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Előadás áttekintése
• Tojástermelés jelentősége
• Vállalatgazdasági előnyei, hátrányai
• Berendezkedés kérdései
• Az ágazat hozamai, termelési értéke
• A termelés költségei
• Jövedelem, jövedelmezőség alakulása 

az ágazatban
• Az ágazat versenyképességének 

javítási lehetőségei

Források: Nábrádi A.; KSH, AKI, BTT adatok



A világ tojástermelésének megoszlása 2006-ban
A világ összes termelése: 61 millió tonna (~1020 milliárd db)
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Forrás: FAO, 2008



Az EU (27) tojástermelésének megoszlása 2009-2010
Az EU (27) összes termelése: 6,3 millió tonna (~100 milliárd db)

Forrás: AKI Agrárpiaci jelentések, 2010



A tojástermelés világgazdasági 
jelentősége

Termelés a világon 61 millió tonna, 1020 Mrd db
Kína 25 (43%)
EU(25) 6,3 (11%)
USA 5,4 (9%) millió tonna

2-3%-os növekedés

Fogyasztás: 
’80-as években visszaesés (koleszterin ellenes mizéria)
világátlag 8,4 kg/fő/év
EU (25) 12,8
USA 14,6 kg/fő/év (30% feldolgozott)
Japán 19,1 kg/fő/év



Forrás: KSH, 2010



A tojástermelés alakulása Magyarországon
(1980-2008)

Forrás: KSH, 2010
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Forrás: AKI Agrárpiaci jelentések, 2010

Export: Románia, Ukrajna, Ausztria
Import: Lengyelország, Szlovákia, Németország, Litvánia, Spanyolország



A tojásfogyasztás alakulása
Az egy főre jutó éves tojás fogyasztásának alakulása (1970-2006)
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Forrás: KSH, 2010



A tojástermelés nemzetgazdasági 
jelentősége

Termelés: 160-180 ezer tonna, 2,8-3,0 Mrd db tojás (EU 2%-a)
Fogyasztás: 17 kg/fő/év, 270-280 db/fő/év (csökkenő tendencia)
Export: ~4 ezer tonna; Import: ~13 ezer tonna
Állomány: 13-14 millió db tojó

(2/3-a kistermelőnél, 1/3-a nagyüzemben)
A baromfi ágazat az állattenyésztés BTÉ-nek 35-37%-a,
a tojástermelés a baromfiágazat BTÉ-nek 30%-a (70 Mrd Ft) 
Abraktakarmány igény: Σ1,3-1,4 millió t. (40% tojástermelés)

Forrás: FAO, 2008; KSH, 2010



A tojástermelés előnyei

1. Folyamatos árbevétel, likviditás
2. Alapozható vásárolt takarmányra

+ lekötött földterület, munkaerő, eszközök,
- nagyobb kockázat, magasabb ár

3. Többirányú hasznosítás
- árutojás,
- keltetőtojás,
- selejt tyúk értékesítése,
- hízlalás

4. Specializáció, vegyes szerkezet



A tojástermelés hátrányai

1. Nagyobb lekötött eszközérték.

2. Nagyobb élőmunka és szakértelem igény.

3. Igényesebb infrastrukturális feltételek.

4. Nagyobb energiafelhasználás és igény.

5. Magasabb állategészségügyi elvárások



Tojástermelés ökonómiai kérdései
keltetőtojás-termelés <> árutojás-termelés

háztáji <> nagyüzemi termelés

Tartásmód megválasztása >> technológia, 
beruházásigény, takarmányozás, trágyaeltávolítás módja >> 
férőhely kihasználtság, munkaszervezés, termelékenység, 
üzemelés költségei

Ketreces tartás előnyei <> hátrányai

Tojóállomány megválasztása
- tojás színe
- takarmányfogyasztás (testtömeg, termelés, vérmérséklet)
- tenyésztési paraméterek



Forrás: BTT, 2009



Tojástermelés ökonómiai kérdései

Takarmányozás: technológia, saját / vásárolt 

Klíma: megvilágítás tartalma, intenzitása, 
a levegő hőmérséklete, pára- és CO2-tartalma 

Termelés mérőszámai: 
- tojás / tyúk
- termelési arány %
- termelésben töltött napok száma

Keltetőtojás-termelés sajátosságai

Keltetés sajátosságai



Az ágazat berendezkedési költségei
I. Föld / állat

A fajlagos takarmányfogyasztás alapján:

- 0-18 hét szülőpár            6-9 kg táp
- 48 hét termelés           40-55 kg táp
- 54 hét termelés           50-60 kg táp

Napos és előnevelt baromfi árak:
- szülőpárhoz napos ár                            700-900 Ft/db
- keltetőtojás termeléshez előnevelt   1700-1900 Ft/db
- árutojás termeléshez előnevelt             600-800 Ft/db



Az ágazat berendezkedési költségei
II. Befektetett eszköz, forgóeszköz

Befektetett eszközök

- Építészeti beruházási költség              30-45 ezer Ft/m2

(felépítmény, alapozás, víz-, szennyvíz elvezetés, 
fal, ventillátor-nyílás, nyílászárók, elválasztók, 
légbeejtők)

- egyéb eszközök                                    4-8 ezer Ft/m2

(fűtési rendszer, önetetők, önitatók, riasztó rendszer)

Forgóeszköz jellegű ráfordítások

- takarmány, energia, gyógyszer, tápszer, vakcina,
takarítás, bérleti díj, személyi jellegű kiadások, stb.



Ketreces tartástechnológia



Mélyalmos és padozatos tartástechnológia



Multi-level system



Tojáskezelés eszközei



Keltetés eszközei



Az ágazat berendezkedési költségei
III. Élőmunka igény

Szülőpár                           1 gondozó  5000 jérce
Keltetőtojás, árutojás       1 gondozó  2500 tyúk

(tartástechnológiától függő >> 2500 – 20000 tyúk)

Speciális munkák – (szakismeret igény):
- taraj és sarokvágás
- csőrkurtítás
- vakcinázás
- tojás szedés, gondozás
- naposállat fogadás



A hazai tojástermelő baromfiállomány üzemi 
szerkezete (2000)

Forrás: Kalmár, 2004



ANAK, Yaffa, Yarkon

HENDRIX, Hisex-Bovans-Dekalb
(white&brown)

EURIBRID, Hisex

HUBBARD, Golden cornet

LOHMANN, Hy-Line

SHAVER, Shaver 2000, Shaver 579 

Tojóhibridek, fajták, tenyésztők

http://www.shaverpoultry.com/
http://www.ltz.de/
http://www.hubbard-isa.com/
http://www.euribrid.com/
http://www.hendrix-poultry.nl/
http://www.etkin.co.il/homepages/English/012060850000000000/


Néhány kiemelkedő....
Hy-line brown (Lohmann)

Hy-Line variety Brown is the 
world's most balanced large 
brown egger. She produces 
over 300 rich large brown 
eggs to 74 weeks, peaks in 
the high 90s, and begins to 
lay early with optimum egg 
size. These traits combined 
with a frugal appetite, the 
best interior egg quality in 
the market, and excellent 

livability give Hy-Line Brown 
the perfect balance that 

means profits to you! 



Néhány kiemelkedő.......
Tetra-SL (Lohmann)

§ a világ egyik legelismertebb színes 
tollú tojóhibridje.

§ a jércék testtömege a tojástermelés 
kezdetén: 1,6 - 1,7 kg.

§ a tyúkok testtömege tojástermelés 
végén (kivágáskor): 2,0 - 2,2 kg

§ tojástermelés kezdete: 19-20. hét

§ éves tojástermelés 300-312
darab.

§ átlagos tojástömeg: 64,5 - 65,5 g.
§ takarmányfogyasztás a tojóidőszak-

ban: 115 - 125 g/nap:
§ takarmányértékesítés a tojóidő-

szakban: 145 -155 g/tojás



BÁBOLNA HARCO
háztáji tojóhibrid

§ kiváló háztáji tojóhibrid, jércéje többnyire 
fekete, kakasa kendermagos színű

§ a jércék testtömege a tojástermelés 
kezdetén: 1,7 - 1,8 kg.

§ tojástermelés kezdete: 20-21. hét
§ a tyúkok testtömege tojástermelés végén 

(kivágáskor): 2,2 - 2,4 kg

§ éves tojástermelés  285-295 darab.

§ átlagos tojástömeg: 64 - 65 g.
§ takarmányfogyasztás a tojóidőszak-ban: 

120 - 125 g/nap:
§ takarmányértékesítés a tojóidő-szakban: 

150 -160 g/tojás
§ kakasok testtömege 14 hetes korban: 1,6 

- 1,7 kg, kitűnő minőségű, ízletes 
leveshúst adva



A fajlagos hozamok



Szaporítás és árutermelés főbb ökonómiai adatai
2007-2008. évben

Forrás: BTT, 2009

Megnevezés
Hústípusú (brojler) Tojóhibrid

2007 2008 2008/2007 
% 2007 2008 2008/2007 

%

Kikeltetett napos
(ezer db) 140 770 150 591 107,0 6 629 6 801 102,6

Napos ár
(Ft/db) 73,3 83,3 113,6 156,5 166,2 106,2

Takarmányár 
(Ft/kg) * 67,2 80,6 120,0 54,2 66,0 121,8

Felvásárlási ár
(Ft/kg) (Ft/db) ** 197,3 229,2 116,2 15,3 16,9 110,5

* nevelőtáp /tojótáp
** vágócsirke / étkezési tojás



Forrás: AKI Agrárpiaci jelentések, 2010



Forrás: AKI Agrárpiaci jelentések, 2010



Forrás: AKI Agrárpiaci jelentések, 2010



Forrás: AKI PÁIR, 2010

Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési árai (2004-2009)

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

20
04

. ja
nu

ár

20
04

. á
pri

lis

20
04

. jú
liu

s

20
04

. o
któ

be
r

20
05

. ja
nu

ár

20
05

. á
pri

lis

20
05

. jú
liu

s

20
05

. o
któ

be
r

20
06

. ja
nu

ár

20
06

. á
pri

lis

20
06

. jú
liu

s

20
06

. o
któ

be
r

20
07

. ja
nu

ár

20
07

. á
pri

lis

20
07

. jú
liu

s

20
07

. o
któ

be
r

20
08

. ja
nu

ár

20
08

. á
pri

lis

20
08

. jú
liu

s

20
08

. o
któ

be
r

20
09

. ja
nu

ár

20
09

. á
pri

lis

20
09

. jú
liu

s

20
09

. o
któ

be
r

Ft
/d

b

M; Dobozos L; Dobozos M; Tálcás L; Tálcás



Árbevétel kalkulációk

1. Szülőpár (18-20 hét, 2 kg/db jérce, 2,5 kg/db kakas)

1700-1900 Ft/jérce
2. Keltetőtojás termelés (43-45 hét)

150-160 db x 40-42 Ft/db                                       6000-6720 Ft
selejt tojás 6-7 db x 15 Ft/db                                              100 Ft
selejt tyúk                                                                            500 Ft
ÖSSZESEN                                                         6600-7320 Ft / tyúk

3. Árutojás termelés (54 hét)
280-300 db x 18-20 Ft/db                                       5000-6000 Ft
selejt tyúk                                                                            500 Ft
ÖSSZESEN                                                            5500-6500 Ft / tyúk



Az étkezési tyúktojás-termelés költsége és jövedelme 
2007-2008. évben

Forrás: AKI tesztüzemi adatok, 2009

Megnevezés
Meghatározó árutermelő gazdaságok átlaga

2007 2008

Értékesítési átlagár (Ft/db) 17,91 19,01

Termelési érték (Ft/tojó) 5 009 5 301

Termelési költség (Ft/tojó) 4 107 4 344

Ebből: Tenyészállat ÉCS (Ft/tojó) 491 609

Takarmányköltség (Ft/tojó) 2 279 2 464

Ágazati eredmény (Ft/tojó) 902 957

Tojás önköltsége (Ft/db) 15,10 16,56



Forrás: Béládi-Kertész, 2008

Állatállomány megoszlása (2007-2008)
(Meghatározó árutermelő gazdaságok átlaga)
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Forrás: Béládi-Kertész, 2008

Tojástermelés termelési költsége (2007-2008)
(Meghatározó árutermelő gazdaságok átlaga)
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Forrás: Béládi-Kertész, 2008

Tojástermelés önköltsége (2007-2008)
(Meghatározó árutermelő gazdaságok átlaga)
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Forrás: Béládi-Kertész, 2008

Tojástermelés ágazati eredménye (2007-2008)
(Meghatározó árutermelő gazdaságok átlaga)

1 126 
1 043 

631 

1 418 

-170 

1 350 

-400

-200

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

Önköltség centrumtól jobbak Önköltség centrum Önköltség centrumtól
rosszabbak

Ft
/to

jó

2007 2008



Forrás: Béládi-Kertész, 2008

Tojástermelés fajlagos jövedelme (2007-2008)
(Meghatározó árutermelő gazdaságok átlaga)
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Forrás: Béládi-Kertész, 2008

Tojástermelés költségarányos jövedelmezősége (2007-2008)
(Meghatározó árutermelő gazdaságok átlaga)
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Költség-kalkulációk (2007)
előnevelés, keltetőtojás-termelés

Forrás: saját adatgyűjtés, 2008

Megnevezés
Szülőpár előállítás Tenyésztojás termelés

Ft/szülőpár % Ft/tyúk %
Anyagjellegű költségek 1 594    83    2 754    45    

Takarmány 435    23    2 365    38    
Napos állat 774    40    - -
Gyógyszer, fertőtlenítő anyag 264    14    148    2    
Energia 95    5    204    3    
Egyéb anyagok 25    1    37    1    

Személyi jellegű költségek 82    4    345    6    
Értékcsökkenési leírás 112    6    2 340    38    

Tenyészállat - - 2 109    34    
Épület, technológia 112    6    231    4    

Szolgáltatások 48    2    135    2    
Egyéb közvetlen költségek 5    0    16    0    
Általános költségek 88    5    564    9    
Termelési költség összesen 1 928    100    6 153    100    



A tojástermelés naturális hatékonyságának 
összehasonlítása

Forrás: Kalmár, 2004



1. Takarmányértékesítés javítása
- fajlagos mutatók 150-200 g/tojás (130-140)
- takarmány fertőzöttség csökkentése

2. Elhullások csökkentése
- 18-20 hétig 8%
- 12 hó alatt 8-12%

3. Állategészségügyi  technológia betartása

4. Szezonon kívüli ciklusok kihasználása

A hatékonyság növelésének lehetősége



Az ágazat szabályozása
• EU-ban „Könnyű piacszervezésű ágazat”
• Állatvédelem:

– 2003-ban életbe lépett közösségi 
szabályozás a tojótyúktartás 3 változatát 
szabályozza: az alternatív tartásmódot, a 
hagyományos ketreces és az ún. javított 
ketreces tartást. A szabályok nem 
vonatkoznak a 350 tyúknál kevesebbet 
tartó, valamint a tenyészállatokkal 
foglalkozó telepekre. (etető, itatótér, ülőrúd, 
magasság, terület, kifutó, tojófészek, dőlésszög)



A baromfitartás minősítése
Jelenlegi

ketrectartás
Tartás zárt

ólakban
Kifutós v.

szabadtartás

Állategészség ++ - -
Az állatok 
magatartása - - - + + + + +

Klíma + + + - -
Állatgondozás + + + - -
Munkahelyi 
feltételek + + + - -
A termék 
minősége + + + - - - -
Termelési 
költségek + + + +/- - -

(+++:legjobb minősítés, ---:a legrosszabb minősítés, Stuttgart 1999)



Az étkezési tojás forgalmazási szabályai az EU-ban
• A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a tojást 

milyen tartási módban termelték, milyen 
takarmányozásban részesültek az állatok.

• A fogyasztóval mindezeket a tudnivalókat akkor kell 
közölni, ha a tojást nem a termelés helyén vásárolja 
meg, függetlenül attól, hogy az EU-n belül vagy kívül 
termelték-e a tojást. Kívülálló ország esetén 
elfogadható, ha azt közlik a vásárlóval, hogy a tartási 
mód nem ismert, és nincs biztosíték arra, hogy a 
tojást az EU-szabályoknak megfelelő módon 
termelték.

• A tartási mód jelzést a tojásra kell rápecsételni. 
Az új rendelkezés csak friss tojást (A osztály) és 
ipari feldolgozásra alkalmas (B osztály) tojást 
ismer el.



A kötelező jelölésen kívül az A osztályú tojáson még jelezni lehet:
– a felhasználhatósági dátumot,
– az osztályt és a súlyt,
– a csomagoló állomás nyilvántartási számát, esetleg nevét,
– a márkajelzést,
– a tojástermelés telephelyét.
A ‘B’ osztályba sorolt tojások közt nem lehet törött tojás, de az 
előzőekben felsorolt jelzéseket a ‘B’ osztályú tojásokra is rá szabad 
bélyegezni.

A tojások jelölésénél a következő számokat kell alkalmazni:
0, organikus tojás
1, szabadtartású tojás
2, mélyalmos tojás
3, ketreces tojás

Az étkezési tojás forgalmazási szabályai az EU-ban



• Az EU Higiéniai Szabálya szerint a telep nyilvántartási
számát, továbbá az ország egy vagy két betűből álló jelét 
kell rábélyegezni a tojásra.

• 2005. július 1-jétől a helyi piacokon árusított tojásokat is 
kötelező a telep számával lebélyegezni, továbbá azokat 
az osztályozatlan tojásokat is, amelyek a csomagolók 
egymás közti forgalmában, illetve a tagországok közti 
forgalomban cserélnek gazdát. Az import tojásokra minden 
esetben rá kell bélyegezni a származási ország 
betűjelét.

• A kiskereskedelmi forgalmazásban a tojásokat úgy kell az 
üzletben kitenni, hogy a fogyasztó számára jól láthatóak 
legyenek a súly szerinti osztályok, illetve a tartási mód 
szerinti különbség.

Az étkezési tojás forgalmazási szabályai az EU-ban



• Bizottság 1274/91 EEC sz. rendelete, annak 2003 módosítása 
tartalmazza, 

• A tojások a termelőtelepről a csomagolóba történő szállításának 
idejét, a tárolási hőmérsékletet, a tojásszállítmány 
adminisztrációját, dokumentációját

• – a tojáscsomagolók munkarendjét, a csomagolóként való elismerés 
feltételeit

• – meghatározza a tojás A osztályba sorolásának feltételeit
• – a súly szerinti osztályozást
• – részletezi a jelölést a tojáson, a csomagoláson
• – az eltarthatóság, a csomagolás, a megtojás dátumának jelzéseit
• – a tartási, takarmányozási körülmények közlését
• – az importált tojások jelzését
• – az újraosztályozás, átminősítés, a csomagolás módját
• – az ellenőrzést, a mintavételt
• – az adatszolgáltatás rendjét.
• A csatlakozó országoknak, így nekünk is 2004. május 1-jétől 

alkalmazni kell ezeket a rendeleteket.

Az étkezési tojás forgalmazási szabályai az EU-ban



923/1978.(VII.19.) EGK Tanácsának irányelve a mezőgazdasági 
állattartás állatvédelmi kérdéskörében kötött európai 

egyezmény átvételérõl.
583/1992.(XII.31.) EGK Tanácsának határozata a 

923/1978.(VII.19.) sz. Irányelv módosításáról

– minden tojótyúkra legalább 450 cm2-es ketrec-alapterülettel 
kell számolni, 

– - egy korlátlanul használható etetővályú szükséges, amelynek 
hosszúságát a battériában lévő állatok száma határozza meg, 

– - amennyiben nincsenek sapkás itatók, vagy itatótálacskák, 
akkor minden ketrecblokkot egy átmenõ, az etetővályúval 
azonos hosszúságú ivóvízcsatornával kell ellátni, 

– - a ketreceknek legalább 40 cm magasnak kell lenniük, 
– - a padlót úgy kell tervezni, hogy mindkét láb előrenyújtott 

karmai elegendő támasztékot találjanak. 



Előadás összefoglalása

• Az árutojás ágazat mind uniós, mind
nemzetgazdasági szempontból is
meghatározó gabonaalapú ágazata a
mezőgazdaságnak.



Előadás ellenőrző kérdései
• Ismertesse az árutojás termelés világgazdasági

jelentőségét!
• Ismertesse az árutojás termelés nemzet-

gazdasági jelentőségét!
• Mutassa be az árutojás termelés

vállalatgazdaságtani előnyeit és hátrányait!
• Ismertese az árutojás termelés termelési

alapjait!
• Ismertesse az árutojás termelés ráfordítás és

költség, valamit hozam és termelési érték
viszonyait!

• Mutassa be az árutojás termelés jövedelem-
viszonyait és fejlesztési lehetőségeit!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

KÖVETKEZŐ ELŐADÁS CÍME:

A halászati ágazat gazdasági kérdései

• Előadás anyagát készítették:
– Dr. Szőllősi László
– Dr. Szűcs István
– Dr. Pupos Tibor
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