 
és 2009-re állnak rendelkezésre régiós szintű összehasonlítható adatok. 
Ezek alapján 2009-ben a Dél-Dunántúlon az egy főre regisztrált 80,9 kg 
zöldség és 41,1 kg gyümölcs 12,7, illetve 13,5%-kal maradt alatta a három 
évvel korábbi szintnek.
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