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Chapter 1. AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS 
ÜZEMGAZDASÁGI SAJÁTOSSÁGAI 

Hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy a mezőgazdasági termelés sajátosságai – objektív voltuk miatt – sok 

esetben módosítják, vagy adott esetben felülírják az alapvető ökonómiai összefüggéseket. A sajátosságok 

figyelembe vétele a stratégiai célok megfogalmazásánál, a stratégiai változatok kiválasztásánál stb. sem 

hagyhatók figyelmen kívül, mivel jelentős kockázati tényezőként kezelendők. A kapcsolódó döntéseket tehát a 

legtöbb esetben a bizonytalan vagy kockázatos döntéshozatali eljárások keretei között meghozni. A termelés 

fontosabb sajátosságai: 

-a termőföld nem csak a munka tárgya, de a munka eszköze is, minősége, térbeni elhelyezkedése stb. alapvetően 

meghatározza a ráfordítás-hozam viszonyok alakulását; 

- a termelés élő szervezetekkel történik, ezért a termelési folyamat hosszának befolyásolására csak korlátozott 

lehetőségek adódnak (pl. fajta megválasztása); - a termelési folyamat és munkafolyamat elválhat egymástól; 

-az élő szervezetek okozzák az idényszerűséget (pl. éven ill. napon belüli idényszerűség, a fejés időpontja, stb.; 

-az éghajlati viszonyok, adottságok kedvezőtlen hatásainak kiküszöbölése nem, csak mérséklése – okszerű 

talajhasználat, öntözés, tápanyag visszapótlás stb. – van lehetőség; 

-a munkaerőnek, mint erőforrásnak kiemelt szerepe van; 

-a termeléshez több, a környezetre veszélyes káros anyag kibocsátás köthető (pl. állattenyésztésben a hígtrágya 

kezelése stb. 

DOBOS (1980) szerint „Az állattenyésztési ágazat az árutermék előállítására szervezett olyan egység, amelynek 

meghatározott struktúrája, szervezete és kimutatható önálló jövedelme van. Ebből következik, hogy 

rendelkeznie kell a célkeresés, a módosítás és az önszabályozás képességével. Az állattenyésztés árutermék 

előállítás rendszere, a mezőgazdasági vállalat keretében működve az árutermék-előállítás teljes 

termékpályájának része, mint annak alrendszere.” A neves szakember fenti definíciója napjainkban is helytálló. 

Az a megközelítési mód, és szemlélet, amelyet a definíció közvetít, sugall, rendkívül fontos a kapcsolódó 

kérdések tárgyalásánál is. Ahogy ezt az előzőekben láttuk, az ellátási lánc vállalati keretek közé tartozó 

szakaszait értékláncnak nevezzük. 

Ágazati változatok az azonos termékek előállításának különböző módjai. (A termék előállítás technológiai 

változatai pl. tömegtakarmányra vagy abraktakarmányra alapozott hízlalás, különböző tartástechnológiák stb.) 

Belátható, hogy az ágazati változatoknak fontos szerepük van az ágazat jövedelmének alakulásában, mivel a 

technológiák a szükséges inputok vonatkozásában eltérnek egymástól. Ebből következik, hogy az egyes 

változatok R-H viszonyai, költsége, végső soron jövedelme is eltér egymástól. Az optimális, az adott vállalati 

feltételeknek leginkább megfelelő változat megválasztása fontos vezetési feladat. Az egyes ágazati változatok 

kialakításánál a hozamra és az árbevételre hatással bíró tényezők kell, hogy központi szerepet kapjanak. Ennek 

megfelelően: (1) a fajta megválasztása; (2) a technológiai színvonal, benne a termelés intenzitása; (3) az 

értékesítési relációk, mint árat befolyásoló tényezők stb. fontos szereppel bírnak. Az állattenyésztés, mint 

termelési folyamat üzemgazdasági sajátosságai jelentős gazdasági hatással bírnak és mondhatni, hogy 

valamennyi menedzsment funkciót is érinti, mivel e sajátosságokkal összefüggő hatásokat nem lehet figyelmen 

kívül hagyni. 

1. Erőforrások és kapcsolódó sajátosságok 

Különböző nézetekkel lehet találkozni arra vonatkozóan, hogy mely termelési tényezőket soroljuk az 

erőforrásokhoz. Az erőforrásokhoz általában – a klasszikus felosztást követve – az emberi, épület és gépi 

erőforrásokat, a készleteket és a vásárolt anyagokat soroljuk. Ismert, hogy az erőforrások teljesítőképességgel, 

azaz kapacitással rendelkeznek. 

Az épület ,mint termelő tér és gépek, berendezések, mint termelő-berendezések kapacitása fogalmán ezen 

erőforrások maximális teljesítőképességét értjük, mely teljesítőképesség ezen erőforrások állagának aránytalan 
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romlása nélkül, az adott technológia és az elvárható termelésszervezés mellett érhető el. A termelési kapacitást 

az egy év alatt elérhető output mennyiségével vagy az erőforrás éves szintű teljesítőképességével mérjük. 

Az emberi erőforrás a vállalatnál alkalmazott munkavállalóknak a munkavégzéshez szükséges képességeik, 

szakismeretük és a munkamegosztásban elfoglalt helyük szerint strukturált összessége (CHIKÁN1997). A 

munkaerő, mint erőforrás kapacitása az a munkaidő – névleges időtartam - amelyet a munkavállaló 

munkahelyén, munkavégzés céljából eltölt. A kapacitást a munkarend szerinti kötelező munkaidővel mérjük. 

Fontos kérdés, hogy hogyan lehet értelmezni a teljesítőképességet a készletek, vagy a vásárolt anyagok, mint 

erőforrások esetében? Ezen erőforrások is rendelkeznek kapacitással? Ha igen, akkor ez a kapacitás vajon 

hogyan értelmezhető? A válasz az kell, hogy legyen; - bár átvitt értelemben – igen, ezen erőforrásoknak is van 

„kapacitása”, mert például a készletek állandó jelenléte nélkül a zavartalan termelés nem biztosított, a vásárolt 

alapanyag/ok - amelyekből késztermék készül pl. egy takarmánykeverő üzem esetében – vagy a 

késztermékkészletek meghatározott hányada - pl. a tömegtakarmányok szükséges készletszintje az újra-

termésig, elengedhetetlen feltétele a zavartalan, folyamatos termelés vitelének. Ezen erőforrások – a munkaerő 

kivételével – egyszeri ráfordítások és állományértékük az állattenyésztési ágazatok tőkeigényének meghatározó 

hányadát teszik ki. Térbeli elhelyezésük nem lehet tetszőleges, üzemeltetésük költségei között jelentős 

nagyságrendet tesz ki az értékcsökkenési leírás, mint állandó költség. A készletek, mint erőforrások 

kapacitásának fogalmán a forgótőke készletekben megjelenő állomány-értékének azon hatása értelmezhető, 

amely a termelési folyamatok sajátosságainak és a kapcsolódó menedzsment döntéseinek kölcsönhatásának 

eredőjeként, a folyamatos termelés zavartalan lebonyolítását biztosítja. 

Ha a termelési folyamat hatásait leképezzük a vállalati szinten értelmezett működési ciklusra, akkor a működési 

ciklus valamennyi eleme megjelenik. Belátható, hogy a folyamatos termelés elengedhetetlen feltétele, hogy az 

egyes szakaszok találkozásánál (szakadási pontok) készletek képződjenek, továbbá az, hogy a vállalkozás 

kereskedelmi hitelezési politikájától függően - a fizetési határidő hossza – a követelésállomány is állandó eleme 

lesz a működési ciklusnak. A termelési folyamat sajátosságai, a menedzsment kapcsolódó döntései miatt a 

körforgás egyes elemei más-más formában jelennek meg, illetve öltenek testet, például. a befejezetlen termelés 

nem minden termelési folyamat (például szolgáltatás előállítása esetén) működési ciklusában jelenik meg, 

készpénzes értékesítés esetén a követelés állománnyal sem kell számolni. A forgóeszközök vagyonmérlegben 

szereplő tételei között vannak olyan elemek is, amelyek a forgóeszközök körforgásában nem jelennek meg, 

például az értékpapírok, készletre adott előlegek, alapítókkal szembeni követelések, egyéb követelések, stb. 

Ezek az elemek tehát „csak” számviteli kategóriák, és nem elemei a körforgásnak, de szerepeltetésük a vagyon 

mérlegben természetesen indokolt. Levonhatjuk tehát azt a következtetést, hogy a folyamatos termelés vitelének 

elengedhetetlen feltétele, hogy a körforgásban megjelenő forgóeszközök – pénz, készletek, követelések – a 

termelési folyamat sajátosságai, a kapcsolódó gazdasági döntések által meghatározottan, egymás mellett 

egyidejűleg kell, hogy létezzenek, azaz állandó jelleggel lekötve legyenek. Hogy a bennük állandó jelleggel 

lekötött pénz értékösszege mekkora, az nagymértékben függ, a termelési folyamat sajátosságaitól, a kapcsolódó 

döntésektől, például fizetési határidők, készletgazdálkodás színvonala, fizetési módok, stb. A körforgás 

folyamatában állandóan jelen lévő forgótőke elemek az alábbiak: (1) Készletek: (a) alapanyag (a biztonsági, 

vagy törzskészlet állománya), (b) félkész termék (a termelési folyamat sajátosságaitól függően), (c) befejezetlen 

termelés (a termelési folyamat sajátosságaitól függően), (d) késztermék (a termelési folyamat és a menedzsment 

döntésétől függően); (2) Követelések: az értékesítés üteme és a fizetési határidőnek megfelelően az átlagos havi 

záró követelésállomány; (3) Pénz: (a biztonsági pénzkészlet, például egy havi bér és a közterhek). 

A vázolt összefüggések alapján megállapítható, hogy a forgótőke a forgóeszközök körforgásának folyamatában, 

egy adott időszakra vonatkozóan, a folyamatos termelés biztosítása érdekében, a termelési folyamat(ok) és a 

termelés szervezésének sajátosságai által meghatározottan, állandóan megjelenő vagy jelen lévő forgóeszköz-

féleségek tőkeként funkcionáló állományértéke. 

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a forgótőke kifejezésben a „forgó” jelző csak arra utal, hogy a 

forgóeszközök e hányada tőkeként funkcionál, tehát állandó jelleggel le van kötve, és független a termelés 

idényszerűségétől. A definícióból egyértelműen következik, hogy csak saját tőkével vagy hosszú lejáratú 

forrásokkal finanszírozható, mivel felszabadítása a folyamatos termelés vitelét veszélyeztetné. A bennük 

lekötött tőke felszabadítása csak úgy lehetséges, ha például a biztonsági készletszintet csökkentjük, rövidebb 

fizetési határidőt adunk, stb. 

A folyamatos termelés azzal is együtt jár, hogy a termelésnek költségei vannak. Ezek a költségek azonban első 

megjelenési formájukat tekintve szintén forgóeszközök. Költséggé akkor válnak, amikor a termelés során 

felhasználjuk azokat, eredeti megjelenési formájukat elvesztik, és értékük átmegy az új termék értékébe. Tehát a 

költségek – de csak a közvetlen költségek - vagyonná transzformálódnak. A közvetett költségek – mivel 
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készletekre közvetlenül nem terhelhetők – mint befektetett forgóeszközök jelennek meg, úgymond rejtve 

maradnak. Mindezek ismeretében definiálhatók a következő fogalmak: (1) az idényszerűen jelentkező 

forgóeszközök azok, amelyek a forgótőkén felül jelentkeznek, állományértékét a forgóbefektetés számszerűsíti; 

(2) forgóbefektetés, az idényszerűen jelentkező forgóeszközök azon állományértéke, amely a folyamatos 

termelés indításától a megtérülésig (árbevétel realizálásáig) felmerül. A definíciókból következik, hogy az 

árbevétel pénzügyi realizálásáig a folyamatos termelés befektetett forgóeszközeit meg kell előlegezni, és 

állományértékük a késztermék elkészüléséig folyamatosan nő. A realizált árbevételen keresztül térülnek meg, 

ekkor jutunk pénzhez, amit az újabb termelési folyamatba fektetünk, és termelési költségként számolunk el. 

Árbevétel hiánya esetén finanszírozásuk rövid lejáratú forrásokkal történhet. 

A vázolt összefüggések alapján vegyünk alapul egy tejtermelő tehenészettel foglalkozó vállalakozást. A 

vállalkozás forgótőkéjének elemei a 1.1. ábra alapján nyomon követhetők, a tartalmi összefüggéseket az 1.1. 

táblázatban foglaltuk össze. A vállalkozási tevékenységet alapul véve belátható, hogy a forgóeszközök 

állományának az a szükséges szintje, amely a folyamatos termelés érdekében rendelkezésre kell, hogy álljon, a 

december 31-i állapotnak felel meg. A feltüntetett fogalmak alapján látható, hogy a készletek vannak túlsúlyban. 

A készleteken belül a vásárolt készleteket az anyagok azon csoportja képviseli, amelyeknek a szintje nem mehet 

a biztonsági készletszint alá. A mezei leltár szintén nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az állatállomány következő évi 

tömegtakarmány szükségletét megtermeljük, pl. szilázs. A saját termelésű tömegtakarmányok év végi készlete 

az újratermésig kell, hogy fedezze az állatállomány igényét. Ez a készletszint tehát az év folyamán fokozatosan 

csökken, a felhasználás intenzitásának megfelelően átmegy a tej vagy az állatok értékébe. Az állatok 

készletcsoporton belül, - a termelésben való szerepük alapján – kettő csoportot kell elkülöníteni. Az első 

csoportba azok a növendék tenyészállatok sorolhatók, amelyek a tenyészállat utánpótlást szolgálják. Ha tehát, a 

tehénlétszámot saját szaporulatból tartani akarjuk, akkor – a tenyésztési és szaporulati mutatóknak megfelelően 

– egy adott létszámot kell biztosítani. Könnyen belátható, hogy ha ezt a létszámot csökkentjük, akkor a termelés 

fenntartása kerül veszélybe, mivel a szükséges utánpótlást, saját szaporulatból nem tudjuk biztosítani. A 

második csoportba azok az értékesítésre váró növendék hízóállatok tartoznak, amelyek úgymond még nem 

készültek el, nem érték el az értékesítési végsúlyt. Ha kereslet lenne irántuk, eladhatók lennének, nem 

veszélyeztetnék a folyamatos termelést. Az egy más kérdés, hogy a jövedelem alakulása szempontjából milyen 

súllyal érdemes értékesíteni. Mivel a tej értékesítése folyamatos, és a vevő csak meghatározott időtartamon belül 

utalja át a vállalat számára a tej ellenértékét, ebből az következik, hogy az év minden egyes napján a vállalatnak 

– a fizetési kondícióktól függően - valamekkora követelésállománya van. A biztonsági pénzkészlet értelmezése 

nem jelenthet problémát. Ha a vállalkozást fenn akarjuk tartani, akkor – az évek viszonylatában – december 31-

én a folyamatos termelés biztosítása érdekében a tartósan lekötöttnek minősülő forgóeszközök állományértékét 

– mint forgótőkét - fenn kell tartani. A pénzügyi stabilitás biztosítása szempontjából ehhez lejárat nélküli vagy 

hosszú lejáratú forrásokat kell rendelni. Fontosnak tartjuk megemlíteni azt is, hogy a kapcsolódó likviditási 

mutatószámok számszerűsítésénél a forgóeszközök állományértékét, a tőkeként funkcionáló értékekkel 

korrigálni (csökkenteni) szükséges, mivel ezek a termelésben betöltött szerepük miatt nem képezhetik a rövid 

lejáratú kötelezettségek fedezetét. 
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1.1. ábra 

A tehenészet forgótőke igényének elemei 

Forrás: PUPOS, 2010. 

 

1.1. táblázat 

Forrás: PUPOS, 2010. 
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Az elmondottak alapján kijelenthető, hogy az állattenyésztési ágazatoknak általában nagy a tőkeigénye, illetve 

tőke-lekötése, relatíve alacsony az eszközhatékonysága, és a tőkearányos jövedelmezősége. Az termőföldet, a 

takarmányszükségletén keresztül igényli, egyes állatfajok hasznosítják a feltétlen takarmánytermelő területeket 

és a növénytermesztés melléktermékeit. 

2. A folyamatos működéhez kapcsolódó sajátosságok 

Az előzőekben tárgyalt elméleti összefüggés alapján láttuk, hogy a termelési költségek döntő hányada végső 

soron az idényszerűen jelentkező forgóeszközök gazdasági vetületei. E gazdasági vetületek konkrét megjelenési 

formái közül súlyuk miatt az alábbiakat kell megemlíteni: 

-a költségek azon része amely készletekben manifesztálódik, és a körforgástól függetlenül, tőkeként funkcionál; 

-az idényszerűen jelentkező forgóeszközök – mint költségek - közül az alábbiak: 

o átmenetileg készletekben manifesztálódnak de árutermék formájában elhagyják a gazdaságot, és pénz 

formájában jelennek meg; 

o készletekben manifesztálódnak, és árutermék formájában elhagyják a gazdaságot, de egy részük pénz 

formájában nem, hanem követelés formájában jelenik meg; 

o azon idényszerűen jelentkező forgóeszközök, mint termelési költségek, amelyek a készletekbe nem épülhetnek 

be (közvetett általános költségek) és az árbevételben térülnek meg, jövedelmező gazdálkodás esetén. 

A továbbiakban csak azokat a költségtételeket emeljük ki, amelyek a költségek döntő hányadát teszik ki. A 

folyamatos termelés költségei között jelentős az egyes költségtételek és az állandó költségek aránya. 

Az ágazat költségnemeiben és a költségek struktúrájában egyaránt, az állatfajtól, állati terméktől (hasznosítási 

iránytól), és az ágazati változatoktól függően megjelennek a költségekben jelentkező sajátosságok. Jellemzően a 

legnagyobb súllyal a takarmányköltség szerepel a költségnemek között. A költségek csökkentése, az ezt 

lehetővé tevő megoldások pl. új takarmányozási technológiai megoldások keresése tehát fontos kérdésként 

kezelendő. Hangsúlyozni szükséges, hogy a takarmányköltségnek jelentős hányada rövid távon állandó 

költségnek tekinthető, mivel az állat életfenntartó szükségletét fedezi. A takarmányszükséglet ezen felüli része 

fordítódik a nevelésre, ill. a termék (pl. tej, tojás, hús, stb.) előállítására. Ezek elkülönítése, nem minden esetben 

könnyű, illetve kivitelezhető feladat. Az életfenntartó szükséglet un. alaptakarmánnyal, a termékek táplálóanyag 

igényét egyedi takarmányadaggal elégítjük ki. 

A tartásmóddal, a tartástechnológiával összefüggő költségtételek is a meghatározó költségek kategóriájába 

tartoznak. Azt mondhatjuk, hogy valamennyi erőforrásra, illetve az inputokra, azok volumenére és ezáltal a 

kapcsolódó költségekre egyaránt hatással vannak. Ahogy erre már utaltunk is, az állattenyésztési ágazat egyes 

erőforrásainak elhelyezése, a kialakított teleprendszer szintén jelentős költségekre ható tényező, annak műszaki 

felszereltsége (pl. gépesítettség, automatizálás, stb.). 

A mindennapi állati termék előállításhoz kötődve megjelennek olyan az egyéb költségtételek kategóriájába 

sorolható költségek, amelyek közvetlenül nem szolgálják a termék-előállítást, ilyenek pl. a 

környezetvédelemhez, vagyonvédelemhez és az állatjóléthez, állategészségügyhöz kapcsolódó költségek, de az 

állati hullák kezelésével és megsemmisítésével kapcsolatban is jelentős költségek terhelik a gazdálkodókat. 

Hangsúlyozottan említjük meg, hogy az operatív döntéseknél a költségek struktúrájában a legnagyobb súllyal 

szereplő tételekre kell fókuszálni. 

A folyamatos működéshez szükséges forgóbefektetés alakulása szempontjából kiemelten kell megemlíteni 

egyes állattartási ágazatok sajátosságait a megtérülés szempontjából. E szempontból megkülönböztetünk ún. (1) 

nyílt ciklusú és (2) zárt ciklusú termelési folyamatokat. A nyílt ciklusú termelési folyamatok azok, amelyek 

esetében a folyamatos termelés során a ráfordítások és az output illetve a költség és árbevétel egyidejűleg 

jelentkezik. Ilyen ágazat pl. a tejtermelés. Vannak olyan állattartási ágazatok, amelyek zárt ciklusúak, de a 

vállalati szinten, a finanszírozás szempontjából nyílttá tehetők, ha pl. havi rendszerességgel, árbevételt 

produkálnak. Ilyen ágazat lehet, pl. a sertéshízlalás vagy a brojlerhízlalás, természetesen adott ágazati méret, 

illetve rotáció szám esetén. A zárt ciklusú termelési folyamatok – értelemszerűen – azok, ahol a költségek 

felmerülése és az árbevétel időben elválik egymástól. Tipikusan zárt ciklusú termelési folyamatok az 

állattenyésztésen belül a polikultúrás tógazdasági haltermelés. 
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A egyéb hatások, sajátosságok között lehet megemlíteni a szerves trágya, illetve a hígtrágya kezelésének 

problémáit, a kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat és annak költségeit és a saját tulajdonú földterület 

mellett folytatott állattartás problémáit, de az élelmiszerbiztonság kapcsolódó kérdéseinek, hatásainak kezelése 

(pl. BSE, H1N1; H5N1 stb.) is ide tartozik. 
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Chapter 2. AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS 
FENNTARTHATÓ 
VERSENYKÉPESSÉGE 

A fejezetben csak olyan mélységben és megközelítésben érintjük a kapcsolódó kérdéseket, amelyek más 

tantárgyak ismeretanyagához is kapcsolódóan elősegítik az ok-okozati összefüggések feltárást és könnyebb 

megértését. 

A versenyképesség a piaci versenyzésre való képességet jelenti, ami a piaci pozíciószerzésben, és tartós 

helytállásban jelenik meg. Az elért helyzetet alapvetően (1) a piaci részesedés mértéke, (2) a jövedelmezőség 

növelése és (3) az üzleti sikeresség (image) relatíve méri, illetve jelzi. A fogalmazásban benne rejlik a 

versenyképesség értelmezéséhez elengedhetetlen három fontos sajátosság, nevezetesen, hogy a 

versenyképességet nem lehet általánosságban értelmezni, rögzíteni kell (meg kell határozni) tehát a 

versenyképességhez kötődően az alábbi tényezőket: (a) a versenyképesség dimenzióját (szintjét); (b) a 

versenyképesség tényezőit és a (c) a versenyképesség mérőszámait. 

(a) A versenyképesség dimenziója: könnyen belátható, hogy a különböző piacok (inputok piaca, munkaerőpiac, 

fogyasztási cikkek piaca, stb.), azok térbeni helyzete, kiterjedése (lokális, regionális, nemzeti, EU-piaca és 

világpiac stb.) eltérnek egymástól. 

(b) A versenyképességi tényező: a versenyképesség tényezői (szaktudás, természeti erőforrások, stb.) egyedi 

sajátosságokkal bírnak, de ugyanakkor komplex rendszerként működve, egy adott esetben a versenyképességnek 

más-más sajátosságai lehetnek meghatározóak. 

(c) A versenyképesség mérőszámai: a mérőszámok annak a függvényében változnak, hogy mi a 

versenyképesség dimenziója pl. régiók országok, vállalatok esetében a mérőszámok lehetnek; termelékenységi 

mutatók. A mérőszám annak is függvénye, hogy minek a versenyképességéről van szó, pl. egy adott termék 

esetében a versenyképesség mérőszámai; költség és ár, minőség, idő, flexibilitás. 

A vidékgazdaság struktúrájában szereplő állattenyésztési ágazatok versenyképességének értelmezése – több 

kapcsolódó sajátosság miatt is – kettős dimenzióban történhet. Mivel az ágazat szerves része a vidék gazdasági 

struktúrájának, ezért az ágazat versenyképességének elemzése csak a vidékgazdaságba ágyazottan történhet. 

Tehát az adott térség versenyképességének tényezői jelentős befolyással vannak az állattenyésztés 

versenyképességére is. Másrészt látni kell azt, hogy az állati terméket előállító vállalkozások, termék-előállítási 

rendszerek, az ellátási láncok adott szakaszának egyik szereplői, és a piacon a termelt termékkel jelennek meg. 

Az érintett vállalatoknak tehát az adott termékek, vagy szolgáltatások piacán is versenyezniük kell. Ez a 

versenyhelyzet azonban nem csak vertikálisan, a hierarchia különböző szintjei között – kontinensek, nemzetek, 

régiók, kistérségek, települések – jelenik meg, hanem az adott hierarchia szinten, horizontálisan azaz az adott 

szint területi egységei között is. Mindez tehát azt jelenti, hogy az adott állati eredetű termék versenyképességét a 

kapcsolódó termék-előállítási rendszerbe /ellátási láncba/ ágyazottan is elemezni kell. 

A globalizáció és ennek hatásaként jelentkező globális verseny által indukált, és térbeli hatásokkal bíró 

folyamatai az alábbiakban összegezhetők: 

-Mindegyik piacon erősödik a verseny. Egyre több cég lép ki a globális piacra, ahol versenyezni kénytelen a 

külföldiekkel, hazai piacon, és a saját helyi piacán is. 

-A termelés az országok széles körére kiterjed. A termelés inputjai sok helyről beszerezhetők. 

-Megváltozott a nemzetközi kereskedelem összetétele. A telephelyek külföldön, más-más országokban vannak. 

A telephelyek és az anyacég közötti kereskedelmi kapcsolatok jelentős volument képviselhetnek. A vállalatokon 

belüli árumozgás jelentős hányada országok közöttiként van nyilvántartva. 

-Nő a gazdasági folyamatok bonyolultsága. A szabad tőkeáramlás, árukereskedelem – technológiai transzfer – 

tőketranszfer szorosan összefonódik. 

1. A versenyképesség vállalkozási szintű mérése 
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A vállalat hosszú távon való fennmaradásának elengedhetetlen feltétele, hogy outputjait a piacon úgy tudja 

realizálni, hogy az outputok, és inputok értékaránya – az ár-érték arány – kedvező legyen, azaz az outputok 

értéke haladja meg a termelésben felhasznált inputok értékét. A mérés, minősítés, megfelelő mutatószámokkal 

történhet. E mutatószámok a menedzsment számára fontos információval rendelkeznek, és ezeket a 

menedzsment nap, mint nap felhasználja, mivel különböző döntéseket kell hoznia, hogy javítsa az adott vállalat 

helyzetét, ha szükséges, új stratégiát tudjon kidolgozni, stb. Nem nélkülözhetőek az olyan fogalmak, mint (1) a 

hatékonyság; (2) a termelékenység; (3) a versenyképesség és a kapcsolódó mutatószámok értelmezése. 

(1) Hatékonyság: a hatékonyság nem egyéb, mint a vállalat működésének „hatásfoka” vagy más 

megfogalmazásban az outputok/eredmények/ és inputok/ráfordítások/ lehetséges kombinációjának hányadosa. A 

definíció alapján a hatékonyság számszerűsítése az alábbi összefüggések alapján történhet. 

 

A hatékonyság leginkább elterjedt értelmezésmódja szerint az eredmény és a ráfordítás viszonyát értjük alatta. 

Ennek megfelelően értelmezzük, hogy egységnyi ráfordítással mennyi eredményt tudunk realizálni, illetve 

egységnyi eredmény eléréséhez mennyi a ráfordítás szükséges. Ilyen konkrét egyenes mutatók lehetnek pl. 

egységnyi testtömeg-gyarapodás eléréséhez szükséges takarmány mennyisége/költsége, vagy egységnyi 

mennyiségű tej előállításának élőmunka felhasználása/költsége. A fordított mutatók lehetnek pl. egységnyi 

takarmány mennyiségével/költségével elérhető testtömeg-gyarapodás, vagy egységnyi élőmunka 

felhasználásával/költségével elérhető tejtermelés. Ezek alapján látható, hogy számos mutatót képezhetünk ezek 

alapján, úgy hogy vagy naturális, vagy pénzértékben fejezzük ki az eredményt, illetve ráfordítást. 

A tisztánlátás érdekében a hatékonyság témakörén belül értelmezni kell, a gazdaságosság és jövedelmezőség 

fogalmakat is. A gazdaságosság relatív fogalom. Önmagában nem értelmezhető. Ha csak azt ismerjük, hogy a 

termék önköltsége 1000 Ft/db, 65 Ft/liter, 40 eFt/t, stb. ezen értékeket önmagukban nem tudjuk minősíteni, nem 

tudjuk eldönteni, hogy ez jó, vagy rossz, magas vagy alacsony? Ezek a kérdések csak akkor válaszolhatók meg, 

ha az önköltséget/egységköltséget viszonyítani tudjuk valamihez, pl. az értékesítési árhoz, vagy a versenytárs 

ugyanazon termékének önköltségéhez/egységköltségéhez. A jövedelmezőség abszolút kategória, olyan 

arányszám, amelynek számlálójában a jövedelem, nevezőjében pedig ráfordítás vagy eredmény típusú kategória 

szerepel. 

(2) Termelékenység: ismert, hogy a termék illetve szolgáltatások előállításának színtere a termelés, azaz, egy 

adott termelési/értéktermelő folyamat. A termelési folyamatban történik a felhasznált inputok transzformációja 

outputokká. A hatékonyság alapvetően ezen a szinten határozódik meg, de nem fejeződik be, mivel, a vállalati 

stratégia által meghatározottan ugyan, de a vállalaton belüli funkcionális területek között fennálló 

kölcsönhatások miatt, a termék vagy szolgáltatás termelékenysége változhat, kedvezőbben is alakulhat a piacon 

alkalmazott és a vállalat funkcionális stratégiái – finanszírozási és marketing stratégiák - miatt. 

A termelékenységnek van egy tágabb és egy szűkebb értelmezése. A termelékenység legáltalánosabb 

értelmezése esetén, annak számszerűsítése az alábbi összefüggés alapján történhet: 

 

A szűkebb értelemben vett termelékenységi mutató a szakmai gyakorlatban általában az élőmunka 

termelékenységét jelenti. Ennek megfelelően: 
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A termelékenységi mutatók a fenti összefüggések alapján többfélék lehetnek, számításuknál a számláló és 

nevező tartalma is több tételt (ráfordítást) foglalhat magában. Pl. … 

 

Hogy a nevező mit tartalmaz, azt az elemzés célja, időtávja stb. alapvetően meghatározza. Hosszabb időtáv 

esetén például az egytényezős termelékenységi mutatók helyett, szakmai szempontból helyesebb a többtényezős 

termelékenységi mutatók használata. A többtényezős termelékenységi mutatókat széles körben használjuk, 

makro- és vállalati szinten egyaránt. Vállalati szinten gyakran használt termelékenységi mutató az élőmunka 

egységre, azaz az egy fő átlagos statisztikai létszámra jutó hozzáadott érték. A hozzáadott érték tehát az a 

vállalat által előállított új érték, amivel a vállalat hozzájárul a Bruttó Hazai Termék képzéséhez. 

A javuló termelékenység önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a vállalat piaci pozícióját növelje, ha a 

versenytársak jobb termelékenységgel állítják elő termékeiket, illetve kínálják szolgáltatásaikat. A (3) 

versenyképesség csak arra ad választ, hogy a vállalat mennyire eredményes azon versenytársakkal szemben, 

amelyek ugyanazt a terméket, vagy szolgáltatást kínálják a piacon. A vállalat működésének eredményessége 

attól függ tehát, hogy a termelése során felhasznált inputokat a versenytársakhoz viszonyítva jobb vagy rosszabb 

hatékonysággal és termelékenységgel tudja realizálni, azaz, hogy versenyképes-e vagy nem. A versenyképesség 

tehát a hatékonyságon és termelékenységen túlmenően, a vállalaton kívüli tényezőkhöz (piaci helyzet, ökológiai 

tényezők figyelembevétele, versenytársak stb.) való alkalmazkodás képességét is jelenti. E tényezőkhöz való 

eredményes alkalmazkodást pedig nem más, mint a vállalat stratégiája. 

A versenyképesség biztosítása csak az adott piacon, azon pozíció megtartásával tartható fenn, amelyben a 

vállalat versenyelőnnyel rendelkezik, vagy ezt a potenciális versenyelőnyt megvalósítja. A versenyelőnyhöz 

akkor juthat egy vállalat, ha megkülönböztethető kompetenciákkal rendelkezik. A megkülönböztethető 

kompetenciákat több tényező határozza meg. E tényezők közé sorolhatók (a) munkaerő és kompetenciái; (b) 

menedzsment szakmai felkészültsége; (c) technológiai ismeretek megléte; (d) kapacitások jó területi 

elhelyezkedése, illetve elhelyezése; (e) szükséges erőforrások zavartalan rendelkezésre állása, stb. 

A megkülönböztethető kompetenciák által biztosított versenyelőny birtoklása biztosítja a versenyképességet. E 

versenyképesség legáltalánosabb mérőszámai: (1) költség és ár viszonyok; (2) minőség; (3) idő; (4) flexibilitás. 

(1) Költség és ár: egy vállalat versenyképességének egyik legfontosabb tényezője a termék vagy szolgáltatás 

önköltségének/egységköltségének alakulása. Ismert, hogy az önköltség az árképzés kiinduló alapja. Tartósan a 

piaci ár nem lehet kisebb, mint az önköltség. Ha a vállalat költségelőnnyel bír, akkor tud árat csökkenteni. Az 

alkalmazott árstratégiák olyan ár kialakítására irányulnak, amelyik a vevőt/fogyasztót a termék/szolgáltatás 

megvásárlására ösztönzi. Azok a piaci szereplők/versenytársak, akiknek a költsége alacsonyabb a 

versenytársakénál, nagyobb profitot képesek realizálni. A versenyképesség szempontjából tehát a költségek és a 

vállalat alkalmazott árstratégiája illetve árpolitikája a meghatározó. A stratégiai árpolitika az árszint hosszú távú 

meghatározását jelenti. Befolyásoló tényezői: (a) a termelési költségek, (b) a kereslet, és a (c) versenytársak 

árszínvonala. 

(2) Minőség: a minőség objektíve és szubjektíve is mérhető kategória, számos dimenziója ismeretes. Mint 

versenyelőny, ill. tényező rendkívül fontos szereppel bír. 

(3) Idő: az idő, mint a versenyképesség egyik fontos dimenziója, szerepe nem vitatható. Az időtényezőnek 

fontos szerepe van a vállalatok versenyképességében is. Természetesen ennek a tényezőnek a fontosságát rövid, 

közép és hosszú távon is értelmezni kell. Az a vállalkozás, amely rövidebb idő alatt képes ugyanazon termékkel 

vagy szolgáltatással szükségletet kielégíteni, előnyt élvez más vállalatokkal szemben, de a szükséges készletek 

adott helyen és adott időben történő elvárt rendelkezésre állása is hatással van a gazdálkodás eredményességére, 

melynek különösen a készletgazdálkodásban van kiemelt szerepe. 
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(4) Flexibilitás: a flexibilitás azt jelenti, hogy a vállalat mennyire képes termékeit, szolgáltatásait egyéniesített 

formában a vevő rendelkezésére bocsátani. Ismert, hogy a kereslet mondhatni soha nem egyenletes, alakulását 

sok előre nem, vagy nehezen prognosztizálható tényező befolyásolja. Azok a vállalkozások, amelyek képesek a 

váratlanul megnövő keresletek kielégítésére, versenyelőnyt bírnak. 

Mivel a termelési folyamat a termék és szolgáltatás előállításának színtere, belátható, hogy a vállalkozás 

termelékenysége illetve versenyképessége alapvetően ezen a szinten határozódik meg, de nem fejeződik be, 

mivel a vállalkozás különböző funkcionális stratégiái ezt módosíthatják. A különböző funkcionális stratégiák – 

pl. finanszírozási és marketing stratégiák -, azok gyakorlati megvalósulása jelöli ki azt a mozgásteret, amelyben, 

a vállalkozásban zajló folyamatok koordinációja megvalósul. 

Egy adott termék versenyképessége csak a szűkebb és tágabb környezetbe ágyazottan történhet. A termék 

eljuttatása a fogyasztóhoz az ellátási láncon keresztül valósul meg. A termékpálya az egymásra épülő 

vállalkozások közötti tevékenységek vertikális összekapcsolása a szükséglet-kielégítése érdekében. Egyik fontos 

sajátossága a termék és szolgáltatás által kielégítendő szükséglet-kielégítési folyamatnak az, hogy a termék, 

különböző értékesítési csatornákon keresztül – nagykereskedelem, kiskereskedelem – jut el a fogyasztóhoz. A 

vállalkozás működése szempontjából fontos kérdésként kezelendő, hogy a menedzsment az ellátási lánc mely 

szakaszait – milyen tevékenységeket – von be vállalati keretek közé, mely tevékenységek folytatására 

rendezkedik be. A vállalkozáson belüli tevékenységek összekapcsolását értékláncnak nevezzük. 

 

2.1. ábra 

Az adott termék versenyképességére ható tényezők és kölcsönhatásaik 

Forrás: Pupos, 2010. 

Az ellátási lánc, mint rendszer szereplői valamennyien érdekeltek és érintettek a képződött hozzáadott érték 

(makro és vállalati szintű) jövedelem alakításában, és a képződött jövedelem megoszlásának alakulásában. A 

rendszerszemléleti megközelítés és értelmezés esetén, azt is látnunk kell, hogy a fogyasztói igényeket a rendszer 

egyes szereplői közvetítik egymásnak, egymás felé. 

2. Az állattenyésztési ágazatok fenntarthatósága 
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Az Európai Unió a „Vidéki területek Európai Alapokmánya (Chartája)” című dokumentumban a vidéki térségek 

három alapvető funkcióját különíti el: (1) Gazdasági funkció: (a) a teljes népesség élelmiszerszükségletének 

kielégítése a vidéki népesség jövedelemszintjét, megélhetését, a fenntartható fejlődés szellemének megfelelő 

mezőgazdasági termelés folytatása; (b) nyersanyagok biztosítása a megújuló energiákhoz; (c) kis- és közepes 

vállalakozások működési feltételének biztosítása; (d) genetikai források megőrzése; (2) Ökológiai funkció: (a) 

föld, víz levegő körültekintő és fenntartható használatán keresztül, az élet természetes alapjainak a megőrzése; 

(b) az élővilág életterének megóvása és biztosítása (biodiverzitás, táj fenntartása); (c) élőhelyek, zöldterületek 

védelme; (3) Társadalmi és kulturális funkció: (a) töltse be a saját társadalmi-kulturális szerepét annak 

ellenére, úgy hogy a korszerű informatikai eszközök és technológiák a városban élőkével azonos szinten 

biztosítva vannak. 

A fenntarthatóság végső soron az erőforrásokkal való olyan gazdálkodást jelenti, hogy miközben az emberiség 

kielégítheti gazdasági, társadalmi és esztétikai igényeit, ugyanakkor megőrizheti az alapvető ökológiai 

folyamatokat, a biológiai változatosságot és az életet fenntartó rendszereket, valamint a különböző népek és 

csoportok kulturális integritását is. 

PÁLINKÁS (2010) szerint, amikor a fenntartható fejlődésről beszélünk, akkor a fejlődés egyre inkább egy 

olyan egyensúlyi helyzet felé tolódik el, amely fenntartható anélkül, hogy teljes mértékben kizsákmányolná a 

bioszférát, amely az emberiség és minden élőlény megélhetésének feltétele és alapja. A megfogalmazásban 

benne rejlik a fenntarthatóság lényege, azaz az egyensúlyi helyzet fenntartásának szükségessége. De hogyan 

lehet ezt tartósan megtenni, amikor a mezőgazdasági termelés is profitérdekelt, a gazdálkodás 

feltételrendszerében bekövetkező változások sok esetben kényszerítőleg hatnak, hogy a mezőgazdaságnak 

sajátos a viszonya a természeti erőforrásokhoz, mely erőforrások döntő hányada olyan erőforrás, amely/ek 

egyben a bioszféra elemei is, és a fenntarthatóságban szerepük meghatározó, és lehetne még folytatni a kérdések 

sorát. A fenntarthatóság tehát az előzőekben vázolt erőforrásokkal kapcsolatos okszerű gazdálkodást – de 

nemcsak ezt - jelenti úgy, hogy a követelményeket kielégítjük. Látni kell azt, hogy a versenyképesség és 

fenntarthatóság tényezői bonyolult kölcsönhatásban állnak egymással, ezért a fenntarthatóság a 

versenyképességgel együttesen kezelendő a mezőgazdasági termelés területén is. Ugyanakkor azt is 

hangsúlyozni kell, hogy a fenntarthatóság biztosítása csak megfelelő erőforrás-ellátottság mellett teljesíthető. 

Gondoljunk csak arra, hogy például a tartástechnológiák területén milyen fejlődés következett be az 

állattenyésztést illetően, hogy az innováció - egyre nagyobb térhódítása a termelésben - alkalmazása milyen 

követelményeket támaszt a humán erőforrással szemben. A fenntarthatóság biztosítása tehát komoly – de nem 

teljesíthetetlen - szakmai kihívást jelent a jövőt illetően. 

Az állattenyésztés részben közvetlenül, a termék-előállítás termelési folyamat révén, illetve közvetve, a 

takarmányszükségletét biztosító növénytermesztésen keresztül van hatással a környezetre, illetve, hogy a vidék 

sajátos erőforrásait használja fel a termelési folyamatok során. 

A világszerte felerősödő globalizáció és hazánk Európai Uniós tagsága új kihívást jelent hazánk 

mezőgazdaságának és benne az állattenyésztésnek és ezzel összefüggésben jelentős átalakulások kezdődtek el a 

közelmúltban. Az Európai Unió a XX. század végével egy új mezőgazdasági modell kialakítását tűzte ki célul. 

A vidéken élő emberek problémái és életfeltételeinek javítási igénye, az európai vidéki társadalom, jellemzően a 

mezőgazdasághoz való kapcsolódása és a mezőgazdaságnak a vidéki környezetre, a tájra és a természetre 

gyakorolt hatása együttesen a korábbiakban alkalmazott politika felülvizsgálatára késztette az EU irányító 

testületeit. Változtatni kell és mindezen problémákra együttesen kell megoldást találni. A környezet, a gazdaság 

és a társadalom céljait egyszerre kell szolgálnia az új politikai irányzatnak és hosszú távon is „fenntarthatónak” 

kell lennie. A vidéki, az agráriumhoz ezer szállal kötődő társadalomnak új célokat, feladatokat kell adni, a vidék 

gazdasági, társadalmi és környezeti megőrzését együtt kell kezelni. Ennek különös jelentősége van 

Magyarországon, amelynek természeti, agro-ökológiai adottságai kiválóak, mezőgazdasági hagyományai 

gazdagok, ugyanakkor termelési, földhasználati struktúrája megújításra szorul, vidéki térségei pedig jelentős 

problémákkal küzdenek. 

A fenntartható állati termék termelés egyik döntő alapelve a természeti erőforrások hosszú távú védelmének 

biztosítása. Ez nemcsak a nemzetközi egyezményekből (Agenda 21), az Európa Tanács, OECD és WTO 

tagságunkból, valamint a vonatkozó EU szabályozások harmonizációs feladataiból és a környezet, a természet 

védelméről szóló törvényekből származó kötelezettségek, hanem piaci versenyképességünk növelésének egyik 

fontos tényezője. A magyar állattenyésztés fejlesztésénél komparatív előnyként és piaci tényezőként kell 

figyelembe venni, hogy a termelés, a feldolgozás, a raktározás és az értékesítés során a a gazdálkodók 

környezetkímélő eljárásokat alkalmazzanak, így az egész ágazatban érvényesüljenek az agrár-környezetvédelem 

szigorodó nemzetközi előírásai. Ellenkező esetben hosszabb távon romlani fog a magyar állattenyésztés piaci 

pozíciója. 
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Ezek a célok az alábbi három fő területre összpontosulnak: 

-a természeti erőforrások védelmére (talaj, felszíni és felszín alatti vízkészletek, genetikai erőforrások, és táj), 

továbbá 

-a fogyasztásra, illetve felhasználásra kerülő termékek minőségbiztosítására, szennyező anyagoktól való 

mentességére, az élelmiszerbiztonság fokozására, 

-mindezek mellett az állattenyésztésből élők részére elfogadható jövedelem, alternatív jövedelemszerzési és 

munkalehetőségek biztosítására. 

A természeti erőforrások védelme és az élelmiszerbiztonság egymást feltételezve és erősítve jelenik meg. Az 

EU- és WTO konform módon támogatható környezetkímélő gazdálkodás új lehetőséget ad nemcsak a természeti 

értékek, a biológiai sokféleség fenntartására, hanem a termelési struktúra átalakulására (pl. tájgazdálkodás), a 

rekreációs fejlesztésekre (falusi- és ökoturizmus, stb.) is. A kedvező agroökológiai adottságú és környezeti 

szempontból kevésbé sérülékeny területeken a külterjes állattenyésztési gazdálkodás az elsődleges cél. Nagyon 

fontos viszont, hogy ezeken a helyeken is erőforrás-takarékos, szakszerű és ellenőrzött termelési technológiákat 

alkalmazzanak és valósítsák meg itt is a környezetkímélő állattartás alapvető céljait. 

Az állattenyésztés egyre nagyobb jelentőséggel bíró tevékenység, ezért az ágazatnak fel kell vállalnia az ebből 

adódó társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi kötelezettségeket. Az állati termék előállítás, a környezet- és 

természetvédelem, valamint a vidék szorosan egymásra utalt területek, mindamellett, hogy a vidéki térség a 

termelés színhelye és egyben biológiai és társadalmi élettér is. Az állattenyésztési ágazat küldetése összetett, 

melyet a következők szerint fogaltunk össze: „a változó társadalmi és gazdasági környezetben a természeti és 

genetikai értékek fenntartása, fejlesztése mellett az ágazati hagyományok megőrzése, valamint az ágazat hármas 

rendeltetésének való megfelelés, melyek: (1) gazdasági, azaz termelési funkció; (2) természeti- és környezeti 

állapot megóvása és javítása; (3) társadalmi és jóléti funkció, azaz a méltányos megélhetés biztosítása az 

ágazatban dolgozók számára.” 

Kijelenthetjük, hogy a fenntartható állati termék előállítás legfontosabb kritériuma, hogy az minél nagyobb 

mértékben feleljen meg a funkcióinak és alkalmazkodjon a változó gazdasági, társadalmi és természeti 

környezethez. A fenntarthatóságot a környezetvédelem, a természetvédelem és a bővített újratermelés területén 

szükséges értelmezni. Ennek megfelelően az ágazatnak meg kell felelnie a fenntarthatóság követelményeinek, 

azaz legyen jövedelmező és finanszírozható, társadalmilag elfogadott és környezet, illetve erőforrás kímélő. Az 

ágazatnak, különösen a külterjes állattartásnak a környezet természeti értékeivel gazdálkodnia szükséges és 

azokat óvnia kell, mindamellett, hogy termelő tevékenységet is folytatnia kell. Ezeken túlmenően a járuljon 

hozzá az erőforrások ésszerű hasznosításához. 

A gazdasági funkciók között kiemelkedő fontosságú az elsősorban hazai és ezen túlmenően az export élelmezési 

célú árualap biztosítása, melynek biztonságosnak és nyomon-követhetőnek kell lenni a termelőtől a fogyasztóig. 

Az állati termék előállítás elsődleges célja a fogyasztó kiváló minőségű és tápláló élelmiszerrel történő ellátása. 

Az állattenyésztés és állattartás fontos szerepet játszik a megfizethető, tápláló, kiváló minőségű és egészséges 

élelmiszer iránti társadalmi igény kielégítésében. 

Az ágazat jelentős szerepet tud vállalni a környezettudatos fogyasztói szemlélet kialakításában is, mely fontos 

társadalmi jelentőséggel bír. Bizonyított tény, hogy a környezettudatos fogyasztó egyben jobban ügyel a saját és 

családja egészségére is, mely az egészséges táplálkozásban is megmutatkozik. 

Külön kiemelendő, hogy az állati termék előállítás szinte kizárólag a vidéki térségekben, gyakran leszakadó és 

halmozottan hátrányos helyzetű térségekben valósul meg, ahol sok esetben szinte ez az egyetlen munkaalkalom 

az ott élő lakosságnak. 

A hazai állattenyésztéssel foglalkozó vállalkozások többsége nem felel meg mindegyik funkciónak, de a 

jövőben növekedni fog azon gazdaságok száma, amelyek a multifunkcionalitás teljes kihasználására törekednek 

a vállalkozás szintjén. A multifunkciós állati termék előállítás szerint a termelésen túlmenően kiemelt szereppel 

bír az élelmezésbiztonság, a kultúrtáj ápolása, a társadalmi és biológiai élettér megőrzése, az ökológiai és 

műszaki infrastruktúra fenntartása, ökológiai stabilitás, népességmegtartás és munkaerő kiegyenlítés, a 

vendégfogadás és idegenforgalom alapjainak biztosítása valamint a állattenyésztési értékek és hagyományok 

ápolása. 

Mindezek alapján ki kell jelentenünk, hogy a hazai állattenyésztőknek és állattartóknak mindent meg kell 

tenniük annak érdekében, hogy a termelés és szolgáltatás harmonikusan illeszkedjen környezetébe 
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Tevékenységeik során ezért a lehető legteljesebb mértékben igyekeznek úgy eljárni, hogy ezeket az egész 

társadalom számára fontos értékeket megőrizzék. 

Az állattartó telepek, gazdaságok megtervezésekor, kialakításakor és működtetésekor figyelembe kell venni az 

erőforrások igazságos és hatékony felhasználását. Csak azok a területek lehetnek alkalmasak melyeken, 

hosszútávon fenntartható és elfogadható környezeti hatásokkal járó termelés folytatható. Végezetül meg kell 

említeni, hogy az előzőekben bemutatott elvárásoknak hosszabb távon, csak azok gazdaságok tudnak 

megfelelni, ahol biztosítottak a jövedelmező gazdálkodás feltételei. Nemzetközi és hazai tapasztalat, hogy a 

megélhetési gondokkal küszködő gazdaság és népesség napi gazdálkodása során a környezeti elvárásokat nem 

teljesíti, ha az számára korlátozásokkal és esetleg gazdasági hátrányokkal jár. 

3. Integráció az állattenyésztési ágazatok esetében 

A versenyképesség tárgyalásánál vázolt összefüggések alapján belátható, hogy a vállalkozás és a fogyasztó 

érdeke közös, abban a vonatkozásban, hogy a szükséglet kielégítés folyamata zavartalan legyen. Ennek viszont 

nemcsak az a feltétele, hogy az ellátási lánc érintettjei között fennálló kooperációs vagy integrációs kapcsolatok 

működjenek problémamentesen, hanem az is, hogy a vállalaton belüli munkamegosztás, a koordináció 

kialakítása, azaz az ellátási lánc is zavartalanul működjön. A kooperáció az érintettek közötti együttműködést 

jelenti valamilyen cél elérése érdekében. Az integráció a felek kölcsönös gazdasági érdekein alapuló, olyan 

együttműködés, amelyben az egyik fél, az integrátor piaci és/vagy termelési biztonságot nyújt a másik félnek, az 

integráltnak. Az integrátor különböző termelői és pénzügyi szolgáltatásokkal segíti a tevékenységet folytató 

termelőt, vállalkozót, vagy gazdálkodó szervezetet. Az integráció lehet horizontális, azaz egynemű 

termelőtevékenységet folytató integráltak összefogása, és vertikális, azaz egy adott termékpályán az egymásra 

épülő tevékenységet folytatók összefogása, vagy a fentiek kombinációja. Piacgazdasági körülmények között az 

integrációs kapcsolatok is - alapvetően - piaci alapokon működnek, e kapcsolati viszonyokat is a pénzügyi 

szemlélet hatja át. A kapcsolati viszonyok kialakítását jogi előírások is szabályozzák. 

Az integrációs és kooperációs kapcsolatok alapja az ellátási lánc, vagy termékpálya. A termékpálya, egy adott 

termék előállításában résztvevő szervezetek és a közöttük megvalósult technológiai, pénzügyi, jogi és szervezeti 

kapcsolatok összessége. Minden terméknek van termékpályája (absztrakció), a termékpálya szereplői 

azonosíthatók, számuk meghatározható, piaci erejük felbecsülhető, a közöttük levő áru- és pénzügyi kapcsolatok 

kvalifikálhatóak. 

Ismert, hogy a technológia és a munkamegosztás fejlődésével, a szakosítás (specializáció) eredményeként, 

törvényszerű jelenség a termékpálya hosszabbodása, azaz a vertikum szereplőinek létszámbeli növekedése. 

Vállalatgazdasági, szervezési, pénzügyi szempontból az állati termékpálya olyan rendszernek tekinthető, 

amelynek minden egyes eleme, ki- és bemeneti kapcsolattal rendelkezik. Mivel a termékpályán képződött 

hozzáadott érték, az egyes technológiák termelékenysége, és árarányok mellett determinált, a szereplők számára 

nem lehet közömbös, a jövedelemből való részesedés mértéke. Ebből következik, hogy a vertikum tagoltsága, 

szereplőinek száma érdekellentéteket gerjeszt. Az érdekellentétetek leginkább az input és output árak, a 

szállítási és kapcsolódó fizetési határidők, a minőség stb. kérdések vonatkozásában jelentkeznek. A termékpálya 

szakaszai és szereplői számának növekedése végső soron az árak növekedését, az árversenyben bizonyos fokú 

pozíció-vesztést eredményezhet. 

A termékpálya rövidítése elméletileg azt jelenti, hogy kevesebb, esetleg egyetlen, közös érdekeltségi feltételnek 

feleljen meg valamennyi szereplő. Ennek módja a vertikális integráció. Az integrátor lehet bármely szereplő, így 

a gyártó, forgalmazó, stb. Az integrátor alapvetően érdekelt a költségek csökkentésében. Ennek érdekében 

igyekszik kiiktatni néhány szereplőt a termékpályáról (általában a kereskedelmi és forgalmazó fázisokat) és 

szigorú minőségi követelményeket támaszt az érintettekkel szemben. 

A horizontális integráció, az azonos, egynemű tevékenységeket végző vállalkozások, szervezetek, szervezeti 

egységek pl. valamilyen üzleti vállalkozásban, együttműködnek és egyesülnek. Létrehozható a vállalati keretek 

újra megvonása nélkül, szerződéses kapcsolat útján is. Ilyen, az élelmiszergazdaság korábbi hazai – és jelenleg 

külföldi – gyakorlatában a mezőgazdasági termelők társulása a termeléshez kapcsolódó műszaki fejlesztési vagy 

értékesítési tevékenységre. Ennek célszerű intézményes kerete pl. a szövetkezés lehet. A horizontális integráció 

formái: (1) egynemű termelő/szolgáltató tevékenységek közös szervezésére létrejött integráció; (2) csak 

értékesítés céljából létrejövő termelői szerveződések; (3) beszerzés és értékesítés céljából létrejövő termelői 

szerveződések. 
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A vertikális integráció főbb sajátossága, hogy olyan gazdaságszervezési tevékenység, mely a nyersanyagtól a 

végtermékig tartó termelési folyamat egynél több egymásra épülő tevékenységek szakaszát fogja át és áthatja a 

tőke és/vagy átfogó érdekazonosság. Attól függően, hogy az integrátor elől, vagy hátul helyezkedik el: előre- 

vagy hátrairányuló vertikális integrációról beszélünk. Az állati termék előállításban leggyakrabban a 

feldolgozók töltik be az integrátori szerepet, de Európában találkozhatunk olyan esetekkel is ahol a 

takarmánygyártó, vagy a genetikai alapot, illetve hízlalási alapanyagot biztosító tenyésztő szervezet tölti be ezt a 

funkciót. Előnye, hogy csökken a forgótőke-szükséglet, nagyobb lesz az árbefolyásoló képesség, biztosabb lesz 

a piacok megtartása és az újak megszerzése, a a termelés folytonosságán keresztül biztosítva lesz az egységes, jó 

minőségű és nagy volumenű termék előállítása. Mindezek mellett az élelmiszertermelési termékpályákon 

különös fontosságra tett szert a folyamat egészére kiterjedő minőségbiztosítás és nyomon-követhetőség 

megvalósításának igénye. 

Amint már említettük, a vertikális integráció akkor valósul meg, ha egy vállalkozás (esetleg több azonos 

érdekkörbe tartozó vállalkozás) az értéklánc különböző szintjein elhelyezkedő piacokon egyaránt jelen van. Az 

ilyen szolgáltató, a termelési folyamat különböző szintjeinek egy vállalkozáson belüli integrálása miatt képes a 

jobb árak elérésére és ebből fakadóan a piaci előnyszerzésre. 

Vertikális integráció esetén javul a kis- és nagykereskedőkkel szembeni alkupozíció és a termelési és 

értékesítési biztonság, valamint költségtakarékosabbá válik a marketing tevékenység és az információáramlás. A 

nagy volumenű, koncentrált árukínálattal történő megjelenéssel a beintegrált kistermelők egyéni kockázata 

csökken. Az egységes fellépés következtében a vertikumon belüli jövedelemkiegyenlítődésnek nagyobb az 

esélye, a nagyobb hozzáadott érték fázisok magasabb jövedelméből arányosabb a részesedés. Részleges 

vertikális integráció esetében nagyobb az esély a magasabb feldolgozottsági szintű vertikumi fázisokba való 

további behatolásra. A magas tőkeigényű vertikumok fejlesztéséhez szükséges tőkeforrásnak közös, koordinált 

és kedvezőbb feltételekkel történő megszerzése is kiemelkedő előny, mindamellett, hogy a kormányzati 

gazdaságpolitika követelményeinek és kedvezményeinek is kedvezőbb elérhetősége. 

Egy jól működő vertikális integráció szimbiózis jellegű kapcsolat, mert egyaránt előnyös az integrátor és a 

beintegrált szemszögéből nézve. Klasszikus integráció a baromfihús előállításban, amikor az integrátor, aki 

jellemzően a vágóhíd, beintegrálja a termelőket. Ez jó az integrátornak, mert így adott áron, adott minőségen, 

adott fizetési feltételekkel és adott ütemezésben biztosítani tudja a számára szükséges alapanyagot és jó a 

beintegráltnak, mert van kiszámíthatósága, értékesítési biztonsága és csökkenthető a saját forgótőke lekötése. 

Ezt az integrátor úgy éri el, hogy integrációs szerződés keretében folyamatos szakatanácsadást biztosít, 

előfinanszírozza a termelést, sok esetben megoldja a hízlalási alapanyag és a takarmány ellátást és a hízlalás 

befejezésekor a szállítást és átvételt garantálja. Ezen a területen a teljes integráció megvalósulása azt jelentené, 

hogy a következő vertikális láncszemek mindegyike mindenképpen érdek és/vagy tőkeazonosság mentén egy 

integrációba tartozna: (1) termelő eszköz gyártás/forgalmazás + tartástechnológia forgalmazás; (2) 

takarmánytermelés és takarmánygyártás + takarmányozástechnológia forgalmazás; (3) nemesítő munka, 

szülőpárok előállítása; (4) szülőpár tartás; (5) keltetés, napos pipe előállítás; (6) előnevelés és hízlalás; (7) 

elsődleges és másodlagos feldolgozás; (8) szállítmányozás és logisztika; (9) kereskedelem. Egy ilyen 

integrációban minden láncszem ún. cost center és egyedül a kereskedelmi tevékenység képezi a profit center-t. 

Az integráció kérdéskörét összefoglalva, elmondható, hogy a fokozódó verseny elindítja a vállalatok 

koncentrációját. Ennek eredményeként koncentrálódik a tőke, a szakmai tudás, a piaci szerep és a súly. Létrejön 

a tőkeazonosság, amely egymásba préseli a különböző tevékenységeket és ennek eredményeként kialakul a 

vertikális szerkezet. Részben, vagy teljesen megszűnnek az önálló cost és profit centerek érdekei és így a 

változások kölcsönhatásának eredőjeként kialakul egy új és hatékony rendszer. Ekkor a tevékenység minden 

fázisa a végső (késztermék) értékesítésig csak cost centerek halmaza amit egységes keretbe foglal a tőke 

azonosság. Megvalósul a magas szintű szakmai és minőségirányítás elvárás, a termelő kapacitások 

összehangolása és azok optimális kihasználása. A vertikumban egyetlen profit center létezik, ez a késztermékek 

értékesítése. Ennek feladata az árbevétel maximalizálása, a piaci pozíciók erősítése, a piaci növekedés 

biztosítása és végül de nem utolsó sorban a befolyó pénz „cash” visszajuttatása a termékpálya „cost center” 

pontjaira. 
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Chapter 3. AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSI 
ÁGAZATOK ELEMZÉSE 

1. Az elemzés célja és folyamata 

Az előzőekben leírtak alapján belátható, hogy a termelés elsődleges célja – a szükségletek kielégítésére alkalmas 

termékek és szolgáltatások előállítása és értékesítése révén – a fenntartható profit realizálása. Mivel minden 

output előállítás inputok felhasználása és transzformációja igényli, nem lehet közömbös az output előállítója 

számára, hogy hogyan alakul az inputok és outputok viszonya. Szükségünk van tehát olyan indikátorokra 

(mutatószámokra), amelyek ezt a viszonyt kifejezik a döntéshozók számára. A döntéshozók a mutatószámok 

alapján minősítik a kialakult helyzetet, illetve választhatnak a különböző stratégiai változatok közül. Fontos 

kérdés, hogy adott helyzetben milyen output input viszonyt számszerűsítünk, milyen mutatószámokat 

választunk a mutatószámok és mutatószám-rendszerek gazdag tárházából, hogy a mutatószámok alapján 

következtetéseket vonjunk le, feltárjuk az ok-okozati összefüggéseket. 

A mutatószámok és mutatószám rendszerek, indikátorokként is értelmezhetők, amelyek jelzik a menedzsment 

számára a jó vagy rossz irányban való elmozdulásokat. Mivel a kialakult helyzet nem úgy „született”, hanem 

valaminek, valamiknek a következménye, tehát az okokat fel kell tárni. Az okok feltárása elemzéssel lehetséges 

csak. A vizsgált jelenség, tényállapot bekövetkezése a jelenséggel valamilyen kapcsolatba lévő elemek közötti 

ok-okozati, vagy sztochasztikus (valószínűségen alapuló) összefüggések kölcsönhatására vezethető vissza. A 

jelenség, tényállapot megszüntetése csak a lehetséges közvetlen ok, okok ismeretében történhet. Tisztában kell 

lennünk, a gyakorlatban alkalmazott mutatószámok számítási módjával, azok gazdasági, szakmai tartalmával, az 

elemzés kapcsolódó legfontosabb kérdéseivel. 

Az elemzés görög eredetű szó, általánosan ismert kifejezés nemzetközileg is. Szűkebb értelmezése: részekre, 

elemekre bontani. Tágabb értelmezésben: az elemzés egyben kutatási módszert is jelent, tehát a megismerés 

módszere is egyben. Segítségével a megismerés tárgyát képező – az állattenyésztés esetében is - gazdasági 

jelenségeket, azok elemei, a jelenségek és környezete közötti összefüggéseket kutatjuk. Az elemezés mindazon 

tevékenységek összessége, amelyek a társadalmi, gazdasági folyamatok által meghatározott vállalkozási 

újratermelési folyamat összefüggéseinek, helyzetének feltárására irányulnak, ezáltal megalapozva a vezetői 

döntéseket, ezen keresztül, ill. ezek eredményeként a vállalat gazdálkodását, a menedzsment és az érintettek 

céltudatos tevékenységét. 

Az elemzés a menedzsment, de a vállalat adott érintettjei – beszállítók, forrásnyújtó pénzintézetek, befektetők, 

stb. - számára is nélkülözhetetlen információkat nyújt. A menedzsment számára rendkívül fontos szereppel bír, 

pl. a stratégiák megfogalmazásánál, a döntések szakmai megalapozásánál, a tervezésnél, a monitoringnál stb. Az 

elemzés célja (1) a vállalat gazdálkodását befolyásoló tényezők feltárása, és hatásuk számszerűsítése, (2) a 

vezetői döntések előkészítése, megalapozása, (3) az intézkedések végrehajtásának nyomon követése (terv-tény) 

összehasonlítás, a végrehajtás minősítése, az eltérések okainak feltárása, (4) a fejlődés tendenciáinak feltárása. 

Az elemzés feladata (1) a kapacitás kihasználás mérése, erőforrások hasznosítása színvonalának megállapítása, 

(2) a termelés hatékonyságának (gazdaságosság, jövedelmezőség) vizsgálata, (3) a gazdálkodás ellenőrzésének 

és értékelésének megalapozása. 

Az elemzés csoportosítása többféle szempont (ismérv) alapján történhet: 

(1) Az elemzés időpontját tekintve: (a) vezetői döntéseket előkészítő, mely előkalkulációs jellegű és alapvető 

célja döntés előkészítés és az alapján az intézkedés; (b) a végrehajtás szakaszában készített elemzés, melynek fő 

célja a feladat optimális teljesítésének biztosítása ezért ezt az elemzést operatív elemzésnek is nevezzük; (c) 

időszaki elemzés, mely a feladat végrehajtását követően, utókalkulációs jelleggel történik és ekkor a befolyásoló 

tényezők hatását minősítjük – a szerzett tapasztalatokat, kapott eredményeket a tervező munka során tudjuk 

hasznosítani. 

(2) Milyen szinten (döntési) történik az elemzés: a döntéseket előkészítő elemzéseknek a döntési szintekhez 

kell igazodnia. A döntés előkészítés lehet: (a) hosszú távú: stratégiai jellegű és (b) rövid távú, ahol pl. a piaci 

hatások számszerűsítése, a következmények bemutatása és általában véve a jövedelemérdekeltség kerül 

előtérbe. Az utólagos „revíziós” jelleggel végzett elemzések, a felső szintű vezetés számára készülnek. Az 

„alsó” és „felső” szintek között fontos szerepe van az összhang biztosításának. 
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(3) Az elemzés jellege alapján: (a) átfogó, vagyis a vállalkozási tevékenység egésze képezi az elemzés tárgyát. 

Átfogó elemzésről beszélünk akkor is, ha egy adott témát teljes mélységében, komplexitásában vizsgálunk pl. az 

állattenyésztés komplex elemzése; (b) részleges, azaz egy-egy szervezeti egység, vagy részterület elemzése a 

feladat, vagy egy feladat teljesítésére vonatkozóan végzünk elemzést, vagy csak egy területen belül egy 

részterülettel foglalkozunk pl. a takarmánygazdálkodás elemzése. 

(4) A folyamat állapota, jellege alapján: (a) statikus, azaz állomány szemléletű, állapot rögzítése és értékelése 

pl. az állatállomány összetételének elemzése az adott időtávra vonatkozóan, készletállomány-

készletgazdálkodás, mérleg-vagyon, tőkestruktúra; (b) dinamikus, vagyis a változás dinamikáját, irányát 

elemezzük. Tehát a gazdasági jelenségeket folyamatában elemzi. A kívánatos időtáv. min 5 év pl. állatállomány 

alakulása, fajlagos hozamok alakulása, stb. 

(5) Az elemzéshez felhasznált adatok milyensége alapján: (a) technológiai/technikai elemzés, a termelés 

mennyiségi oldalára helyezzük a hangsúlyt (naturális mértékegységekben), a mennyiségi jellemzők alakulása – 

ez meghatározza, vagy legalábbis döntően befolyásolja a hatékonyságot (R/H viszony) pl. 

takarmányhasznosulás elemzése; (b) gazdasági elemzés, általában az értékadatok (pénzértékben kifejezett 

ráfordítások) alapján történő vizsgálatot jelenti és a középpontjában az eredményre gyakorolt hatás kimutatása 

áll. 

Az elemzés sajátosságaiból adódik, hogy az elemzés vissza és előre tekintő is egyidejűleg. A gazdálkodás 

gyakorlatában már megtörtént, lezajlott gazdasági folyamatokat vizsgál. A kapott eredmények alapján levont 

következtetéseknek viszont előremutatónak kell lenniük. Az elemzés önmagában nem cél, hanem eszköz, kell 

hogy legyen. Azt is látni kell, hogy nincs jövőre vonatkozó elemzés a múlt és a jelen vizsgálata nélkül, mivel a 

jövőbeni cselekvés csak a jelenlegihez kapcsolódóan, abból kiindulva lehetséges. A fenti sajátosság tehát az 

elemzés szükségszerű velejárója, a kettő egymástól elválaszthatatlan és ebből következik, hogy pl. minden 

tervezési folyamatot elemzésnek kell megelőznie. 

Az elemzéssel szemben megfogalmazható általános követelmények; egyszerűség, áttekinthetőség, pontosság, és 

operativitás. Az elemzés szakmai megalapozottsága, eredményének használhatósága feltételezi a cél, a feladat, 

az elemzés tárgya, a folyamat, a módszer és az adatfeldolgozás és rögzítés tételek közötti összhang biztosítását, 

illetve meglétét. Könnyen belátható, hogy a rendelkezésre álló adatbázis, annak rögzítése módja hatással van 

illetve meghatározza az alkalmazható módszert. Az elemzési munka folyamata, szakaszai a következő: (1) az 

elemzés céljának meghatározása, mely a megoldani kívánt problémával kapcsolatban kerül megfogalmazásra. 

Lehet: átfogó, nagyvonalú pl. a mérlegadatokra támaszkodó, vagy a tervezéshez kapcsolódó elemzés. Az 

elemzés célja ebben az esetben egy vagy több olyan információ, amely azt mutatja meg, hogy milyen irányba 

kell részletesebb, mélyebb elemzést folytatni (pl. eladósodottság nő, likviditás romlik), (a) általános cél pl. az 

állattenyésztési ágazat jövedelemtermelő képességének növelése; (b) közvetlen célkitűzés pl. a takarmányozás 

költségének csökkentése; (c) ok-okozati összefüggések feltárása: pl. takarmánybázis összetételének elemzése, 

fajlagos hozamok ráfordítások és költségek alakulása, vagy a fajlagos takarmány felhasználás alakulása, stb. 

(2) Információs adatbázis kialakítása. Az adatbázissal szemben fontos az ellenőrizhetőség, a folyamatos 

rendelkezésre állás biztosítása. Az adatbázis forrásai lehetnek: (a) az adott területre vonatkozó (saját, belső 

adatok), (b) kapcsolódó külső információk (pl. árak), (c) munkatársak „fejében lévő” adatbázis, azaz a termelési 

tapasztalatok. Az adat az információnál általánosabb, tágabb fogalom. Fontos kritérium vele szemben, hogy 

valamilyen kód (jel) szerint értelmezhető legyen. Adat lehet tehát bármely értelmezhető jel, például számjegy, 

szó, ábra, stb. vagy ezek kombinációja. Az információ az adat fogalmánál konkrétabb, szűkebb kategória. Olyan 

adatnak tekinthető, amelynek az elemző számára az elemzés célja szempontjából van jelentése, illetve 

jelentősége. Más megfogalmazásban úgyis fogalmazhatunk, hogy az információ olyan adat, amelynek az elemző 

számára „hír-tartalma” van. Az információval szemben megfogalmazható főbb követelmények: (a) lehetőleg 

átfogóan tükrözzék az adott gazdasági jelenséget; (b) azonos legyen a tartalmuk, (c) folyamatosan rendelkezésre 

álljanak (pl. idősorok esetében), (d) összegyűjtésük egyszerű legyen (lehetőleg a nyilvántartási rendszerben 

szerepeljenek); (e) ha szükséges akkor alkalmassá kell tenni az információkat az elemzésre; (f) pontosságuk, 

valódiságuk ellenőrizhető legyen és (f) zavaró adatok, tényezők ne legyenek az adatbázisban. 

(3) A lehetséges közvetlen okok számbavétele. A vizsgált jelenség, az egyes elemek közötti kapcsolatok 

oksági vagy sztochasztikus (valószínűségen alapuló) jellegűek. Fontos, hogy az ok-okozati összefüggéseket 

egyértelműen feltárjuk, illetve elhatároljuk. Pl. elemezési feladat a tejtermelés jövedelemváltozása okainak 

feltárása. Egy lehetséges struktúrát ábrázol az ok-okozati összefüggések szemléltetésére a 3.1. ábra. 

(4) Az elemzés módszerének megválasztása. Az alkalmazható módszert determinálja: (a) az elemzés célja; (b) 

a vizsgált terület és a (c) a rendelkezésre álló információs bázis. Ahogy ezt láttuk, maga az elemzés is módszer 
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ahhoz, hogy az adott jelenséget megismerjük. Tágan értelmezve; az elemzés olyan módszer, amely a 

megismerés érdekében bármely, azt segítő módszert, eljárást felhasznál, alkalmaz, elfogad. Fontosnak annak 

hangsúlyozása, hogy a módszer eszköze az elemzésnek és nem célja. 

(5) Az információk feldolgozása – a konkrét elemzési munka végrehajtása és az elemzés eredményeinek 

összegzése a jelentés elkészítése. 

Tételezzük fel, hogy egy mezőgazdasági vállalkozásban a tejtermelés jövedelme az előző évekhez viszonyítva 

csökkenő tendenciát tükröz. Tárjuk fel az ok-okozati összefüggéseket a 3.1. ábra segítségével. A legfőbb okozat 

a jövedelem csökkenése. Az okok feltárásához ismerni kell, hogy a jövedelmet milyen összefüggés alapján 

tudjuk számszerűsíteni. Az összefüggésben szereplő tényezők lesznek/lehetnek a változás okai. A tényezők 

viszont – ha ezeket okozatnak fogadjuk el – tovább bonthatók okokra. Az ok-okozati összefüggések 

értelmezése, az egyes tényezők további bontása okokra, egy hierarchikus rendszert, az ok-okozati összefüggések 

láncolatát eredményezi. Az ok-okozati összefüggések teljes feltárása révén eljutunk arra a szintre, amely szinten 

a definiált ok okozatként nem értelmezhető, azaz további okokra nem bontható. Ezt az okot elemi oknak 

nevezzük. Az elmondottaknak megfelelően az ok-okozati összefüggéseket, a jövedelemcsökkenés ok-okozati 

összefüggéseinek láncolatát a 3.1. ábra szemlélteti. 

 

3.1. ábra 

A tejtermelés jövedelem csökkenésének ok-okozati struktúrája 

Forrás: PUPOS, 2010. 

A 3.1. ábra jól szemlélteti az ok-okozati összefüggések bonyolultságát még az első megközelítésben 

egyszerűnek tűnő példa alapján is. Az árbevétel ágon haladva, a forráshiány a legalsó, azaz hetedik szinten 

található, mint olyan elemi ok, amely már tovább nem bontható. Kiemelten kell megemlíteni – ugyanezen az 

ágon – azokat az ok-okozati összefüggéseket, amelyek a minőség és a fajlagos hozam, mint okozatok között 

fennállnak, nevezetesen, hogy a technológia, illetve annak egyes elemi hogyan hatnak a minőségre és a fajlagos 

hozamokra gyakorolt közvetlen hatása miatt, közös okként is kezelhetők, stb. 

Fontos szakmai kérdés, hogy – az elemzés céljának ismeretében – az ok-okozati összefüggések feltárása, milyen 

mélységig történjen, azaz milyen legyen az ok-okozati összefüggések vertikális és horizontális strukturáltsága. 
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Ha a feladat eredeti célját vesszük alapul, nevezetesen a jövedelem változás okainak feltárása és 

számszerűsítése, akkor az összefüggések hierarchiájában csak addig a szintig van értelme az okok egyértelmű 

azonosításának, amely szinten feltüntetett tényezők, mint okok számszerűsíthetők, ugyanis a számszerűsítésnél 

alkalmazható algoritmus ezt szükségessé teszi. Szakmai ismereteink birtokában tehát a jövedelemváltozás 

közvetlen számszerűsíthető okai a: (1) kapacitás (létszám) változása; (2) fajlagos hozam változása; (3) 

árváltozás; és a (4) fajlagos költség (önköltség) változása. A módszer alkalmazása a vizsgált terület sajátosságai, 

a feltárandó tényezők között fennálló bonyolult kölcsönhatások, stb. miatt is komoly szakmai kihívást jelent. 

2. Az elemzés eszközrendszere 

Mutatószámok képzése: az alkalmazott mutatószámok elméleti hátterét szintén az értéktermelő folyamatok 

gazdasági hatásaiban találjuk meg. A számítható mutatószámok elméleti összefüggéseit a 3.2. ábra alapján 

követhetjük nyomon. Ahogy az ábrán látható, az inputok és outputok számbavétele történhet természetes és 

számított mértékegységek alapján, valamint pénz értékben. Az inputok és outputok mondhatni tetszőleges 

kombinációjával származtathatók a különböző mutatószámok és mutatószám-rendszerek. 

 

3.2. ábra 

A mutatószámok képzésének elméleti háttere 

Forrás: PUPOS, 2010. 

Az outputok és inputok viszonyát általánosságban hatékonyságnak nevezzük. Ha a viszonyítás természetes 

mértékegységek, vagy számított mértékegységek alapján számba vett értékeken alapul, akkor naturális 

hatékonyságról beszélünk. Hatékonyságot kifejező mutató lehet például az egy kilogramm súlygyarapodáshoz 

felhasznált hizlaló táp mennyisége, tehát 18876:8580=2,2 kg/kg súlygyarapodás. Ez a naturális hatékonysági 

mutató a termelésben felhasznált input, mint takarmány hatékonysági mutatójaként értelmezhető. Hatékonysági 

mutatóként értelmezhetők például; a napi súlygyarapodás, a kocaforgó, a két ellés között eltelt idő, a 

tojáshozam, a termésátlagok, stb. Azon inputok vonatkozásában, ahol az ok-okozati összefüggés a felhasznált 

mennyiségük és az output alakulása között fennáll – például: a felhasznált tejelő pótabrak mennyisége és a 

tejhozam – fontos összefüggésekre mutatnak rá, és további kategóriák értelmezését teszik lehetővé és 

szükségessé is következő hatékonysági mutatók: (1) átlagos hatékonyság: adott ráfordítási szinten az összes 

hozam („y” output, pl. kg, tonna, stb.) és az összes ráfordítás naturális mértékegységben kifejezett hányadosa: 

(„x” input, pl. kg, óra, stb.), azaz y/x, vagyis az átlagos hatékonyság az egységnyi ráfordításra jutó hozam 

mennyiségét számszerűsíti.; (2) pótlólagos hatékonyság: az egységnyi pótlólagos ráfordításra (Δx) jutó 

pótlólagos hozam (Δy) mennyiségét mutatja, azaz Δy/Δx. 
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Az inputok másik nagy csoportját, az egyszeri ráfordításként értelmezett inputok jelentik. Ezek a vagyon dologi 

vagy immateriális javakban megjelenő elemei lesznek, éven túl szolgálják a termelést, azaz befektetett 

eszközként funkcionálnak. Ezen inputok vonatkozásában a naturális hatékonyság nem értelmezhető. 

A naturális hatékonysági mutatók önmagukban nem alkalmasak arra, hogy mérjék az értékarányokat. 

Szükségünk van a gazdasági hatások számbavételére, azaz pénzértékben történő kifejezésükre, azaz a gazdasági 

hatékonyság mérésére és értelmezésére is. A gazdasági hatékonyság nem egyéb, mint a naturális hatékonyság 

pénzügyi vetülete, az outputok és inputok viszonyának pénzértékben történő kifejezése. Ismert, hogy a 

folyamatos ráfordítások pénzben kifejezett értéke a termelési költség. Az output pénzben történő számbavétele a 

termelési értéket adja. A kettő különbsége a profit /jövedelem/. A pénzben kifejezett érték-kategóriák viszonyát 

kifejező mutatószámok a jövedelmezőség mutatószámai. A jövedelmezőség mutatói abszolút mutatószámok, 

önmagukban kifejezik, hogy az adott output előállítása a termelő számára milyen eredménnyel járt. Képletesen 

szólva a jövedelmezőség olyan, mint egy hőmérő. Van tehát egy negatív tartománya, egy nulla pontja és egy 

pozitív tartománya. Gazdasági tartalmat adva ezen értelmezésnek a jövedelmezőség mutatói tehát önmagukban 

kifejezik a veszteséget, a nulla pontot/fedezeti pont/ és a nyereséget. Hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy 

adott árarányok mellett, e mutatók értékét a naturális hatékonyság alakulása határozza meg. A gazdasági 

hatékonyság mutatói tehát pénzügyi mutatószámoknak tekinthetők. Számszerűsítésük adatbázisát alapvetően az 

eredmény-kimutatás és a vagyon mérleg képezi. 

A pénzügyi mutatószámok túlnyomórészt egyszerű arányszámokon alapulnak. Fontos szempontként kell 

figyelembe venni a pénzügyi mutatók alkalmazásánál, hogy az általános tendenciák kifejezésére alkalmas 

mutatók számításához megfelelő hosszúságú időtáv kell, hogy rendelkezésre álljon. Az egy évre vonatkozó 

adatok csak az adott állapotot tükrözhetik. A több éves adatbázis a dinamikus összehasonlítást is lehetővé teszi. 

A kapcsolódó elemzésnél a viszonyítási alapok helyes megválasztása fontos szempont kell, hogy legyen. A 

viszonyítás alapját képezhetik: (1) a korábbi évek mutatói, (2) az ágazatra jellemző, országos átlagok vagy 

képzett mutatók, (3) a hasonló nagyságú és adottságú vállalat(ok) adatai, (4) a régióra jellemző mutatók, (5) a 

pénzintézetek által biztosított adatok stb. 

A pénzügyi elemzés legfontosabb adatbázisát – ahogy erre már utalás történt - az éves beszámoló, illetve annak 

elemei képezik. A beszámoló adatbázisán készült elemzés lehet: (1) átfogó elemzés: általában csak a változás 

mértékét és irányát kifejező mutatókat tartalmazza, az azt kiváltó okok kevésbé részletezettek és az (2) 

értékmutatókon alapuló elemzés: a statisztikai és beszámolóból vett szöveges információkat is felhasználja, az 

ok-okozati összefüggésekre is rávilágít, valamint a (3) részletes elemzés: A beszámoló adatai alapján egy-egy 

terület részletes vizsgálata során az eltérések minden lényeges okát fel lehet tárni. Ezen elemzéshez érték és 

mennyiségi adatok egyaránt felhasználásra kerülnek. 

A mutatószámokkal szemben megfogalmazható, hogy azok – tartalmuknál fogva – biztosítsák a vállalatok 

adatainak értékelhetőségét, elbírálhatóságát, felszínre hozzák az adatokban rejlő információt annak érdekében, 

hogy következtetéseket lehessen levonni, és nagy tömegű adat összegzésére legyenek alkalmasak. 

Mondhatnánk, hogy e szempontok a gazdasági - és nem csak a pénzügyi - elemzés során számított mutatókra 

vonatkoztathatók. Ez azonban nem teljesen helytálló megfogalmazás lenne. A pénzügyi elemzés során rendkívül 

összetett folyamatok eredményét egyetlen mutatószámban kell kifejezni, tehát a mutatók megválasztása alapos 

szakmai felkészültséget és hozzáértést követel meg. Ennek hangsúlyozása azért fontos, mert több tucat azon 

pénzügyi mutatók száma, amelyek a kapcsolódó szakirodalomban megtalálhatók. Könnyen eshetünk tehát abba 

a hibába, hogy „nem látjuk a fától az erdőt”. A pénzügyi mutatók – tartalmuknál fogva – lehetnek: (1) 

állapotjelző mutatók, (2) a folyamatjelző mutatók, (3) vegyes mutatók (amelyek állapotot és folyamatot kifejező 

adatokból képezünk). 

A pénzügyi mutatószámok rendszere KATITS-SUVÁK (1999) munkája alapján a következők szerint 

csoportosítható: (A) Mérlegelemzés: (1) Likviditási ráták, (2) Adósság- és hitelképességi ráták; (B) Eredmény-

kimutatás elemzése: (1) Profitabilitási ráták; (C) Mérleg és eredmény-kimutatás együttes elemzése: (1) 

Hatékonysági ráták, (2) Tőkestruktúra hányadosok, (3) Finanszírozási erő, (4) Növekedési ráták. A 

csoportosításnak megfelelően a gyakorlatban széles körben használt mutatók közül a leggyakrabban használt 

mutatószámokat ismertetjük. 

A/1. Likviditási ráták: ezek a ráták a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek arányából számíthatók. A 

vállalat rövidlejáratú kötelezettségei teljesíthetőségéről tájékoztatnak. 
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Likviditás I. fokozat =  

ahol, 

PE: Pénzeszközök 

RLÉP: Rövid lejáratú értékpapírok 

RLK: Rövid lejáratú kötelezettségek 

Likviditás II. fokozat=  

ahol, KÉ: Készletek 

Likviditási III. fokozat =  

ahol, FE: Forgóeszközök 

A/2. Adósság és hitelképességi ráták: a mutatók azt jelzik, hogy a vállalat milyen mértékben képes eleget tenni 

a hosszú lejáratú kötelezettségek teljesítésének. Ide sorolhatók a pénzügyi kockázat tárgyalásánál említett 

mutatók is, de további mutatókat is számolhatunk. 

Eladósodottsági mutatók: 

Adósság arány mutató=  

ahol ÖK: összes kötelezettség 

ÖE: összes eszközérték 

Adósság és saját alapok aránya=  

ahol ST: saját tőke 

HLK: hosszú lejáratú kötelezettségek 
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Eladósodottsági fok =  

ahol IT: Idegen tőke 

Idegen források szerkezetére utaló mutatók: 

Kötelezettségek részaránya =  

Rövid lejáratú kötelezettségek aránya =  

Szállítói hitelek aránya =  

Rövid lejáratú hitelek aránya =  

ahol RLH: Rövid lejáratú hitelek 

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek aránya =  

ahol EHLH: Egyéb hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 

BFH: Beruházási, fejlesztési hitelek 

Tőkefedezettségi mutatók: 

Kamatfedezettségi mutató =  

B/1. Profitabilitási ráták: a vállalat általános teljesítményéről adnak képet. A vállalat valamennyi érintettje 

számára hasznos információt szolgáltatnak. 
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Működési profithányad =  

ahol EBIT: Adózás és kamatfizetés előtti eredmény 

NÁB: Nettó árbevétel 

Nettó profithányad =  

Árbevétel arányos összköltség =  

ahol ÖKTG: Összes költség 

Nyereségarányos összköltség =  

C/1. Hatékonysági ráták: ezen mutatók azt mérik, hogy a vállalat milyen hatékonyan használja a birtokában 

lévő eszközöket, hogy forgótőke menedzsmentje megfelel-e az elvárásoknak. E mutatókat a vállalat aktivitási, 

tevékenységi rátáinak is nevezik. 

Eszközarányos forgalom =  

ahol ÖE: Összes eszközérték 

A lekötött tőke hatékonysága =  

ahol LT: Lekötött tőke 

Készletek forgási sebessége =  

ahol ÁLKÉ: Átlagosan lekötött készletérték 
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Vevői követelések forgási sebessége =  

ahol KÖV: Vevői követelések 

Vevői követelések behajtásának ideje =  

 

Szállítói tartozás rendezésének ideje =  

ahol SZT: Szállítói tartozás 

ENJB: Egy napi beszerzés 

 

Eddigi tanulmányainkból tudjuk, hogy az eszközök hatékonyságát az adózott eredménnyel is mérhetjük. Ezen 

mutatószámok közül az alábbiak a fontosabbak: 

Eszközarányos megtérülés( ROA) =  

Lekötött tőke megtérülése (ROI) =  

A két mutató között fennálló összefüggéseket a 25. ábra teszi szemléletesebbé. 

Részvény-tőke arányos megtérülés (ROE) =  

A ROA, ROE és ROI mutatók közötti összefüggések a 3.3. és 3.4. ábrán láthatók A legfontosabb pénzügyi ráták 

közötti kapcsolatok a 3.5. ábrán követhetők nyomon. A 3.5. ábrán vázolt összefüggésekben használt jelölések 

tartalma az alábbiakban összegezhető: 
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3.3. ábra 

A ROA és ROI mutatók közötti összefüggések 

Forrás: KATITS-SUVÁK (1999) 

 

3.4. ábra 

A ROA és ROE mutatók közötti összefüggések 

Forrás: KATITS-SUVÁK (1999) 
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3.5. ábra 

A fontosabb pénzügyi ráták közötti kapcsolatok 

Forrás: KATITS-SUVÁK (1999) 

C/2. Tőkestrutúra hányadosok: 

Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya =  
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Kölcsöntőke-részvénytőke arány =  

ahol RT: Részvénytőke 

Hitelarány=  

ahol ÖH: Összes hitel 

C/3. Finanszírozási erő: ezen mutatók az eddigiekben használt eredmény kategóriák helyett a cash flow 

kategóriát tartalmazzák. Ennek az a szakmai magyarázata illetve indoka, hogy a kötelezettségek teljesítéséhez 

csak mobil pénzeszközök használhatók. A mutatók értelmezésénél egyértelműen definiálni szükséges, hogy a 

cash flow tartalma mi. Hivatkozott szerzők a csah flow –t az alábbiak szerint értelmezik: 

 

Az alkalmazott mutatók az alábbiak: 

Cash flow-forgalom ráta =  

Dinamikus eladósodási fok =  

Dinamikus likviditási fok =  

Adósságtörlesztési képesség =  

ahol ÖK: Összes kötelezettség 

PE: Pénzeszközök 

C/4. Növekedési ráták: a növekedési ráták arra adnak választ, hogy a vállalat kizárólag a belső finanszírozási 

forrásokkal milyen mértékben képes befektetését és működését finanszírozni. 
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Belső növekedési ráta =  

ahol ROA: Eszközarányos megtérülés 

b: Profit-visszatartási ráta 

Fenntartható növekedési ráta =  

ahol ROE: Részvény-tőke arányos megtérülés 

A mutató – tartalmánál fogva – azt a maximális növekedési ütemet adja, amit a vállalat külső részvény-tőke 

nélkül képes fenntartani úgy, hogy közben változatlan marad a tőkestruktúrája. 

3. Az állattenyésztés elemzésének specialitásai 

A vázolt ismeretanyag alapján az állattenyésztés elemzésének területei az alábbiak lehetnek: 

3.1. Az állatállomány létszámának és összetétele változásának 
elemzése 

A használható mutatók: számosállat, állategység. E mutatókra való átszámítása az egyes állatfajoknak és 

korcsoportoknak lehetőséget ad az állatállomány nagyságának, szerkezetének, illetve a változások elemzésére. 

De ez képezi alapját az állatsűrűségi mutatók számításának is, amiből következtetni lehet a terület állateltartó 

képességére. Az állategység az Európai Unióban kötelezően használatos. 

Számosállat az állatállomány nagyságát összefoglalóan kifejező egyenértékszám. A különféle állatfajok eltérő 

korú és ivarú állatainak összeadására szolgál. A számosállat 500 kg élősúlyú állatot vagy állatcsoportot jelent. 

Tapasztalati átszámítási kulcsszáma átlagos összetételű állomány esetén a következő: 

 

3.1. táblázat 

A számos állat kategória átszámítási kulcsszámai 
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3.2. táblázat 

Az állategység kategória átszámítási kulcsszámai 

3.2. Az állatállomány produktivitásának elemzése: 

A képezhető mutatószámok – érthető módon – igazodnak az adott állatfaj és hasznosítási irányhoz. Az elemzés 

történhet (a) Szaporulati mutatószámok alapján: 

Termékenyítési mutatók: 

Fedeztetési arány =  

Termékenyülési arány =  

Fedeztetés eredményességi mutató =  

Szaporulatjelző mutatószámok: 
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Fialási átlag =  

Ellési v. fialási arány (kocaforgó) =  

Két ellés között eltelt idő napokban stb. 

Elhullást v. kiesést kifejező mutatószámok: pl. elhullási %, felnevelési %, kelési % 

(b) Termeléssel összefüggő mutatószámok alapján úgy, mint: fajlagos hozammutatók, melyek képezhetők 

állatfajonként, illetve hasznosítási irányként, pl. istállóátlag, fejési átlag, nyírási átlag, egy tojóra jutó átlagos 

tojáshozam, súlygyarapodás,stb. 

Az elemzés történhet az ágazat egy-egy részterületének elemzéseként, mint pl. takarmánygazdálkodás, 

költségek elemzése stb., az ágazat komplex, azaz minden területre kiterjedő elemzése és az állattenyésztés, mint 

főágazat átfogó elemzése. Ebben az esetben a vállalati szintű elemzésről van szó, és az állattenyésztés, szerepét, 

súlyát stb. mutatjuk ki a vállalat gazdálkodásába ágyazottan. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az elemzés köre, területe, az alkalmazható naturális és pénzbeli 

mutatószámok alapvetően az elemzés céljától függnek, de számításuk mindig a szakmai szempontoknak 

alárendelten kell, hogy történjen. 
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Chapter 4. AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSI 
ÁGAZATOK TERVEZÉSE 

1. A tervezés általános kérdései 

Ismert, hogy a vállalkozás a környezetétől nem izolált egység, azzal szoros kapcsolatban és kölcsönhatásban 

van. Környezetéből inputokat „vesz fel”, melyek a vállalatban zajló vállalkozási tevékenység során átalakulnak 

(transzformálódnak) outputokká – termékekké vagy szolgáltatásokká. A vállalatban tehát reálfolyamatok 

(értéktermelő folyamatok) és a reálfolyamatok által indukált nominálfolyamatok (pénzügyi folyamatok) 

zajlanak. A pénzügyi folyamatok a reálfolyamatokkal egyidejűleg, vagy némi időeltolódással, de velük 

ellentétes irányban haladnak. 

A fentiek alapján is belátható, hogy a vállalat működése jól megfogalmazott célokat követ, és helyzete a 

megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, azok irányába változik. A változás tartalmát és irányát a 

környezet változása alapvetően meghatározza. Az eredményes működés, a fennmaradás, a környezethez való 

sikeres alkalmazkodás érdekében a vállalat működése nem lehet esetleges, nem engedhető meg, hogy működése 

csak a véletlenen alapuló legyen. 

A vállalatban zajló folyamatokat tehát meg kell tervezni. A tervezés – általános értelemben véve – nem egyéb, 

mint valamilyen kívánatosnak tartott jövőbeni állapot felvázolása, valamint az annak elérését lehetővé tevő 

cselekvési programok és a szükséges erőforrások meghatározása. A definícióból következik, hogy a tervezés 

célja a vállalat jövőjének tudatos formálása, a vállalat felkészítése a jövőben várható hatásokkal szemben. A 

definícióból még az is kiolvasható, hogy a kitűzött célok, az azok eléréséhez vezető utak, a vállalat környezete, a 

rendelkezésre álló erőforrások differenciáltsága stb. számos alternatívát kínál(hat) a vállalat számára. Az 

alternatívák sokféleségéből viszont következik, hogy a tervezés során mindig a több lehetőség közötti választás 

problémájával állunk szemben, tehát dönteni, választani kell az alternatívák közül. A tervezés tehát – ebből az 

aspektusból – döntést is jelent. Olyan döntést, amely – a kapcsolódó sajátos jegyek miatt – a döntések más 

típusaitól jól megkülönböztethető, ugyanis a kitűzött cél a kapcsolódó cselekvési program hiányában nem lesz 

elérhető, vagy a különböző valószínűséggel várható események befolyásoló hatása miatt a cél maradéktalanul 

nem lesz megvalósítható. 

A vállalati tervezés lényegi sajátosságai tehát az alábbiakban foglalhatók össze: 

-A tervezés mindig több lehetőség közüli választást jelent. 

-A tervezés megelőzi a cselekvést, tehát a kockázatot nem küszöböli ugyan ki, de számol vele. 

-A tervezés a vállalaton belül rendszert alkot. 

-Az egyik legfontosabb vezetői feladat (funkció). 

-Az egyik legfontosabb vezetői feladat (funkció). 

-Koordinálja a vállalat és környezete közötti, valamint a vállalaton belül zajló folyamatokat. 

-A tervezés – mint folyamat – végterméke a terv, mindamellett, hogy a terv, mint végtermék nem minden 

esetben jelent írásbeli formát. 

-A terv végső soron a kitűzött cél elérésének konkrét cselekvési programja. 

-A terv a visszacsatolás (terv/tény összehasonlítás) viszonyítási alapja. 

Összefoglalva a tervezés lényegét, az alábbiakat fogalmazhatjuk meg: A tervezés olyan komplex tevékenység, 

amely vizsgálat tárgyává teszi a vállalatban zajló reál- és nominál folyamatok alakulását, a rendelkezésre álló 

erőforrásokat, a vállalat és környezete közötti kölcsönhatásokat. A tervezés célokat jelöl ki, meghatározza az 

elérésükhöz szükséges cselekvési programot, a szükséges erőforrásokat, feltételeket és intézkedéseket, a 

visszacsatolás mechanizmusát, növeli a kitűzött cél elérésének valószínűségét. 
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2. A tervek csoportosítása 

A tervek készítésének többféle célja lehet. Általános célként fogalmazható meg a vállalkozás 

létrehozásának/alapításának/ előkészítése, illetve működő vállalkozás esetén a szervezet céljai és tényleges 

lehetőségei közötti összhang keresése és megteremtése, ennek módjának, tartalmi összefüggéseinek bemutatása. 

A vállalati tervezést (a vállalati terveket) többféle szempont alapján csoportosíthatjuk. A csoportosítás fontosabb 

ismérvei a következők lehetnek: (1) a tervezés jellege (fokozatai); (2) a tervezés időhorizontja; (3) a tervezés 

tárgya; (4) a tervezés célja. 

A (1) tervezés jellege (fokozatai) szerint beszélhetünk: (a) stratégiai tervezésről; (b) taktikai tervezésről és (c) 

operatív tervezésről. 

Hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy a terveknek e három alapvető fokozata (stratégiai / taktikai / operatív) 

hierarchiát alkot abban az értelemben, hogy a feljebb lévő szint keretet ad az alatta elhelyezkedő szint 

tervezéséhez. A hierarchia csúcsán - a stratégiai szint - a stratégiai tervezés illetve stratégiai terv áll, ezt követi a 

taktikai, majd az operatív tervezés illetve tervek szintje. 

(a) A stratégiai tervezés a vállalat egész rendszerét érintő változásokat tartalmazza. Általában hosszú távra 

szól. CHIKÁN (2001) szerint a stratégia feladata: „…olyan módon szervezze meg a vállalat érintettjeit, olyan 

mozgásformákat tegyen kívánatossá és lehetővé az érintettek számára, amelyek hatékonyan szolgálják a vállalat 

alapvető célját.” A stratégia tehát a vállalat működésének vezérfonala. Stratégiai szinten tehát hosszabb 

időszakra tervezik meg a vállalkozás fejlődésének alapvető vonásait, olyan változásokról van szó, amelyek a 

szervezetet, mint teljes rendszert érintik. A stratégiai tervezés fő feladata a szervezet lehetőségeinek idejében 

történő felismerése és az ezekre való reagálás, stratégiai cselekvési program vázlatos kidolgozása azok 

kockázatának elemzése mellett. 

(b) A taktikai tervezés egyes részrendszerek céljainak meghatározását és a szükséges erőforrások kapcsolódó 

tervezését jelenti. Taktikai szinten tehát a stratégiai fázisban kitűzött célokat és az elérésükhöz alkalmas 

cselekvési stratégiákat konkretizálják, és projekt rendszerű bonyolítást feltételeznek. Ekkor kidolgozásra 

kerülnek a szervezet egészének és részrendszereinek a specifikus céljai, kijelölik a célok eléréséhez szükséges 

erőforrásokat és intézkedéseket. A szükséges beruházások tervezése – mely tipikusan projekt rendszerű munka - 

a taktikai tervezés tipikus feladata. 

(c) Az operatív tervezés az outputok előállításának és kölcsönös felhasználásának rövidtávra szóló tervezését 

jelenti az erőforrások optimális felhasználása mellett. Az operatív tervezés egy évet, vagy rövidebb időtávot fog 

át, pl. egy adott gyártási, termelési folyamat terve, éves pénzforgalmi terv stb. 

A (2) tervezés időhorizontja: a gazdasági események bekövetkezésének sebessége, mely az idő előrehaladásával 

folyton módosul (leginkább minden gyorsul), más és más időtávú tervezést igényel. A gyors bekövetkezésű 

eseményeket rövidtávú, a lassabbakat középtávú és az összetettebb, komplex és egyben későn bekövetkező 

eseményeket hosszú távú tervekben kell megtervezni. A tervezés időhorizontja alapján beszélhetünk: (a) hosszú 

távú; (b) középtávú és (c) rövid távú tervezésről. 

A régebbi nómenklatúra szerint hosszú távú tervek voltak az 5 éven túli tervek, középtávúak a 3-5 éves tervek és 

a rövid távúak, az 1-3 évig terjedő tervek. Ez a besorolás a nemzetgazdasági vagy szupranacionális (pl. EU) 

szinten történő tervezés estében most is elfogadható, azonban a vállalati és kisebb szervezeti egységek szintjén 

ez módosult, azaz rövidült. Napjainkban rövid távú terveknek nevezzük az éven belüli terveket, középtávúnak 

az 1-3 éveseket és hosszú távúnak a 3 éven túlikat. Hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy a terv időtávja és 

annak kidolgozottságának részletezettsége szoros kapcsolat van. Tehát minél hosszabb távra szól a terv, 

általában kevésbé részletes, és minél rövidebb távú annál alaposabban kimunkált. 

Az időtáv hossza sok esetben nem elhatározás kérdése, mert azt számos tényező befolyásolja, pl. a tervezés 

célja, a tervezés jellege, a vállalkozási tevékenység jellege, a termék előállítási folyamat milyensége stb. Minden 

egyes időtávnak megvan tehát a szerepe, funkciója, összhangban a terv céljával. A stratégiai tervezés hosszú 

távra szól. A középtávra szóló tervezés lehet, pl. egy üzleti terv kidolgozása is, ha egy projekt realizálását 

kívánjuk megvalósítani, amely jelentős erőforrás-bővítést és ez által a termelési szerkezetben is jelentős 

változást eredményez. Rövidtávra szóló tervezési feladatot jelent pl. egy vállalat éves termelési tervének 

elkészítése. Éven belüli tervezési feladatként értékelhető egy kampányidőszakra vonatkozó terv, amikor az adott 

1-2 hetes időtávban megoldandó feladatokat rögzítjük. 
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A (3) tervezés tárgya szerinti csoportosítás a jelentkező tervezési feladat gyakorisága alapján különbözteti meg a 

tervezést úgy, mint: (a) funkcionális tervezés és (b) projekttervezés. 

(a) A funkcionális tervezés a gazdálkodásnak csak egy részterületét öleli fel, évről-évre ismétlődő feladatként 

jelentkezik, pl. az erőforrások (munkaerő, gépszükséglet stb.) tervezése. 

(b) A projekttervezés – ahogy az elnevezés is utal rá – egy meghatározott időtartamra vonatkozóan egyedi, nem 

ismétlődő tervezést jelent, pl. egy új termék gyártásához szükséges beruházási terv, egy építkezés terve stb. 

A (4) tervezés célja – mint csoportképző ismérv – rendkívül sokféle tervezést illetve tervet eredményez, szoros 

összefüggésben van az előzőekben említett szempontokkal. A különböző tervezési célok egy hierarchikus 

rendszert kell, hogy alkossanak. A célok egymást feltételezik, szoros kölcsönhatásban vannak egymással. A 

tervezési céljai vonatkozhatnak pl.: (a) a vállalat egészére (pl. a profit növelése); (b) a vállalt alapítására 

(létesítésére); (c) az előállt krízishelyzet kezelésére (szanálási tervek) és (d) a vállalat felszámolására stb. 

3. A tervezés, mint menedzsment funkció, tervezési 
szemléletek 

Ahogy ezt az előzőekben láttuk, a vállalat gazdasági rendszerként is értelmezhető. Célja jól definiálható, és a 

rendszer egyensúlyának fenntartása beavatkozást igényel. Ez a beavatkozás azonban csak tudatos lehet, mely 

tudatosság alapját végső soron a környezettel való kapcsolattartás, a külső és belső információk megszerzése, 

feldolgozása, és a vállalat érdekében történő eredményes hasznosítása jelenti úgy, hogy biztosítjuk a 

rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználását, megjelölve: (1) a vállalat jövőképét; (2) a jövőkép 

elérése érdekében szükséges tennivalókat; (3) a visszacsatolás mechanizmusát, azaz a kitűzött jövőkép és az 

elért eredmények ismeretében a szükséges korrekciók lehetőségének biztosítását. 

A vállalat hosszú távú fennmaradása tehát feltételezi, hogy a vállalat működését tervezzük, szervezzük, 

koordináljuk, ellenőrizzük, irányítsuk, azaz gyakoroljuk a menedzsment funkciókat. A tervezés tehát egyik 

fontosabb menedzsment funkció is. 

A vállalat, mint a nemzetgazdaság egyik alapegysége, a termelési tényezők felhasználásával állítja elő a javakat 

a társadalom számára. Az erőforrások felhasználásának gazdasági hatékonysága az egyik olyan terület, amelyen 

keresztül – hosszabb távon – összekapcsolódik a vállalat és tulajdonosainak, valamint a társadalmat képviselő 

államnak az érdekeltsége. A történelmi, gazdasági fejlődés eredményeként az állam szerepe is átértékelődött, a 

gazdálkodási feltételek alapvető változáson mentek és mennek keresztül. Mindezekből következik, hogy a 

mindenkori társadalmi, gazdasági körülményektől, a tervezéshez kapcsolódó elméleti ismereteket megalapozó 

tudományos eredményektől stb. is függően változtak a vállalati tervezés céljáról, funkciójáról, kidolgozásának 

módjáról stb. vallott nézetek is. A kapcsolódó változások, tényezők kölcsönhatásának eredőjeként változtak a 

tervezési szemléletek (tervezési filozófiák) is. 

A tervezési szemléletek fogalmán a tervezés céljáról, vállalati szerepéről, kidolgozásának módszereiről és 

elméleti megalapozottságáról vallott nézetek összességét értjük. E filozófiák tehát a tervezést – mint 

menedzsment funkciót - sem hagyták érintetlenül. Az alapvető tervezési szemléletek (filozófiák) főbb jellemzői 

az alábbiakban foglalhatók össze: 

A kielégítő (elfogadható) szintre történő tervezés jellemzője, hogy nem törekszik az optimális, a „lehető 

legjobb cél” elérésére, többé-kevésbé azonosítható az úgynevezett hagyományos tervezés fogalmával. 

Gyakorlati alkalmazását indokolhatja, hogy a lehető legjobb, a cél eléréséhez vezető algoritmus egzakt 

meghatározása – a kapcsolódó sajátosságok és kölcsönhatások miatt – rendkívül nehéz, sőt – a kockázat miatt – 

még elvileg sem képzelhető el. Megelégszik tehát a vállalat biztos fennmaradását biztosító „igényszinttel”. 

Alkalmazása mellett szól még, pl. hosszabb távra szóló tervezésnél, a rendelkezésre álló információk 

megbízhatósága, rövidtávon pedig éppen a tervezéshez rendelkezésre álló idő rövidsége. Ez a tervezési 

szemlélet ugyanakkor magában hordja azt a veszélyt, hogy a vezetés úgymond „elkényelmesedik”, minimális 

változtatást terveznek csak a termelési szerkezetben, illetve a kibocsátásban, kerülik a vállalatvezetés szervezeti 

rendszerének átalakítását, a múltbeli hiányosságok kedvezőtlen hatásait igyekeznek csak kiküszöbölni stb. Erős 

versenyhelyzetben ez a szemlélet nagy valószínűséggel a vállalat versenytársaktól való leszakadását 

eredményezi. 

Az optimalizáló tervezési szemlélet a lehető legjobb megoldás elérését tűzi ki célul, optimalizálja a rendszer 

inputjait és outputját. Alkalmazásának egyik elengedhetetlen feltétele az operációkutatási módszerek 
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felhasználása a tervezési munkában. Felhasználásának másik fontos feltétele, hogy a kitűzött tervcélok, az 

alkalmazott modellek mennyiségi (kvantitatív) megfogalmazása elvégezhető legyen. Az eljárás eredményessége 

tehát alapvetően attól függ, hogy a megfogalmazott modell mennyire pontosan, „valósághűen” képes az 

optimalizálandó rendszer működését megjeleníteni. Hátrányaként, illetve veszélyeként említhető meg, hogy a 

nem kvantifikálható célokat nem képes kezelni, a modellek – a kezelhetőség érdekében – a valóságot jelentősen 

leegyszerűsítik. Gyakran előfordul, hogy a módszerek alkalmazása öncélúvá válik, emiatt a kapott „eredmény” 

a gyakorlatban csak korlátozottan használható. Alkalmazásának egyik legfőbb előnye az, hogy a modellek 

szerkesztése komplex, rendszer-szemléletű gondolkodásmódot követel, ami ötvözve a napjainkra jellemző 

stratégiaimenedzsment-szemlélettel – a jövőt illetően is – gyakorlati felhasználásuk mellett szól. 

Az adaptív tervezési szemlélet a vállalat és környezetének egységes rendszerként való felfogását és kezelését 

jelenti. A kapcsolódó elméleti összefüggések, alkalmazható módszerek kidolgozása napjainkban még nem 

tekinthető teljes mértékben kiforrottnak, ebből eredően a gyakorlati életben ez a szemlélet, mint a szemlélet 

érvényesítésére való törekvés jelenik meg a vállalat rugalmas alkalmazkodásának biztosítása érdekében. Az 

adaptáció a vállalat alkalmazkodását, reagálását jelenti az olyan zavaró külső és belső változásokra, amelyek a 

vállalat működésének hatékonyságát befolyásolják, illetve befolyásolhatják. Passzív adaptációról akkor 

beszélünk, ha a vállalat működését úgy változtatjuk meg, hogy a megváltozott körülmények között is biztosított 

a vállalat hatékony működése, tehát a vállalat alkalmazkodik a körülményekhez. Az aktív adaptáció esete azt a 

vállalati reakciót, cselekvést jelenti, amelynek eredményeként, illetve hatásaként a környezet is megváltozik. 

Ezen szemlélet esetében a tervezés, illetve a terv úgy értelmezendő, mint a rendszer megváltozásának hordozója. 

Ha ez így van, akkor viszont egyértelmű az, hogy tervezés (terv) nélkül a rendszer nem képes megváltozni, 

ebből viszont következik, hogy nem tud alkalmazkodni környezetéhez sem. Az adaptív tervezési szemlélet tehát 

ráirányítja a figyelmet a tervezés új sajátosságára, nevezetesen arra, hogy a terv magában kell, hogy hordozza a 

rendszer, azaz a vállalat alkalmazkodásának, megújuló képességének alternatíváját. A vállalat alkalmazkodó 

képessége több kapcsolódó tényező kölcsönhatásának együttes eredőjeként definiálható. Ezek a tényezők, illetve 

azok kölcsönhatásai jelölik ki a vállalat számára azt a mozgásteret, cselekvési alternatívát, ami adott esetben az 

eredményes alkalmazkodást jelenti a vállalat számára. Erre a képességre viszont a piacgazdasági feltételek 

keretei, az egyre inkább élesedő verseny, a globalizáció miatt a vállalatoknak még inkább szükségük van. 

A stratégiai szemlélet érvényesítése valamennyi kapcsolódó kérdés vonatkozásában új szemléletet jelent, 

erőteljesen érvényesül a rendszerszemlélet, és integrált megközelítési mód. A gazdálkodás feltételeinek 

alakulása, a szűkebb és tágabb vállalati környezeti tényezők változékonysága stb. miatt, a stratégia szó 

használatára a gazdasági élet területén is sor került, és napjainkban a stratégiai gondolkodás a vállalati 

magatartás egyik meghatározó elemévé vált. Legáltalánosabb értelmezése szerint a stratégia a hosszú időszakra 

érvényes célok, és az azok eléréséhez szükséges eszközöket jelenti. Ez azonban csak egyféle értelmezése a 

stratégia jelentésének. A továbbiakban a stratégiát az alábbi megfogalmazás szerint értelmezzük: „ A stratégia 

olyan átfogó, komplex és konzisztens koncepció, amely hosszú távra készül, és lehetővé teszi, hogy a 

vállalkozás felkészüljön a jövő várható eseményeire, vagyis nem más, mint a vállalkozások hosszú távú 

fennmaradásának cél- és eszközrendszere.” (GYULAI – KRESALEK, 2002). A fogalom konkrétabb 

értelmezése alapján „A stratégiai menedzsment a vállalati döntéshozatali rendszer, a struktúra és kultúra 

integrációját jelenti.” A vállalati szervezeti struktúra alkotja azt a központi vázat, amire épül a tervezési, 

vezetésirányítási, az ösztönző és érdekeltségi, valamint a kommunikációs és információs rendszer. Mindezt át 

kell hatnia egy „légkörnek”, amely az egyéneket és csoportokat mindenkor a szervezeti célok elérése érdekében 

motiválja, és az egyéni igényeket is kielégíti, ez a szervezeti kultúra.” (GYULAI-KRESALEK, 2002). A 

definíció alapján már könnyebben értelmezhetők a stratégiai menedzsment elemei illetve eszközei, melyek 

integrált felhasználásától és alkalmazásától remélhetjük annak a stratégiának az eredményes megvalósítását, 

amely biztosítja a vállalat eredményes működését. 

4. Ágazati tervezés 

Könnyen belátható, hogy ha minden terméket vagy szolgáltatást önállóan vennénk figyelembe a tervezés során, 

akkor ez a mezőgazdasági vállalatban zajló tevékenységek esetében rendkívül elaprózott szerkezeti tagolását 

eredményezné. Ezért, azokat a termékeket, vagy szolgáltatásokat, amelyeket azonos technológiai folyamattal 

kerülnek előállításra, mérhető a vállalati jövedelemhez való hozzájárulása, célszerű összevontan kezelni. Ezen 

ismérvek szerint rendszerbe foglalt egységeket nevezzük ágazatoknak, melyeket egyben a tervezés és az 

ökonómiai értékelés egységeiként kezelünk. A tervezés alapegységei tehát az ágazatok. 

A tervezés előzőekben vázolt ismeretanyagának döntő hányada – értelemszerűen - a mezőgazdasági 

vállalatokra, ezen belül az állattenyésztési ágazatokra is helytálló. Az ágazati sajátosságok kezelése pl. a 

pénzügyi tervezésnél, egyáltalán nem jelenthet problémát. Az ágazati sajátosságok miatt a termelési terv az a 
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tervrész, ami az állattenyésztési ágazatok esetében, sőt, egyes állatfajok vonatkozásában még további 

sajátosságokkal bír. A termelési terv alapját az állatállomány-változási tervek képezik. E tervek vonatkozásában 

megkülönböztetünk: (1) havi és (2) éves állatállomány változási terveket. 

A havi állatállomány változási terv az állatlétszám tervezésére szolgál és ez képezi alapját végső soron az 

állattenyésztés valamennyi terv részének. Készül állatfajonként, hasznosítási irányként, és tartástechnológiai 

változatokként. Az állatállomány-változási terv elkészítésénél nem nélkülözhető az állattenyésztés kapcsolódó 

ismeretanyaga, pl. kor és nem szerinti elnevezések, vemhességi idők, pároztatási és szaporulati mutatók, 

tartástechnológia stb. sem. A havi állatállomány-változási tervek tartalmi struktúrájának ismerete alapján, - 

feltételezve a kapcsolódó szakmai ismereteket is – nem jelenthet problémát azok elkészítése. 

 

4.1. táblázat 

Az állatállomány-változás munkalapja 

Forrás: SZŰCS, 2010. 

Az állatállomány-változás tervezési lapján a hó elejei nyitó állomány mindig megegyezik az előző hónap záró 

állományával, vagyis pl. a januári nyitóállomány egyenlő a decemberi záró állománnyal. A nyitó állományt 

növelhetik olyan tételek, mint a szaporulat, a vásárlás, vagy átminősítés, azaz áthozat más korcsoportból és 

csökkentheti az elhullás, a kényszervágás, az értékesítés és a korosbítás, azaz átvitel más korcsoportba. Ha a 

nyitó állományhoz hozzáadjuk a növelő tételek összegét és kivonjuk a csökkentő tételek összegét megkapjuk a 

záró állományt. Az átlaglétszámot a nyitó és záró állományok számtani átlagaként értelmezzük. A 

takarmányozási napok számát úgy kapjuk meg, hogy az átlaglétszámot megszorozzuk az adott hónap napjainak 

számával. Az adott korcsoport egy havi összes testtömeg-gyarapodását a takarmányozási napok és a napi átlagos 

testtömeg-gyarapodás szorzata adja tonnában kifejezve. Az átlagos tartási idő egyenlő a csoportba kerülési kor 

és a csoportelhagyási kor különbségével napokban kifejezve. Az átlagos csoportba kerülési tömeg és az átlagos 

csoportelhagyási tömeg különbsége az átlagos egyedi testtömeg-gyarapodás. Ha az egyedi testtömeg-

gyarapodást elosztjuk az átlagos tartási idővel (nap), akkor megkapjuk az átlagos napi testtömeg-gyarapodást, de 

megjegyezzük, hogy ez fordított sorrendben is tervezhető, ugyanis a tervezés során megfogalmazhatunk előre 

elvárt napi testtömeg-gyarapodást és ebből levezethetjük a tartási idő alatti átlagos egyedi testtömeg-

gyarapodást. 

Ha beállt állományról van szó a nyitó és záró állományok értéke – érthető módon – nagyságrendileg 

megegyezik egymással. Ha létszámbeli fejlesztés történik, pl. vásárlás miatt nő az állomány, akkor a vásárlás 

időpontjának ismerete alapján tervezhető a kisesés mértéke és a takarmányozási napok száma. A kieséseket az 

adott korcsoportra jellemző átlagtömeggel és az ott tartózkodási idő felével vesszük figyelembe. A nyitó és záró 

állomány tömegét szintén átlagtömegen tervezzük. Az értékesítést a korcsoportra jellemző végtömeggel és teljes 

tartózkodási idővel kalkuláljuk. 
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Az egyes korcsoportokra kidolgozott állatállomány-változási lapokat éves szinten összesíteni szükséges, 

melyhez az A4 jelű állatállomány-változás összesítő lap szolgál. Ez a tervezési lap kiegészül az egyedi és össze 

állatérték meghatározásával (4.2. táblázat). 

 

4.2. táblázat 

Az állatállomány-változás összesítő munkalapja 

Forrás: SZŰCS, 2010. 

Az előzőekben utalás történt arra, hogy egyes állatfajok esetében további sajátosságok is jelentkeznek. E 

sajátosságok az állatállomány létszámbeli változásához kapcsolódnak. Kiemelendő sajátosságként kell említeni 

a sertéságazat esetében az éves szaporulat tervezésének, és a rotáció szerkesztés algoritmusát. Az éves összes 

szaporulat az alábbi összefüggés alapján számszerűsíthető: 

 

A sertéságazathoz kapcsolódóan kiemelt kérdésként kell kezelni a rotáció szerkesztés algoritmusát, mivel ez 

képezi alapját az épületek, mint erőforrások tervezésének is. 

A rotáció szerkesztés algoritmusát az alábbiakban ismertetjük. A folyamatosan, több egymást követő 

periódusban folytatható állattartási tevékenységek esetén a termelés térbeli és időbeli elhelyezését a rotáció 

szerkesztés biztosítja. Az időbeliség azt jelenti, hogy a termelési időszak egyes szakaszaiban milyen 

tevékenységeket kell folytatnunk annak érdekében, hogy azok szinkronizáltan, időben egymáshoz megfelelő 

ütemességgel kapcsolódjanak. A térbeli elhelyezés alatt - a termelési folyamat megszakíthatóságából adódóan - 

az állatoknak az állattartó telep különböző épületeiben történő elhelyezését értjük, figyelembe véve az egyes 

korcsoportok egyedeinek fajlagos erőforrás – jelen esetben m2 – igényét. A tartási, nevelési idő függvényében 

bizonyos épületek egy adott időszak (év) alatt akár többször is igénybe vehetők. Ez utóbbi ismerete az épület, 

illetve férőhelyszükséglet meghatározása szempontjából döntő fontosságú. 

A folyamatos termelés ökonómiai, szervezési előnyei ismertek, mint a termelésszervezés, a beruházás-

igényesség, vagy a finanszírozás vonatkozásában egyaránt. A folyamatosság, illetve ütemesség az állattartási 

folyamatokban azzal jellemezhető, hogy egy év alatt milyen gyakorisággal indítjuk a termelési folyamatokat. A 

főbb összefüggéseket a sertéstartásra vonatkozóan tekintjük át. 

A termelés ütemességét a termelési folyamatok tenyésztési ágazati szakaszában tudjuk meghatározni. Az 

anyaállatok termelésbe állítása során határozzuk meg a kívánatosnak tartott folyamatosság eléréséhez szükséges 

ütemidőt. Az ütemidő azt az időtartamot jelöli, amely az egyes kocacsoportok termékenyítése között eltelik. 
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Ennek ismeretében számítjuk ki, az ún. elletési szakaszok számát, úgy, hogy az év napjainak számát az 

ütemidővel. Ennek megfelelően adódik, hogy 

 

Ha elfogadjuk, hogy a kocacsoportokat 12 naponként termékenyítjük, akkor adódik, hogy 

Elletési szakaszok száma= 365 : 12 = 30 

A kapcsolódó szakirodalmi adatok alapján ha az elletési szakaszok száma 25 felett van, akkor a termelés 

folyamatosnak tekinthető. 

A fialási gyakoriság és az elletési szakaszok száma alapján kiszámíthatjuk a kialakítandó kocacsoportok számát. 

Amennyiben a két ellés közti idő 182 nap, akkor a fialási gyakoriság /kocaforgó/ 2/év. Ennek alapján a 30 

elletési szakasz biztosítása 15 db kocacsoporttal lehetséges, mert 

 

Természetesen a folyamatos termeléshez bizonyos állománynagyság szükséges. Ha a kocalétszámot elosztjuk a 

kocacsoportok számával, megkapjuk az egy kocacsoportba lévő állatok létszámát (db/kocacsoport). A 

táblázatban látható, hogy az átlagos kocalétszám 165 db. Az elmondottaknak megfelelően adódik, hogy 

165 : 15 = 11 db koca/kocacsoport 

Az egy kocacsoportban lévő kocák létszámával meg kell, hogy egyezzen az ellető egységek férőhely kapacitása, 

azaz 11 db férőhelyes ellető egység kialakítása szükséges. Az ellető istálló férőhely kapacitása megtervezéséhez 

szükséglet tervezéséhez meg kell határozni a fiaztató egységek számát. A fiaztató egységek foglalási idejének 

ismeretében ki tudjuk számítani egy fiaztató egység éves szintű kapacitását, azaz forgásainak számát. Ha a 

foglalási idő 36 nap (Telepítés 4, szoptatási idő 28, fertőtlenítés 4) akkor az éves szintű forgások száma 10, mert 

 

Egy fiaztató egységet tehát 10 alkalommal tudunk használni, a 30 elletési szakasz levezetésére tehát 3 db 

fiaztató egység kialakítására van szükség, mert 

30 : 10 = 3 

A fiaztató egységek összes férőhely kapacitása 33 db (3 x 11) kell, hogy legyen. 

A süldőnevelő épületek száma és a férőhelyszükséglet ugyancsak a termelés ütemességének függvényében 

alakul. Az egyszerre telepített, majd leválasztott ellető épületekből a 11 férőhelyes ellető egységekből kikerülő 

szopós malac létszámot kell egy csoportban elhelyezni. Amennyiben a fialási átlag 10 db/ellés, a malackori 

elhullás pedig 10%-os, akkor egy kocacsoport választott malac szaporulata 99 db/kocacsoport/ellés. Ebből 

következik, hogy az egyszerre telepítés és ürítés elvének megfelelően egyszerre ekkora létszámú választott 

malac kerül a süldőnevelő egy épületegységébe, amelynek 99 db választott malac férőhelyigényét kell 

biztosítani. Emlékezzünk vissza, hogy 30 elletési szakaszt szerveztünk a tenyészkoca állományban, tehát 30 x 

99 db = 2970 db választott malac fogadásához kell férőhelyet biztosítani. Ennyire férőhelyre azonban nem lesz 

szükség, mivel egy férőhelyet – ugyanúgy, mint az ellető esetén – évente több alkalommal is használni lehet. 
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A süldő férőhelyek lekötési ideje függvényében az éves kihasználás, azaz a forgások száma a már ismert 

összefüggés alapján határozható meg, nevezetesen 

 

Az összefüggésben a 60 nap az alábbi időtartamokból tevődik össze; betelepítés 1 nap, tartózkodási idő 57 nap, 

fertőtlenítés 2 nap. Egy férőhelyet tehát 6 alkalommal lehet igénybe venni. Alapul véve a 30 elletési szakaszt, 

láttuk hogy egy 99 férőhelyes kapacitással rendelkező nevelő épületre van szükség. Mivel egy férőhely 

forgásainak száma 6/év, 5 db malacnevelőre van tehát szükségünk, összesen 495 db férőhellyel (99 x 5). A 

további korcsoportok férőhelyigénye a fentiekben megismert algoritmus alapján – értelemszerűen alkalmazva 

azokat - nem jelenthet problémát. 

Ha korcsoportonkénti bontásban ismert egy db állat területigénye, akkor az egyes csoportok darabszámának és 

fajlagos területigények szorzata megadja az épület összes hasznos területét. A fajlagos beruházási költség 

ismeretében viszont a tervezhető a beruházási költség is. 

A baromfiállomány állatállomány-változási tervének elkészítése az előzőekben megismert algoritmusok alapján 

már nem jelenthet problémát. Brojler ágazat esetében szintén a rotációk számát kell meghatározni. Példaként 

vegyük alapul a pulykahizlalást. Előnevelt állományt telepítünk. Egy rotáció és az éves szintre vetített rotációk 

számának meghatározása. Látni kell azt, hogy a rotáció időigényét a bak hízlalási ideje (16 hét) és a 

szervizperiódus (3 hét) teszi ki. Ennek megfelelően adódik; 

 

Az éves szintre vetített rotációk száma tehát; 

 

A 2,7 rotáció/év azt jelenti, hogy három alkalommal kerül sor betelepítése, és az év végén a bent álló állomány – 

csak a bak – 14 hetes korú lesz. Mivel az ivar szerinti sajátosságok miatt a tojó hízlalási ideje 9 hét, ezért az 

értékesítések száma a tojók esetében 3, a bak esetében 2. 

Kiemelten kell megemlíteni, hogy a gyakorlati megvalósítás során az ütemezés napi szinten óra pontossággal 

történik, illetve kell, hogy történjen a betelepítést és az értékesítést illetően egyaránt. Mivel az ivari sajátosságok 

befolyásolják a kapcsolódó paramétereket elhullás, végtermék súlya stb., ezért az állományváltozást ivar szerinti 

bontásban kell elkészíteni. A tervezés algoritmusát, a számszaki összefüggéseket csak egy rotációra és a bak 

állományra vonatkozóan a 4.3. táblázatban foglaltuk össze. 
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4.3. táblázat 

Az állat-állományváltozási terv (broiler pulyka) készítésének menete 

Forrás: PUPOS, 2010. 

 

4.4. táblázat 

Egy rotáció főbb adatai 

Forrás: PUPOS, 2010. 

A táblázat éves szinten az összesített adatokat tartalmazza, egy betelepített állományra vonatkozóan. A tervév 

termelési tervét - a 4.5. táblázat tartalmazza – azonban havi részletességgel kell elkészíteni, illetve tervezni. Erre 

azért van szükség, ez az időbeni struktúra biztosítja az operatív terv egyéb tervrészeivel, nevezetesen a 

pénzfogalmi terv egyes tartalmi elemeivel az összhangot. Ezen túlmenően csak a havi részletezettség teszi 

lehetővé, hogy pontosabban tudjuk a december 31-én bennálló állományra vonatkozó adatokat tervezni, a 

betelepítéseket, értékesítéseket az éves operatív tervben – nem túlzás, hanem elengedhetetlenül fontos – napi 

szinten, óra pontossággal ütemezni. 

 

4.5. táblázat 
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A pulykahizlalás állat-állományváltozási terve a 2010. tervévre 

Forrás: PUPOS, 2010. 

Az éves állatállomány-változási terv képezi alapját a hozamok és árutermék volumenének tervezéséhez, 

pontosabban ezek megtervezése e terv alapján történik. A létszámbeli változásokat összesítve tartalmazza. 

 

4.6. táblázat 

Forrás: SZŰCS, 2010. 

Ha megterveztük az állatállomány változást, akkor rendelkezésünkre áll korcsoporti bontásban az 1 napra, 1 

hétre, 1 hónapra és 1 évre értelmezett takarmányozási napok száma. Ezek ismeretében részleteiben is tervezhető 

az ágazat takarmány szükséglete és annak fedezete. A szükséglet és fedezetet összehangolását a 

takarmánymérleg (4.7. táblázat) segítségével lehet tervezni, míg a szükséglet a legpontosabban a megtervezett 

egyedi takarmányadagok (4.8. táblázat) alapján kalkulálható. 

 

4.7. táblázat 

Forrás: SZŰCS, 2010. 
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Az egyedi takarmányadagok tervezése során célszerű lineáris programozást (LP modell) használni, amikor is a 

célfüggvény a minimális adag költség. Az adagot úgy kell optimalizálni, hogy minimális legyen a költsége, 

egyben kiszolgálja az adott kor- és termelési csoportba tartozó állat táplálóanyag igényét, azt az állat képes 

elfogyasztani és a szükséges takarmányféleségek rendelkezésre is álljanak. A beépített korlátok nagy 

szakértelmet és odafigyelést igényelnek, mert hiába készül el egy jól optimalizált takarmányadag, ha azt az állat 

nem képes elfogyasztani, vagy valamelyik alkotórésze nem áll rendelkezésre. 

 

4.8. táblázat 

Forrás: SZŰCS, 2010. 

A takarmányszükségletet éves szinten meg kell határozni takarmányféleségenként korcsoporti és időszaki 

bontásban is, mind naturális és mind pénzértékben kifejezve (4.9-11. táblázatok). Nem szabad megfeledkezni 

arról sem, hogy veszteségek mindig képződnek, így az adagok alapján összesített mennyiségeket a várható 

veszteségekkel korrigálni szükséges. 

 

4.9. táblázat 

Forrás: SZŰCS, 2010. 
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4.10. táblázat 

Forrás: SZŰCS, 2010. 

 

4.11. táblázat 

Forrás: SZŰCS, 2010. 

A takarmányszükséglet tervezését követően számba kell venni az ágazat összes anyagráfordítását (4.12. 

táblázat), az élőmunka szükségletét (4.13. táblázat), gépi munka szükségletét és költségét, amortizációs és 

karbantartási költségeit. Ezt követően a bevételeket és kiadásokat kell legalább havi bontásban megtervezni és el 

kell végezni a költségek összesítését az előkalkulációs költségnemek szerint. 

Érdemes a végén ágazati szinten kalkulálni a termelési értéket, a termelési költséget, a nettó jövedelmet, a 

lekötött eszköz értéket, az önköltséget, a tárgyi eszköz állomány avultságát és az előállított termékek 

önköltségét., a legfontosabb hatékonysági mutatókon (pl. költség és árbevétel arányos jövedelmezőségi ráta, 

stb.) túlmenően. 
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4.12. táblázat 

 

4.13. táblázat 
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Chapter 5. AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS 
ÉS AZ ÁLLATI EREDETŰ 
ÉLELMISZER TERMÉKPÁLYÁK 
GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE 

1. A világ és az Európai Unió hústermelése 

A világ összes hústermelése a FAO adatai alapján 2007-ben 271 millió tonna, melynek 38%-át a 

sertéshústermelés adja. A világtermelésből a baromfihús és a marhahústermelés 31% és 25%-ot képvisel külön-

külön. Hústermelés szempontjából jelentős ágazat továbbá a juh és a kecske ágazat, melynek termelése 5%-ot 

képvisel a világ hústermelésében (5.1. ábra). 

Az állategészségügyi betegségek megjelenése (a száj- és körömfájás, madárinfluenza, BSE) komoly hatással 

van a külkereskedelem, az importkorlátozások révén és a piaci árak alakulására, a fogyasztási szerkezet 

változása révén. Továbbá az állategészségügyi betegségek megjelenése kihathat a termékpálya más szereplőjére 

is, így például a takarmány-feldolgozók és élelmiszeripar termelésére, ami jelentős pénzügyi és gazdasági 

elégtelenségekhez vezethet. 

Az Európai Unió (EU-25) összes hústermelése mintegy 42,4 millió tonna, mely 15,6%-a a világ 

hústermelésének. Az EU húspiacának 51%-át a sertéshús adja, 25%-át a baromfihús, 19% a marha és borjúhús, 

valamint 3%-át a kecske és juhhús. 

 

5.1. ábra 

A világ hústermelésének megoszlása 2007-ben 

Forrás: FAO, 2008 

2. A világ húsiparának kilátásai 

A világ teljes húsfogyasztása 260 millió tonna 2005-ben. A fogyasztásban 2015-re 21%-os növekedés 

prognosztizálható, mely 315 millió tonnát jelent. A világ húsfogyasztásában meghatározó szerepet tölt be Kína 

24%-os részesedésével (5.2. ábra). Elemzők a legnagyobb húsfogyasztási növekedést Kínában várják a jövőben. 

Második helyen a NAFTA (North American Free Trade Agreement) országai találhatóak, melyek együttesen 

15%-ot képviselnek a teljes fogyasztásból, ezen országokba beletartozik: az Egyesült Államok, Kanada és 

Mexikó is. Meghatározó fogyasztással rendelkezik az Európai Unió is, a maga 13%-os húsfogyasztási 

részesedésével is (5.2. ábra). A húsfogyasztást befolyásolja a népesség növekedése, mely Kínában és a fejlődő 
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országokban igen erőteljes, valamint a gazdasági növekedés, mely a fejlett és fejlődő országokban egyaránt 

megfigyelhető továbbá az urbanizáció is hatással van a húsfogyasztás volumenére. 

 

5.2. ábra 

A világ húsfogyasztásának megoszlása 2005-ben 

Forrás: GIRA 2009 

A gazdasági válság hatására (5.3. ábra) a világ húsfogyasztása 2009-ben alig emelkedett (+0,8%), 2008-hoz 

viszonyítva, továbbá ha Kína fogyasztását figyelmen kívül hagynánk, a globális húsfogyasztás csökkenésével 

kellene számolnunk. Az 5.3. ábra jól szemlélteti, hogy a baromfihús fogyasztás jelentősen növekedett az utóbbi 

pár évben globális szinten (1,8-4,5%), továbbá a sertéshúsfogyasztás is növekedett (0,6-2,8%), ugyan kis 

mértékben. Az 5.3. ábráról jól látszik, hogy a marha és borjúhúsfogyasztás az elmúlt 4-5 évben lassú ütemű 

ugyan, de csökkenő tendenciát mutatott. 

 

5.3. ábra 

A világ húsfogyasztásának alakulása 2004 és 2009 között 

Forrás: GIRA 2009 
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A legnagyobb húsimportőr országok eltérő trendeket mutatnak a világkereskedelemben. Míg az Egyesült 

Államok húsimportja várhatóan növekedni fog az elkövetkezendő 5 éves periódusban, addig az orosz húsimport 

a prognózisok szerint csökkeni fog, a baromfihús importjának csökkenésével egyidejűleg (5.4. ábra). Ígéretes 

piac lehet a jövőben Közép-Kelet és Észak-Afrika, melynek húsimportja 2015-re elérheti a 3 millió tonnát, 

köszönhetően a baromfi és a marhahús import élénkülésének. A Kínai piac kissé bizonytalan, de a prognózisok 

szerint enyhe növekedés várható a kínai húspiacon is. A kínai húsimport jelenleg a termeléshez viszonyítva 

elhanyagolható, de a volumenét tekintve jelentős tényezőt képvisel a világkereskedelemben. A kínai piacon is a 

vezető húsimport termék a baromfihús és a sertés, a marhahús és a juhhús import mintegy tized része a baromfi- 

és sertéshúsimportnak. 

Brazília húsexportja szintén számottevő és a jövőben a népességnövekedésnek és a gazdasági növekedésének 

köszönhetően igen erőteljesen növekedés prognosztizálható, akár 8,5 millió tonnás húsexportot is elérhet az 

ország 2015-re. Brazília hatalmas kihasználatlan kapacitásokkal rendelkezik a mezőgazdaság, ezen belül a 

hústermelés tekintetében, mely lehetővé tesz a további intenzív növekedést mind a húsimport, mind a húsexport 

területén. 

2009-ben folytatódott a húsipar koncentrációja a sorozatos felvásárlásokkal és összeolvadásokkal a világvezető 

húsipari vállalatainál. A világ legnagyobb húsipari vállalatai: Tyson Foods, JBS/Bertin/Pilgrims, Next 10, 

Cargill Meat Solution. A tíz legnagyobb húsipari vállalat részesedése a világ állatvágásaiból 17%. A 

marhavágásokból 26%, a sertésvágásokból 11%, míg a baromfivágásokból 17% a világ tíz legnagyobb 

vállalatának a részesedése. 

 

5.4. ábra 

A húsimport alakulása az egyes országokban 2000 és 2015 között 

Forrás: GIRA 2009 

3. A világ és az EU baromfihús-termelésének kilátásai 

A világ baromfihús termelése 2008-ban mintegy 90 millió tonna (FAO), mely 2018-ra az ágazat rohamos 

fejlődése nyomán elérheti a 120 millió tonnát. A világkereskedelem mintegy 75%-át négy ország adja (5.5. 

ábra): az Egyesült Államok, Kína, Európai Unió és Brazília. A baromfiágazat sikerességének kulcsa a magas 

fokú horizontális és vertikális integráció, továbbá a méretgazdaságosság jelenti (POPP, 2010). 
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5.5. ábra 

A baromfihús világpiaci tendenciái 

Forrás: POPP 2010.; OECD – FAO 

A világ legnagyobb baromfihús termelője az USA 19,1 millió tonnával (5.6. ábra), továbbá a világ második 

legnagyobb baromfihús exportőre is, Brazília után. Jelentős baromfihúst importáló országok: Oroszország, 1,3 

millió tonnás éves behozatallal, Kína 1,0 millió tonnás importtal, valamint Mexikó, Szaúd Arábia és Pakisztán. 

A baromfihús export országok közül kiemelendő Brazília 3,5 millió tonnás export termelésével, és az Egyesült 

Államok 3,1 millió tonnás export termelésével (5.5. ábra). 

Az elemzések szerint Brazíliában a 2008. évi baromfihús-termelés elérte a 11 millió tonnát, 2018-ben 

megközelíti a 16 millió tonnát (OECD-FAO, 2009). Brazília kereskedelmi pozícióját erősíti az a tény is, hogy a 

madárinfluenza vírus terjedésének a tropikus klíma nem kedvez. Az ország belső fogyasztása 2008-ban 

fejenként 30 kg körül alakult. A baromfihús-előállítás a kukoricatermő régiók közelében összpontosul. 

 

5.6. ábra 
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A baromfihús-termelés megoszlása a főbb termelő országokban (2008) 

Forrás: FAO 2010 

Az EU 27-ek baromfihús termelése 2008-ban mintegy 12 millió tonnát tett ki, melynek közel kétharmadát a 

csirkehús adta, és mintegy egyötödét a pulykahús tette ki. Az európai polgárok évente mintegy 20 kg/fő/éves 

fogyasztást értek el a 2008-as év statisztikai adatai szerint. 

A legnagyobb termelő ország Franciaország 1787 ezer tonnát termelésével, további kiemelkedő európai 

baromfihús termelő országok: az Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország, Olaszország és 

Spanyolország (5.7. ábra). 

 

5.7. ábra 

Az Európai Unió baromfihús termelése 2008-ban (ezer tonna) 

Forrás: Eurostat, 2010 

Az Európai Bizottság előrejelzései szerint 2010-ben tovább folytatódik az Európai Unióban a baromfihús 

termelésének lassú csökkenése, melynek elsődleges oka, hogy Franciaországban és az Egyesült Királyságban 

várhatóan folytatódik a baromfihús előállításának visszaesése. Ezzel szemben a Bizottság a többi tagállamnál 

stagnálásra számít. 

A baromfihús világpiaci ára a következő években nő. A nemzetközi kereskedelem növekedését Oroszország, 

Japán, Szaúd-Arábia és Kína importja is elősegíti (Popp 2010). A becslések alapján a csirkehús világpiaci ára az 

USA-ban, szerény mértékben ugyan, de folyamatosan nő a vizsgált időszak alatt. Ennek oka egyrészt, hogy a 

takarmányár növekedésével a termelés 2010-ig visszaesik, másrészt az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi 

Egyezmény (NAFTA) keretében a vámok lebontásával Mexikóban erőteljesen emelkedik a csirkehús importja. 

Popp 2010 szerint, Brazíliában és az EU-ban és az USA-ban legfeljebb az árak stagnálására, illetve 

csökkenésére számíthatunk (5.8. ábra). Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára az EU-ban jóval magasabb, 

mint az argentin és brazil egész csirke importára (AKI). Ugyanakkor az EU-ban komoly árkülönbség 

tapasztalható az egyes tagországok között (5.9. ábra). 
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5.8. ábra 

A csirkehús világpiaci árának alakulása élősúly) 

Forrás: OECD-FAO (2009); USDA(2009) 

 

5.9. ábra 

Az egészcsirke feldolgozói értékesítési ára az EU-ban, valamint az argentin és brazil egész csirke 

importára 

Forrás: AKI, 2010. 

4. A világ és az EU sertéshús-termelésének kilátásai 
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A világ sertéshús-termelése az OECD és a FAO becslése szerint 2008-ben 102 millió tonnát tett ki, az 

előrejelzések szerint a termelés 2018-ra 120 millió tonnára nő. A világtermelés 75%-át Kína, az EU, és az USA 

állítja elő. 2008-2018 között Kína részesedése változatlanul 45% lesz, az EU-27 jelenlegi 21%-os termelési 

aránya 19%-ra mérséklődik (POPP 2010). Kína mellett egyéb nagy sertéstenyésztő országok (USA, Brazília) is 

növelik termelésüket és exportjukat (5.10. ábra). 

 

5.10. ábra 

A sertéshús világpiaci tendenciái 

Forrás: POPP 2010.; OECD – FAO 

Az USA sertéshús-termelése évek óta emelkedő tendenciát mutat, 2008-ben megközelítette a 10 millió tonnát 

(Kína és az EU után a harmadik legjelentősebb sertéshúst termelő ország) (Popp 2010). Tíz évvel ezelőtt az 

USA 0,5 millió tonna sertéshúst exportált, ez a mennyiség időközben 1,6 millió tonnára nőtt, így jelenleg Észak-

Amerika és az EU a világ legnagyobb sertéshús-exportőrei. Az USA két legnagyobb vásárlója Kanada és 

Mexikó. Mexikó a NAFTA következtében gyorsan növelte vásárlásait, emellett nagy mennyiségű élősertést is 

vásárol az USA-ból. További fontos felvevő piacai még Japán, Dél-Korea, Oroszország, Hong Kong és 

Ausztrália. Az USA egyre több sertéshúst exportál Mexikó mellett Kelet-Ázsiába (beleértve Kínát is) is, ahol a 

lakosság egyre több jövedelemhez jut, a helyi sertéstartás felfuttatása azonban a környezetvédelmi problémák és 

a takarmány magas importára miatt nehézkesnek bizonyul (POPP 2010). 

Brazília a világ negyedik sertéshús-termelője és -exportőre. A brazíliai fogyasztás nem tartott lépést a kibocsátás 

növekedésével, évek óta stagnál, az ágazat jövője a kiviteltől függ. Az egy főre jutó évi sertéshús-fogyasztás 

mindössze 12 kg (szemben az EU 43, az USA 23, Kína 38 kg/fő fogyasztásával), ami az egy főre jutó marha- és 

baromfihús fogyasztásnak csupán egyharmada (POPP 2010). 

Japán, Oroszország, Mexikó, Korea és az USA marad a sertéshús legjelentősebb vevője a nemzetközi 

kereskedelemben Az USA importját elsősorban Kanada élőállat-szállításai jelentik. Japán 1,2 millió tonna 

sertéshús-mennyiséggel továbbra is a világ legnagyobb importőre marad, pozíciója a jövőben aligha változik. 

Oroszország a világ második legnagyobb nettó sertéshús-importőre és önellátási foka a jövőben is várhatóan 70-

75% körül alakul (POPP 2010). 

Az Európai Bizottság 2008-2015-re vonatkozó előrejelzése szerint az EU-ban a sertéshús-termelés szerényen 

nő, a jelenlegi 23 millió tonnás termelés 2015-ra legfeljebb 24 millió tonnára emelkedik. Az EU-ban előállított 
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évi 47 millió tonna hústermék közel fele sertéshús. A belső fogyasztás növekedése lépést tart a termelés 

bővülésével, az olcsóbb baromfihús erős versenytársa marad a sertéshúsnak. Sertéshúsból évi 42-43 kg körüli 

fejenkénti fogyasztással számol a Bizottság (POPP 2010). 

A sertésciklus alakulásának függvényében a világpiaci árak az USA-ban és az EU-ban 2010-ig csökkennek, 

2012/2013-ban érik el a legmagasabb értéket a vizsgált időszakban. Az árak az USA-ban dollárban kifejezve is 

alacsonyabbak lesznek, mint az EU-ban euróban (POPP 2010). A legalacsonyabb termelési költséggel 

rendelkező Brazíliában az árak folyamatosan csökkennek, elsősorban a stagnáló belső és világpiaci kereslet 

következményeként (5.11. ábra). 

 

5.11. ábra 

A sertéshús világpiaci árának alakulása (vágott súly) 

Forrás: AKI, 2010. 

5. A világ és az EU marhahús-termelésének kilátásai 

A világ összes hústermelése napjainkban mintegy 265 millió tonna, ebből 39%-ot képvisel a sertéshús, 30%-ot 

baromfihús és harmadikként 23%-kal a marhahús áll. A világ marhahústermelése 2005-ben 60,2 millió tonna 

volt. A húsféleségek megoszlásának aránya földrajzi területenként jelentősen változik. Különbségek 

mutatkoznak még az alkalmazott technológiákban, fajtahasználatban és az ágazat intenzitásában is. A FAO 

előrejelzései szerint a sertés és baromfihús termékek termelésének növekedése várható, ami a fogyasztás 

arányaiban érezhető változást fog eredményezni. A marhahús termelése várhatóan vissza fog szorulni. A világ 

hústermelésének 7%-a (18 millió tonna) kerül nemzetközi piacokra, amiből a marha és borjúhús 27%-ot 

képvisel, vagyis 4,8 millió tonnát. 

Húsmarha tekintetében az Európai Uniónak: Brazília, Kína, Argentína, USA, Ausztrália és Oroszország a 

legnagyobb versenytársai (5.12. ábra). Ezen országok közül, a termelés az USA és az Európai Unió területén 

mondható hatékonynak. A többi országban a marhahús előállítás kevésbé intenzív körülmények között folyik, 

továbbá az állatokat nem hizlalják fel magas végtömegig. 
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5.12. ábra 

A világ marha- és borjúhús termelésének megoszlása 2005-ben 

A marha- és borjúhús termelése meglehetősen szétoszlik a világ főbb régiói és országai között. Az USA vezető 

helye után, Brazília, az EU, Kína és India következik, majd három extenzív szarvasmarha-tartást folytató 

országot (Argentína, Oroszország, Ausztrália) találhatunk a sorban. 

Az OECD-FAO becslése alapján 2008-ban a világ marha- és borjúhús-előállítása 65 millió tonna volt (5.13. 

ábra), ami 2018-re 75 millió tonnára emelkedik (USA, Brazília, EU és Kína részesedése 55%) (POPP 2010). 

 

5.13. ábra 

A marhahús világpiaci kilátásai 

Forrás: POPP 2010.; OECD – FAO 

A világon az egy főre jutó marha- és borjúhúsfogyasztás a következő országokban a legnagyobb: USA, 

Argentína, Ausztrália, Brazília, Kanada és Új-Zéland. Ez az érték a legkisebb Kínában és Indiában, a nagyobb 

népességű országok közül. A legjelentősebb marhahús fogyasztó országok egy főre jutó fogyasztása az 1995 és 

2000 évek között közel 10%-kal csökkent, ami valószínűleg egyéb húsféleségek előtérbe kerülésének és a BSE 
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hatásának köszönhető (SZŰCS, 2005). Az EU 15-ök fogyasztása is megközelítően 20%-kal csökkent a 2000. 

évre és bár az előrejelzés további csökkenést prognosztizál, de várhatóan ez a csökkenés jelentősen le fog 

lassulni (DG Agri, 2003). 

Az Európai Unióban a hizlalási rendszerek alapvetően két fő kategóriába oszthatóak: intenzív istállózott, 

valamint legelőre alapozott hizlalási rendszerekre, téli szálláshellyel. Az Unión belül is alapvetően különböznek 

ezek a rendszerek, a megtermelhető takarmányok (az éghajlati viszonyok hatása) és a különböző szarvasmarhák 

igényeinek megfelelően. A használatban lévő fajták főbb csoportjai: tejhasznú fajták (fő termék a tej), kettős 

hasznosítású fajták (tej és hústermelés) vagy a húshasznosítású fajták (fő termék hús) (SZŰCS, 2005). 

Európában, mint ahogyan azt az 5.14. ábra is mutatja a legjelentősebb húsmarha tartó nemzetekként a következő 

országokat említhetjük meg: Franciaország, Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Olaszország. 

Számos húsmarha világfajta kitenyésztése kapcsolódik szorosan ezen országokhoz. 

 

5.14. ábra 

Az Európai Unió marha- és borjúhústermelésének megoszlása 2005 

Forrás: FAO 2006. 

Az Európai Unió tejelő állományának fő fajtája a holstein-fríz, ezzel szemben a húshasznú állatok 

fajtaösszetétele vegyesebb képet mutat. Franciaországban a későn érő fajták dominálnak. Ezek a charolais, 

limousin és a blonde d’ Aguitane. Az Egyesült Királyságban és Írországban a fajtatiszta állományok (angus, 

hereford, francia világfajták) mellett a keresztezett állományok is jelentősek (angol húsfajták × tejhasznú fajták). 

Spanyolországban elsősorban a helyi, hagyományos fajták vannak köztenyésztésben (DG Agri, 2004). 

A közösség marhahús termelése 2004-ben 8 053 ezer tonna volt, míg a fogyasztása 8 200 ezer tonna körül 

alakult, ami azt jelenti, hogy nem képes az önellátásra és kis mértékben ugyan, de importra szorul. Érdekes ez a 

tény azért, mert a korábbi években az Unió jelentős mennyiséget exportált a világpiacra és jelentős marhahús 

exportőrként tartották számon, mára azonban ez a tendencia megfordult. 

A marhahús világpiaci árának alakulását elemezve kiderül, hogy a FAO és az OECD előrejelzése szerint az 

USA-ban a termelői árak a vizsgált időszakban a történelmi ciklusok alakulásának megfelelően 2010 után 

emelkednek, az EU-ban a termeléstől független támogatások bevezetésével párhuzamosan csökkenő termelés a 

termelői árak növekedését, majd stabilizálódását vetíti előre (POPP 2010). A termelési költségek Brazíliában a 

legalacsonyabbak, de az USA termelői árai sem érik el az uniós átlagárat. Az USA-ban és Brazíliában az árak 

jobb minőségű marhahúsra vonatkoznak, mint az EU-ban (5.15. ábra). 
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5.15. ábra 

A marhahús világpiaci árának alakulása (vágott súly) 

Forrás: OECD-FAO (2009) 

6. A világ és az EU tej-termelésének kilátásai 

A világ tejtermelése és az ehhez szorosan kapcsolódó tejfeldolgozás Európában és Észak-Amerikában 

koncentrálódik. A világon megtermelt tej mintegy fele Európából származik és a világ összes tejtermelésének 

közel háromnegyedét, adja Európa és Észak-Amerika együttesen. 

2007-ben a világ tejtermelése (tehéntej) 546 millió tonna és ezt egészíti még ki 75-100 millió tonna bivaly-, 

teve-, juh-, és kecsketej (5.16. ábra). A fejlett országokban az éves átlagos tejhozam tehenenként mintegy 4 100 

liter/tehén és ez jelentősen meghaladja a fejlődő országok termelési színvonalát, mely mindössze 800-900 

liter/tehén. A fejlődő országokban ezért csak a világ tejmennyiségének 20%-át állítják elő, holott a tehenek 

közel 50%-a ott él. 

 

5.16. ábra 

A világ tejtermelésének megoszlása állatfajonként 2007-ben 

Forrás: FAO,2007 

Az előállított tejnek, illetve a belőle készült tejtermékeknek mindössze 7%-a kerül a világkereskedelem 

körforgásába. Ennek a tejmennyiségnek viszont 92%-a Világ három régiójából származik (5.17. ábra): az 
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Európai Unióból, az Egyesült Államokból és Ázsiából. A legnagyobb tejtermelő az Európai Unió (27%), majd 

az USA (15%) és India (7%) következik. 

A rendelkezésre álló adatok és becslések szerint a világon az emberek fehérje szükségletüknek mintegy 13%-át 

tejből fedezik (GOFF, 2003). A tej fogyasztása a világ országaiban jelentősen különbözik, a fejenkénti 

tejfogyasztás kiemelkedően magas Európában és Észak-Amerikában és rendkívül alacsony Ázsiában, ahol 

viszont a tendencia folyamatosan növekvő. Az utóbbi években megfigyelhető egy trend, amit elsősorban a 

migráció és az utazási szokások megváltozása befolyásolt, ez az irányzat a tej- és tejtermékfogyasztás 

egységesebb és egyben magasabb szintje felé mutat. 

 

5.17. ábra 

A világ tejtermelésének megoszlása (2006) 

Forrás: FAOSTAT, 2008. 

Az Európai Unióban a szarvasmarha létszám Franciaországban, Németországban, Lengyelországban és az 

Egyesült Királyságban a legmagasabb (5.18. ábra), ebből következően tejtermelés is ezen országokban a 

legmeghatározóbb a közösségen belül. A szarvasmarha állomány átlagosan 40%-a tehénállomány, aminek 

jelentős részét a tejelő tehenek teszik ki. Észrevehető, hogy egyes országokban (pl.: Németország, Olaszország, 

Spanyolország) ahol arányait tekintve a tejhasznú fajtákon belül magasabb a bikák aránya, mely részben annak 

is tulajdonítható, hogy ezen országokban a tenyésztésre nagyobb gondot fordítanak. 

Az Európai Unió agrárpolitikájában egyik meghatározó ágazat a tejágazat, szinte valamennyi KAP reform 

foglalkozik a tejkvóta kérdésével illetve az ágazat támogatási reformjaival. Például az AGENDA 2000-es 

reform keretében meghirdetett, a Tanács 1255/1999-es számú rendeletében, a közvetlen értékesítési illetve a 

feldolgozói kvótára is meghatározásra kerültek az egyes tagállamokra vonatkozó nemzeti kvóta mennyiségek, 

amely végső soron megoszlik az egyéni termelők között. A gazdálkodók, illetve a tagállamok a kvótát 

meghaladó mennyiségben is termelhetnek tejet, ha ez nem jelenik meg az értékesítésben. A kvótán felül 

bármilyen csatornán keresztül értékesített tej mennyisége után azonban egy büntetőilletéket kell fizetni 

(KOVÁCS, 2007). Ennek az illetéknek a célja viszont nem csupán a büntetés, hanem ennél sokkal 

kézzelfoghatóbb oka van. Az így befolyt összeg kizárólag a kvótán felül piacra került tej által okozott piaci 

zavarok levezetésére, illetve a keletkezett tejtermék-feleslegek raktározási és értékesítési költségeinek 

fedezésére szolgál. 
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5.18. ábra 

Az EU (27) tejhasznú tehénállományának megoszlása 

Forrás: EUROSTAT (2007) adatai alapján saját szerkesztés 

 

5.19. ábra 

EU (27) tejhasznú tehénállományának fajlagos hozama (kg/egyed) 

Forrás: EUROSTAT (2007) adatai alapján saját szerkesztés 
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Az Európai Unió országaiban több mint 100 szarvasmarhafajtát tartanak és tenyésztenek, de csak mintegy 10 

fajtának, illetve fajtacsoportnak van gazdasági jelentősége. A legnagyobb jelentőségű tejtermelő fajta az 

Unióban és világviszonylatban is a Holstein-fríz. Az Uniós tejtermelés legnagyobb részét e fajta termelése adja. 

Meg kell még említenünk a Jersey fajtát is, mely igen nagy népszerűségnek örvend a koncentrált tejet termelő 

termelők körében, de a teljes közösségi tejtermeléshez való hozzájárulása csekély. Itt kell még beszélnünk a 

Szimentáli és a Borzderes fajtacsoportról is, mely fajtáknak a jelenléte a különösen a német, osztrák és szlovén 

területeken jelentős. A fennmaradó fajták zömmel helyi fajták és csak, mint génrezerv állományoknak van 

jelentőségük a nemesítői munkában (ZMP, 2002). Ezeket a fajtákat azonban mindenképpen fenn kell tartani, 

mivel ezek kulturális és gazdasági örökségünk részét képezik. 

Az egy gazdaságra jutó átlagos szarvasmarha létszám Hollandiában és az Egyesült Királyságban a legnagyobb, 

itt az átlagos telepi méret 90-100 darab marhára tehető. A legkisebb az egy gazdaságra jutó szarvasmarha 

létszám Portugáliában és Görögországban (EU15), ahol ez mindössze 14-16 egyed, mely a helyi adottságoknak 

és a termelési hagyományoknak, valamint a vidéki társadalom strukturális összetételének köszönhető. Alacsony 

még az egy gazdaságra jutó szarvasmarha létszám Ausztriában (15 darab/gazdaság) is a hegyvidéki 

marhatartásnak köszönhetően. Belgiumban és Dániában inkább az intenzívebb gazdaságok a jellemzőek 70-80 

egyedes átlagos telepméretekkel (DG Agri, 2003). 

Az Unió élelmiszer-világkereskedelemből való részesedése folyamatosan csökken, a mezőgazdaságának 

külkereskedelmi mérlege összességében negatív. A világ tejtermelésének azonban a 27,3%-át az EU tagországai 

adják és a nyers fogyasztói tej és a tejtermékek külkereskedelmi mérlege így pozitív. A magas belső árak, 

valamint a nyomott világpiaci árak miatt a tej és tejtermékek az EU határain túl csak az előállítási költségnél és 

a belső áraknál alacsonyabb áron adhatók el (Tej Terméktanács 2003). 

Az EU (27) tejtermelése várhatóan nagyjából a referencia (kvóta) mennyiség fejlődését követi, és 2013-ra 

váratóan 149 millió tonnát prognosztizál az Európai Bizottság, mely termelési szint a jelenlegi tejtermeléssel 

egyezik meg. A magyar tejtermelés 1,2%-át adja az EU(27) termelésének, mely értékkel nem tartozunk az Unió 

nagy tejtermelő nemzetei közé, de a Közép-Kelet Európai helyzetünk jónak mondható. 

A régi tagállamokban a termelés szorosan kötődik a kvótákhoz, míg a gazdaságok saját fogyasztása, (mely nincs 

kvótához kötve) jelentéktelen szerepet fog játszani. A 2003-as CAP keretében meghatározott kvótanövelés 

valószínűleg lelassítja a tejelő állomány hosszú távú hanyatlását. Átlagosan a tejtermelés 1,6%-os éves 

növekedését feltételezve az előrejelzési időszakban, a tejelő marhák száma a tagállamokban 2013-ig várhatóan 

25,3 millióról (2004) nagyjából 22,5 millióra csökken. 

7. Az állategészségügyi helyzet hatása az állati 
termékek termelésére 

Az állategészségügy helyzetet, a betegségek: száj- és körömfájás, madárinfluenza, BSE befolyásolják a hús 

fogyasztásának és külkereskedelmének alakulását, az importkorlátozáson keresztül, továbbá hatással van a 

fogyasztási szerkezet változására is az egyes húsfélék között. Ezen hatások egyike, hogy a fogyasztók eltérően 

reagálnak az állategészségügyi betegségek potenciális humán-egészségügyi következményeire. Hatósági 

szempontból igen fontos szempont a betegség kitörésének földrajzi helye és lefolyásának időtartama, valamint a 

globális export koncentrációja. 

A globális húsexport közel 3/4-ét 5 exportőr ország adja: állategészségügyi betegségek megjelenése befolyásolja 

a külkereskedelem és árak alakulását is. Az élőállat és állati eredetű termékek külkereskedelmének aránya 

meghatározza, hogy adott ország mennyiben lehet érintett állategészségügyi betegségben. Továbbá egy 

multiplikátorhatás is érvényesül, melynek során az állategészségügyi betegség kihat a hústermékpálya többi 

szereplőjére például a takarmány-feldolgozók és élelmiszeripar termelésére és a pénzügyi és gazdasági 

veszteségek jelentősek lehetnek a többi szektorban is. 

8. Az állattenyésztés nemzetgazdasági jelentősége 

Az utóbbi években a magyar agrárszektor jelentősen veszített preztizséből, azonban, a magyar agrárgazdaság 

multifunkcionális szerepéből következően a nemzetgazdasági GDP-hez való hozzájárulásánál (3,7%, 2008. 

évben) sokkal jelentősebb stratégiai jelentőségű szektora a nemzetgazdaságnak, mint azt sokan gondolnák. Az 

ágazatnak jelentős és alapvető szerepe van a kedvező ökológiai adottságok kihasználásában, a vidék 
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fejlesztésében és a vidéki lakosság foglalkoztatásában, életminőségének befolyásolásában. A magyar agrárium 

számos hazai fajtával rendelkezik, mely agro-kultúrális örökségünk megőrzése, állatfajtáink megőrzése és 

fenntartása össztársadalmi érdek. 

8.1. Az állattenyésztés üzemgazdasági jelentősége 

A mezőgazdaságon belül az állattenyésztés üzemgazdasági jelentőségei a következő tényekkel jellemezhetőek: 

Egyes termékek folyamatos árbevételt biztosítanak (tej, tojás) a gazdasági év folyamán, eltérően a 

növénytermesztés változó bevételi csúcsaihoz képest. A jól szervezhető rotációk hatására kedvező megtérülés 

érhető el például a sertés, brojler, liba, nyúl ágazatban. Az állattenyésztési ágazatoknak alapvető szerepe van a 

feltétlen takarmánytermő területek és a melléktermékek hasznosításában is. Továbbá megteremti a kapcsolatot a 

növénytermesztési ágazatokkal is, a szervestrágya gazdálkodás segítségével, melynek kiemelkedő szerepe van a 

talajerő-gazdálkodásban. Nem utolsósorban jelentős vidékfejlesztési funkciókén a folyamatos foglalkoztatás és a 

jövedelem-kiegészítő funkciója is van az állattenyésztési ágazatoknak. 

A korábbi tényezőket, előnyökként is említhetnénk az állattenyésztési ágazatoknál, azonban nem szabad 

megfeledkeznünk a korlátozó tényezőkről, problémákról sem, mely az ágazat jellegéből adódik. Ilyen tényező a 

magas befektetett eszközigény, mely a telephelyek és az ottani eszközök beszerzéséből adódik, valamint 

kiemelendő az alacsony eszközhatékonyság, a specializált gépek jelenléte miatt. Humánpolitikai szempontból a 

kedvezőtlen és ún. „nemszeretem” munkakörülmények érdemelnek említést, mely manapság nem túl népszerű a 

fiatalok körében. 

Magyarországon jellemző a földtulajdon és földhasználat szétválása. Ez azt jelenti, hogy a földterület 

tulajdonosa, nem ugyanaz a személy aki megműveli a területet és aki a gépeket, állatokat birtokolja. Ez 

különösen a tömegtakarmány fogyasztó állattenyésztési ágazatok esetében jelent problémát ahol ezt a 

takarmánybázist saját forrásból kell biztosítani egy bizonyos üzemméret felett. 

Mint takarmányhasznosító ágazat, igen erősen függ a növénytermesztési ágazatok termékeinek árától az ágazat 

jövedelmezősége, jellemző a magas takarmányár érzékenység és a ciklikusság például a sertés, baromfi-

ágazatban. De nemcsak az ellátó ágazatoknál jellemző ezen függősége az állattenyésztésnek, elmondható ez a 

külkereskedelemre is, vagyis az export kiszolgáltatottság, melynek legjobb példája a juh és a húsmarha ágazat. 

Az állatokkal való gazdálkodás során, számos kockázati tényezővel is kell számolnunk. Ilyen kockázati tényező, 

az élelmiszerbiztonsági tényezők, járványok betegségek (BSE, H5N1; H1N1, stb.), az állatjóléti szabályozások 

(vélt/valós; szabályozás), és a környezetvédelmi szabályozások, problémák is (hígtrágya, bendőgázok; stb.) 

8.2. Az állattenyésztés, mint a mezőgazdaság egyik pillére 

Az agráriumnak, ezen belül az állattenyésztésnek igen fontos szerepe van a nemzetgazdaságon belül, de 

növénytermesztés sem életképes hosszútávon az állattenyésztés nélkül. Magyarországon több mint 1,2 millió 

termelő van regisztrálva, melynek egy része társas vállalkozás, másik része úgynevezett nem üzemszerű vagy 

„háztáji” termelő. 

A mezőgazdaság bruttó kibocsátásának (1 600 – 1 900 milliárd Ft évente) mintegy 59,7%-át a növénytermesztés 

adja, 32,5% az állattenyésztés teszi ki. Ezen belül 12,1%-ot képvisel a baromfi és tojástermelés, 9,5%-ot a sertés 

ágazat, 8,9%-ot képvisel a szarvasmarha ágazat és további 2%-ot egyéb állattenyésztési ágazatok (5. 20. ábra). 
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5.20. ábra 

Az agrárgazdaság aránya a nemzetgazdaságon belül 

Forrás: FVM, 2009., KSH, 2009 

Hazánkban az állattenyésztés az 1980-as években még a mezőgazdaság húzóágazata volt az 55-60%-os 

termelési érték részesedéssel. Az 1990-es évek végére ez az arány megfordult és a növénytermesztés került 

előtérbe. A bruttó kibocsájtásból 2003-ban még 41%-ot képviselt, majd az Európai Uniós csatlakozásunkat 

követően 2007-re ez az arány mindössze 33%-ra zsugorodott, ami az állattenyésztés részarányának folyamatos 

csökkenését jelzi (5.21. ábra). 

 

5.21. ábra 

A mezőgazdasági termékek bruttó kibocsátása 

Forrás: FVM, 2009., KSH, 2009 
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A rendszerváltást követő években részben az átrendeződés következményeként, valamint a piaci viszonyok 

változásából és a versenyképességi gondok következtében az állattenyésztési ágazatokban negatív tendencia 

alakult ki. A jövedelmezőség visszaesett, hiszen a termelési költségek növekedését csak részben ellentételezte az 

élő állatok és állati termékek lassabban emelkedő árszintje. Az EU-csatlakozást követően a hazai termelésű 

állati eredetű élelmiszerek aránya a lakossági fogyasztásban a fokozódó import miatt csökkent, kivitelük viszont 

nem nőtt. 

Az élelmiszeripari szakágazatok bruttó termelési értékét és annak megoszlását az 5.22. ábra mutatja. 2008-ban a 

tejfeldolgozás részesedése 11%-os volt az élelmiszeripari szakágazatok bruttó kibocsátásából és a baromfihús 

feldolgozás is igen előkelő helyet foglalt el a listán. 

 

5.22. ábra 

Az élelmiszeripari szakágazatok bruttó termelési értékét és annak részaránya 

Forrás: FVM, 2009., KSH, 2009 

8.3. Az állati termékek külkereskedelme 

A mezőgazdasági külkereskedelem alakulásában az EU csatlakozásunkat következően az exportunk 

folyamatosan és intenzíven növekedet, ahogyan az importunk is, bár nem olyan intenzíven, mint az export. 

Agrár-külkereskedelmi egyenlegünk a vizsgált időszakban pozitív szaldót mutatott. 

Az 5.23. ábrán a legfontosabb agrár-külkereskedelmi partnereink külkereskedelmi részesedésüket mutatja be. 

Export (kivitel) szempontjából fontos megemlítenünk Németországot, Olaszországot és Romániát, mely 

országok agrárexportunk 39%-át adják. Importunk szempontjából, Németország, Hollandia és Lengyelország bír 

döntő súllyal. Agrár-importunk 47%-át adják ezen országok. 
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5.23. ábra 

Mezőgazdasági termékek kivitele és behozatala 2008-ban országok szerint 

Forrás: FVM, 2009., KSH, 2009 

Exportunk döntő részét a gabonatermékek teszik ki valamint a hús és vágott termékek, olajos magvak és a 

zöldség-gyümölcs- készítmények. Behozatalunk jelentős része állati takarmány, valamint különféle ehető 

készítmények, tejtermékek, tojás, méz és húsféleségek (5.24. ábra). 

 

5.24. ábra 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kiviteli és behozatali forgalma 2008-ban 

Forrás: FVM, 2009., KSH, 2009 

8.4. A vágóállat és állati termékek termelése 
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A hazai vágóállat termelés alakulását szemlélteti az 5.25. ábra. Mit is nevezünk vágóállatnak: vágóállatnak 

nevezzük a közületi, üzemi vagy egyéb vágásra, valamint vágóállat-exportra kerülő élőállat, fajra, korra, ivarra 

és súlyra való tekintet nélkül. A vágóállat súlyadata alatt minden esetben az élőtesttömeg értendő. 

 

5.25. ábra 

A vágóállat-termelés alakulása Magyarországon 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

8.5. A hazai állattenyésztés főbb mutatói 

A hazai állattenyésztés fajlagos mutatóinak egy részét szemlélteti az 5.26. ábra. A fajlagos mutatók a tejtermelés 

tekintetében, az erősödő versenykörnyezet hatására folyamatosan emelkedtek, de az országos értékek szórása 

igen nagy, ugyanis jelen vannak benne a kisgazdaságok alacsony értékei, ugyanakkor a nagyüzemek kiemelkedő 

fajlagos hozamai is. A gyapjútermelés a vizsgált időszakban csökkenést mutatott, de ez nem a kevésbé hatékony 

technológiának köszönhető, inkább a gyapjú rendkívül alacsony árával magyarázható. Az egy tyúkra jutó 

tojástermelés lassan, ugyan de növekedés mutat a vizsgált időszakban. 

 

5.26. ábra 

Az állattenyésztés fontosabb mutatói (2005-2007) 

Forrás: FVM, 2009., KSH, 2009 

8.6. Főbb állati eredetű élelmiszerek fogyasztása 
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Az összes hús fogyasztása Magyarországon 1989-ig lassulva növekvő tendencia, majd hullámzó fogyasztás, 

napjaink enyhén növekvő tendenciája stabilizálódni látszik. Világszerte megfigyelhető tendencia, hogy az 

életszínvonal romlásával a húsfogyasztás is csökken, ennek hatására nemcsak a fogyasztás volumene, hanem 

például a sertés és baromfihús aránya is jelentősen megváltozott. 

Az egy főre jutó éves baromfihús fogyasztásának alakulása mutatja az 5.27. ábra. A baromfihús fogyasztás az 

összes húsfogyasztáson belül a vezető húsféleség, olcsó ára és egyszerű elkészíthetősége miatt. Magyarországon 

a baromfihús a legkedveltebb húsféleség, a fogyasztás 70%-a csirkehús, 30%-a pulyka-, kacsa- és libahús. Az 

egy főre jutó évi baromfihús-fogyasztás 31 kg körül alakul, tehát meghaladja az uniós átlagot. A baromfihús-

termelés felét a csirkehús teszi ki. 

Továbbá világtendencia a fehér húsok „győzedelmeskedése” és a „vörös hús ellenes média”, mely a fehér húsok 

egészségesebb mivoltát hirdeti érdemtelenül. Azonban számos káros tényező is hatott a baromfihús 

fogyasztására az elmúlt években, különféle járványok (baromfiinfluenza), melyek hatására ideiglenesen, ugyan 

de csökkent a fogyasztás. Érdekességkén megjegyzendő, az utóbbi évtizedben a pulyka hús fogyasztás 

rendkívüli módón emelkedett. 

 

5.27. ábra 

Az egy főre jutó éves baromfihús fogyasztásának alakulása (1970-2006) 

Forrás: KSH, 2009, adatok alapján szerk. BALOGH, 2010. 

Tojásfogyasztás alakulását, mely napjainkban csökkenő tendenciát mutat, az 5.28. ábra mutatja. Ennek a 

csökkenésnek egyik oka, a „koleszterin - hisztéria”, mely a fogyasztókat téveszti meg, a tojásfogyasztás 

csökkentését hirdetve. Prognózisok szerint a tojásfogyasztás továbbra is csökkenő tendenciát fog mutatni a 

tésztagyártásból való fokozatos kiszorulása miatt. Az egy főre jutó tojásfogyasztás Magyarországon 270 

darab/fő/év körül alakul. 
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5.28. ábra 

Az egy főre jutó éves tojásfogyasztás alakulása (1970-2006) 

Forrás: KSH, 2009, adatok alapján szerk. BALOGH, 2010. 

A tej- tejtermékek fogyasztásának alakulásav1989-ig dinamikus növekedést mutat, ezt követően hullámzó a 

fogyasztása (5.29. ábra). A magyar lakosság tejfogyasztási szokását (a tejfogyasztás mennyiségét és szerkezetét) 

alapvetően a rendelkezésre álló jövedelem határozza meg (a világ gazdag országaiban a sajtfogyasztás, szegény 

országaiban a folyadéktej fogyasztása növekszik). 

 

5.29. ábra 

Az egy főre jutó éves tejfogyasztás alakulása (1970-2006) 
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Forrás: KSH, 2009, adatok alapján szerk. BALOGH, 2010. 

Magyarországon főleg a sajtfogyasztás (jelenleg ez túróval együtt 8 kg/fő/év) emelkedésére számíthatunk. 

Hazánkban a statisztikák szerint a tejfogyasztáson belül a folyadéktej fogyasztása csökken, feldolgozott 

termékeké növekszik, mely bíztató jel lehet az tejágazat túlélése szempontjából. Tejtermék-előállításunk nem 

elégíti ki a belső igényt. A hazainál olcsóbb import tejtermékek bővülő megjelenésével egyre kevesebb hazai 

tej- és tejtermék kerül a magyar piacra, így egyre kevesebb feldolgozói tejre lesz szükség a belföldi piac 

kielégítéséhez. 2004 óta Magyarország nettó importőr tej- és tejtermékekből. A tejtermelő tehénállomány 

kétharmada szakosított telepeken található, fajlagos hozama világszínvonalat képvisel. 

8.7. Az állatállomány mérete 

Húsz éves idősort vizsgálva, az állatállományban kevés kivétellel, minden ágazatban állománycsökkenés 

következett be. A legnagyobb veszteséget mégis a sertésállomány szenvedte el. Az okok között a teljesség 

igénye nélkül megemlíthető az állattenyésztési ágazatok jövedelemtermelő képességének meggyengülése, az 

Európai Uniós csatlakozás következtében a belpiac egységesítése és a korábbi piacvédelem megszűnése, 

valamint ennek következtében a külföldi eredetű áruféleségek beáramlása, a háztáji gazdaságokban tartott 

állatlétszám leépülése, környezetvédelmi előírások szigorodása és a gyenge fogyasztói eredettudatosság. 

Az 5.30. ábra a szarvasmarha-állomány adatait mutatja, melyen szembetűnő az 1984 és 1993 közötti erőteljes 

állományi visszaesés, majd a további lassuló csökkenése az állománynak. Okai között főként a rendszerváltás 

gazdasági bizonytalanságait említhetnénk, illetve az általános tőkehiányt az ágazatban. 

 

5.30. ábra 

Magyarország szarvasmarha-állományának alakulása (Me.: ezer egyed) 

Forrás: KSH, 2010. 

Az 5.31. ábra a sertés-állomány létszámváltozását mutatja, melyen megfigyelhető, az 1984-es csúcspont és az 

erőteljes visszaesés, mely 1993-ig tartott. Ezen ágazat a rendszerváltás követő időszakban enyhén erősödött, de 

összességében az állományi létszám az 1984-es 10millió sertésről 4 millió alá csökkent, ami drasztikusnak 

mondható. 
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5.31. ábra 

Magyarország sertés-állományának alakulása (Me.: ezer egyed) 

Forrás: KSH, 2010. 

A magyar juh-ágazat is megszenvedte a rendszerváltás időszakát, mely előtt 3 millió feletti állománnyal volt 

jelen a nemzetgazdaságban. Az ezt követő időszakban a kritikus 1993-as évig, egy drasztikus visszaesés 

következett be, melynek hatására az állományi létszám visszaesett egymillió egyedre. Az ez után következő 

időszakban az extenzifikációs támogatások hatására enyhe emelkedésbe kezdett, ahogy azt az 5.32. ábra is 

mutatja. 

 

5.32. ábra 

Magyarország juh-állományának alakulása (Me.: ezer egyed) 

Forrás: KSH, 2010. 

A magyar baromfiágazat sem volt kivétel a rendszerváltás hatásai alól. A hetvenes-nyolcvanas években élte 

csúcstermelését az ágazat, mely 1993-1995 ös időszakra egy drasztikus visszaesést élt át, majd az ezt követő 

időszakban, egy egyhe növekedés figyelhető meg az állományi létszám tekintetében, ahogyan azt az 5.33. ábra 

is mutatja. 
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5.33. ábra 

Magyarország baromfi-állományának alakulása (Me.: ezer egyed) 

Forrás: KSH, 2010. 
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Chapter 6. A 
TAKARMÁNYGAZDÁLKODÁS 
ÖKONÓMIÁJA 

1. A takarmánygazdálkodás általános jelentősége 

A takarmánygazdálkodás olyan komplex tevékenység, amely magába foglalja a szükséges takarmány 

mennyiség előállítását, ill. beszerzését, készletezését, előkészítését és kiosztását az állatállomány számára. A 

fogalom már önmagában is utal azokra a területekre és menedzsment funkciókra, amelyeket az okszerű 

takarmánygazdálkodás gyakorlati megvalósítása megkövetel. A kapcsolódó ismeretanyag tárgyalása kapcsán 

egyes területekre csak utalunk, viszont kiemelten kezeljük és részletesebben elemezzük azokat a területeket és 

ok-okozati összefüggéseket, amelyeket stratégiai jelentőségűnek ítélünk. 

A takarmánygazdálkodás kiemelt tárgyalását részben 

-az, azt felhasználó állattenyésztési ágazat jövedelemtermelő képességében betöltött szerepe, 

-az egyes takarmányféleségek előállításának a vállalat termelési szerkezetére gyakorolt hatása, 

-az egyes erőforrásokkal szemben jelentkező igénye, 

-a folyó- és a tartós pénzügyi forrásokra gyakorolt hatása (tőkeigénye), 

-és nem utolsó sorban a gazdálkodás feltételrendszerében bekövetkezett változások: globalizációs hatása, 

versenyképesség, fenntarthatóság s indokolják. 

Az előzőekben említett tényezők illetve azok által gerjesztett hatások nem nélkülözhetik a 

takarmánygazdálkodás kapcsolódó kérdéseinek komplex, rendszerszemléletű tárgyalását. A 

takarmánygazdálkodás legfontosabb sajátosságai az alábbiakban összegezhetők: 

-A takarmánygazdálkodás az állattenyésztés jövedelmezősége alakulásának legfontosabb tényezője, mert 

1.alapvetően meghatározza a hozamok alakulását, és azok minőségét, 

2.az állattenyésztési ágazat összes költségének, fajtól, hasznosítási iránytól függően mintegy 50-80%-át teszi ki. 

-A takarmányszükséglet biztosítása országos szinten – a tömeg és abraktakarmányokat alapul véve – a 

szántóterületnek 50-60%-át köti le. 

-A feltétlen gyepterületek, mint abszolút takarmánytermő területek hozamát hasznosítja az állattenyésztés. 

-Lehetővé teszi a mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek hasznosítását. 

-A állatállományunk fehérjeigénye csak hazai forrásokból nem fedezhető, ezért az állati- és növényi eredetű 

fehérjeforrásokból, jelentős nagyságrendet tesz ki e takarmányféleségek importja. 

-Az alternatív energiák előállítása, úgy mint az etanol, biodízel, egyes gabonafélék (kukorica, búza, szója stb.) 

vonatkozásában új és jelentős volumenű keresletet jelentenek. A biogáz üzemek egyik alapanyaga a szilázs, 

amely a tehenészetben nem nélkülözhető és nem helyettesíthető lédús tömegtakarmány. 

-A földtulajdon és földhasználat szétválása miatt, egyes tömegtakarmányok pl. szilázs, széna stb. és 

melléktermékek pl. szalmaféleségek, mint árutermékek is megjelentek a termékpálya vertikumban. 

A vázolt sajátosságok szintén igazolják a rendszerszemléletű tárgyalás fontosságát. 

A takarmánygazdálkodás tervezése az alábbi tervezési feladatokat foglalja magában: 
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-Napi takarmányadagok összeállítása fajta, hasznosítási irány, tartástechnológia szerint, takarmányozási 

időszakonként. Takarmányozási időszak alatt azt az időszakot értjük, amikor az állatállomány azonos 

takarmányokat fogyaszt. 

- A napi takarmányadagok és a takarmányozási napok ismeretében az éves takarmányszükséglet 

számszerűsítése. Az elmondottaknak megfelelően adódik, hogy 

 

-A takarmánytermő terület számszerűsítésénél figyelembe kell venni a veszteséget is. Pl. ha az állatállomány 

szilázs igénye 912 tonna/év, és az erjedési veszteség 10%, akkor a silókukorica területe az alábbiak alapján 

tervezhető: 

1.A szükséges silókukorica tömege: 912:09 = 1013 tonna 

2.A silókukorica szükséges vetésterülete: 1013 tonna : 30 t/ha ≈ 34 ha 

-Kiemelten kell megemlíteni, hogy ez a szilázs mennyiség csak akkor elegendő, ha a készleten lévő mennyiség 

fedezi az állomány igényét. 

 

6.1. táblázat 

A különböző főbb haszonállatfajok becsült keveréktakarmány igénye 2006-2016 között 

Forrás: FAO, 2010 adatok alapján saját szerkesztés 

2. A takarmánygazdálkodás általános gazdasági 
kérdései 

A napjainkban tapasztalható klimatikus, politikai, gazdasági, és népesedési változások a társadalom és a 

gazdaság minden területén kifejtik hatásukat. Így a mezőgazdasági vállalkozások működtetésében is igazodni 

kell a globális átalakulásokhoz. A takarmánygazdálkodás első megközelítésben gazdasági állataink 

takarmányokkal való ellátását, az állattartás alapvető elemét jelenti, rendszerbe illesztve azonban ennél sokkal 

összetettebb feladat. A takarmánygazdálkodást biológiai és gazdasági oldalról is vizsgálni kell, illetve a két 

területen belül globális, nemzetgazdasági és a vállalatgazdasági szinten is értékelni kell. Biológiai oldalról a 

szükségletek kielégítésének módját, gazdasági oldalról a beszerzés és értékesítés lehetőségeit kell áttekinteni. 

Mindezt az erőforrásokért és a javakért folytatott versenyben kell megtenni, ami már nem szűkíthető le egy 

vállalkozás működési gazdálkodási területére, sokkal inkább világgazdasági kérdés. A takarmánygazdálkodás 

globális szintű elemzésénél a keveréktakarmány előállítást és kereskedelmet értjük illetve az ehhez felhasznált 

gabona, olaj és fehérnövények rendelkezésre állását. Természetesen nemzeti szintű vizsgálatoknál a 

tömegtakarmány bázist és melléktermék felhasználást is áttekintjük, de a világgazdasági és EU-szintű 
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jelentőségénél a tömegtakarmányok mennyisége, kereskedelme jelentéktelen és adatbázis híján nem vizsgálható. 

Bármely szinten vizsgáljuk is a takarmánygazdálkodást az minden esetben az állattenyésztés meghatározó 

költségtényezője lesz. 

 

6.1. ábra 

Az élelmiszer és a takarmány lánc összefüggései 

Forrás: FEFAC, 2009 alapján saját feldolgozás 

A 6.1. ábrán nyomon követhetők a takarmánygyártás és az élelmiszerlánc szoros, egymástól elválaszthatatlan 

folyamatai és kulcsszereplői. Az ábra nem teljes (bioüzemanyag előállítás), de jól szemlélteti a 

takarmánygazdálkodást, mint egy rendszer részét, azon belül a kapcsolódási pontokat az élelmiszertermeléssel, 

az élelmiszer-feldolgozással, és az azokhoz kapcsolódó iparágakkal. 

2.1. A takarmány gazdálkodás fogalma, jellemzői, céljai 

A takarmánygazdálkodás fogalma: A takarmánygazdálkodást vállalati szinten a következők szerint 

definiálhatjuk: hagyományos értelemben: a növénytermesztést és az állattenyésztést összekapcsoló 

tevékenységet, továbbá a takarmányok ésszerű hasznosítását jelenti a jövedelem növelése érdekében. Vegyes 

gazdálkodást folytató mezőgazdasági vállalkozásoknál az takarmánygazdálkodás jelenti az állattenyésztés és a 

növénytermesztés közötti határterületet és a vállalkozás gazdálkodásában e két ágazat ütközési pontját is az 

erőforrások és inputok korlátozott rendelkezésre állása miatt, melyekért más ágazatok is versenyeznek. 

A takarmánygazdálkodás jellemzői: 
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- Biológiai oldalról: a növényi tápanyagok transzformációját jelenti egyéb, elsősorban állati termékké, (újabban 

energiává). A takarmányok egy része közvetlenül is alkalmas emberi fogyasztásra – hüvelyesek, gabonafélék, 

így az közvetlenül hasznosul. Van, ami csak az állattenyésztésen, vagy bioenergetikai úton keresztül 

hasznosulhat (pl.: gyep, melléktermékek, stb.). 

- Gazdasági oldalról: az erőforrások felhasználása révén, a ráfordítások és költségek hozammá, termelési 

értékké alakulnak. Cél a gazdasági hatékonyság növelése, ami ebben az esetben elsősorban a hozzáadott érték 

növelését jelenti azaz, hogy az alapanyagokat feldolgozott termékként tudjuk értékesíteni. („Bőrben adni el a 

gabonát”.) 

- Egyéb gazdasági vonatkozások: a takarmányok egy része könnyen alakítható élelmiszerré, élvezeti cikké (pl. 

alkohol izocukor), vagy közvetlenül fogyasztható (pl. müzli). A takarmány alapanyagok alternatív energiaforrást 

jelentenek: biomasszaként, mint tüzelőanyag, biogáz, bio-üzemanyagként, mint biodízel, vagy bioetanol. 

A takarmánygazdálkodás céljai: 

- A takarmánybázis előállítása, és/vagy beszerzése és a takarmány készletek hatékony felhasználása. 

- Egységnyi állati termék előállítására minél kevesebb takarmány és/vagy minél kisebb termőterület 

felhasználásával. 

A takarmányok előállítása során folyamatosan verseny folyik élelmiszer, az áru- és energianövények előállítása 

miatt a földért, az egyéb erőforrásokért és a ráfordításokért. 

Ezért a gazdálkodási folyamat során két törekvés érvényesül: (1) Maximumra törekvés, azaz az 

eredménykategóriák, a hozam a termelési érték, az árbevétel és a jövedelem maximalizálása; (2) Minimumra 

törekvés: azaz a ráfordítás kategóriák, az erőforrások, az eszközök – az élőmunka és a költségek minimális 

szintű felhasználása. 

Mindkét törekvésnél a felsorolt kategóriák és hatékonyságuk mérésénél vonatkoztathatunk: egységnyi 

takarmányra, tápanyagra, takarmánytermő területre. A folyamat során nem hagyható figyelmen kívül, hogy a 

takarmánygazdálkodás folyamatossága jelentős szerepet játszik a vállalat likviditásában és a készpénzforgalom 

alakulásában. 

2.2. A takarmánygazdálkodás világgazdasági jelentősége 

A globális takarmányigényre és felhasználásra ható tényezők: 

- A takarmány-igény elsősorban az állati termék előállítástól, a lakosság szám és fogyasztás növekedésétől függ, 

melyben multiplikatív hatás érvényesül. A növekvő lakosságszám és a fejlett országok GDP növekedése 

növekvő húsfogyasztást idéz elő, ami egyre több gabona, keveréktakarmány és takarmány kiegészítő 

felhasználását jelenti. A hatás további elemeként nő a műtrágya, víz és növényvédőszer felhasználás, nem 

szólva az erőforrás-igény növekedéséről. (A növényvédőszerek nélkül a termesztett kultúrák akár 70%-át 

elveszíthetnénk, használatukkal ez évente 30% körül van). 

- A takarmányok árát és ezzel együtt a felhasználásukat a fehérje és energia tartalom is befolyásolja, így a 

gabona, az olaj és fehérjenövények világpiaci ára, valamint ezen növények helyettesíthetősége is befolyásoló 

tényező a globális takarmány felhasználásban. 

- A gabona ágazat és az olajnövények által biztosított alapanyagok esetében, a takarmány-előállítás versenytársa 

korábban alapvetően a humán élelmezés volt (Afrikában a gabona 80%-át ma is humán élelmezésre használják 

fel), de az utóbbi években már az etanol és a biodízel előállítás alapanyag-igényével is komolyan számolni kell, 

mely az utóbbi évtizedben megsokszorozódott (6. 2. és 6.3. ábrák). 2010-11-ben a világon előállított növényi 

olajból 17 000 tonna kerül biodízel üzemanyagként felhasználásra, ami 2001-ben mindössze 1000 tonna volt. A 

bioetanol előállításra felhasznált gabona mennyisége ugyanezen időszak alatt 31 millió tonnáról 140 millió 

tonnára nőtt. 
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6.2. ábra 

A világon előállított növényolaj felhasználás (Me.: 1000 tonna) 

Forrás: Toepfer International 2010. XXV. FEFAC Congress, 2010 Hamburg 

 

6. 3. ábra 

A világon előállított gabona felhasználásának (Me.:millió tonna) 

Forrás: Toepfer International 2010. XXV. FEFAC Congress, 2010 Hamburg 
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- A reprodukció sebessége miatt az hústermelés növekedése főként a sertés és baromfi ágazatban jelentkezik, s 

mint abrakfogyasztók, azaz gabona (és fehérje) alapú ágazatok ezek az indukálják elsősorban a növekvő gabona 

és keverék-takarmány igényt. Befolyásolja tehát a globális takarmány igényt az állatfaj és annak fajlagos 

takarmány igénye, illetve takarmány hasznosítása: (sertésnél hozzávetőlegesen kétszer annyi abraktakarmányt 

kell felhasználni 1 kg hús előállításához, mint a baromfinál, így például az EU kétszer annyi serhúst állít elő, 

mint baromfit, amihez összességében négyszer annyi abraktakarmányt használ fel a sertéságazatban, mint a 

baromfiágazatban). 

- A fejlett országokban jelentkező nagyobb vásárló erő a globális állati termék kereslet növekedését is jelenti, 

ezáltal a világ, és ezen belül az EU állati termék előállítása folyamatosan nő (évi 3-6%-al). 

- Az egészség és élelmiszerbiztonság szigorítása szintén hatással van a takarmány-gyártásra, a felhasznált 

alapanyagok minőségére, eredetére és nyomonkövethetőségére.- A GMO kérdései, az állatjólét és a 

környezetvédelem több oldalról is befolyásolják a takarmányozás, a takarmánygazdálkodás és az állati termék 

előállítás kérdéskörét. A jelentős vízfelhasználás, az üvegházhatás okozó gázok és a metán kibocsátása többek 

között az állati termék előállítás kedvezőtlen hatásaiként jelentkeznek. 

A világ jelenlegi népessége elérte a 7 milliárd főt, a FAO becslései szerint 2050-re 9,3 milliárdra nő (6.4. 

ábra). Ezzel a világ népességének élelmiszerszükséglete 2050-re megduplázódhat. A változás érdekessége, 

hogy míg a fejlett országokban, ahol az élelmiszertermelés koncentrálódik alig, addig a fejlődő 

országokban nagyságrendekkel nő a népesség. A húsfogyasztás viszont a fejlett országokban jelentős, 

akár 10-szerese a fejlődőkének (6.5. ábra). 

 

6.4. ábra 

A világnépességének és húsfogyasztásának alakulása 1965-2005 között 

Forrás: FAOSTAT 
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6.5. ábra 

A világ régióinak egy főre jutó húsfogyasztása (Me.:kg/fő/év) 

Forrás: FAO, 2009 

 

6.6. ábra 

A világ gabona termelése, felhasználása és készleteinek alakulása (Me.:millió tonna) 

Forrás: Toepfer International 2010. XXV. FEFAC Congress, 2010 Hamburg 

Kína lakossága jelenleg mintegy 1,5 Mrd fő, ha 100 kg/fő húsfogyasztással kalkulálunk, ami a jelenlegi 

fejlődési ütemből becsülhető, az 150 millió tonna húsfogyasztást jelent évente. 10 kg/fő húsfogyasztás-

növekedés 1Mrd főnél 10 millió tonna hústöbbletet, 40 millió tonna plusz takarmány igényt jelent. Kína hús és 
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tejtermék fogyasztása jelentős mértékben nőtt és gazdasági növekedése révén további állatitermék-fogyasztás 

növekedés prognosztizálható (6.7. ábra). 

 

6.7. ábra 

Kína állati termék fogyasztásának változása (Me.:millió tonna) 

Forrás: Brilliant Pioneer Consultant 

A világ összes hústermelését 2010-ben 280 millió tonnára becsülték, melynek több mint 70%-a sertés és 

baromfihús. A takarmánytermelés világgazdasági szintű vizsgálatánál főleg a gabona alapú keverék 

takarmányok előállítását és kereskedelmét értjük, melyet a fő hústermelő ágazatok a sertés és baromfi ágazat 

használ fel. A gabona termelés korlátai, a kereslet és a felhasználás növekedése időszakos hiányt idéz elő a 

gabonapiacon pl.: 2006-07 évben (5.6. ábra). Természetesen Az abrakfogyasztók igénye mellett a kérődzők 

takarmány felhasználása sem mellékes, de az itt felhasznált abrak mellett a tömegtakarmány termelést nemzeti 

szinten a kérődzők szükségleteinek kielégítés kapcsán vizsgáljuk, csakúgy, mint melléktermékek takarmánycélú 

felhasználását. 

A keverék takarmányokat ott állítják elő legnagyobb mennyiségben ahol a legtöbb alapanyag áll rendelkezésre, 

és ahol a legnagyobb az egy főre eső húsfogyasztás. Ezért a takarmány export töredéke a gyártásnak. Ezért 

globális szinten a keveréktakarmány előállításban az USA és az EU a meghatározó, de nem az alapanyag-

előállítás bázisaként a Brazíliát sem lehet figyelmen kívül hagyni. A másik oka annak, hogy a takarmánygyártás 

viszonylag kevés szereplő versenye a takarmánygyártás globalizálódása. A világ népességének 80%-a az EU-n 

és Amerikán kívül él. A gabona és más élelmiszer növények közvetlen élelmezésre történő felhasználása ezért 

nagyrészt ott jelentkezik, így a gabona takarmányként való felhasználása ezekben a régiókban korlátozott, ahogy 

az abrakfogyasztók tenyésztése is (utóbbinak vallási okai is vannak). 

A gabona és ipari növény-termesztés klimatikus és erőforrás korlátai miatt, valamint a bio-üzemanyag előállítás 

növekvő alapanyagigénye miatt a takarmány-ellátásban válság alakulhat ki. Korlátozott azon országok száma és 

termelési területe, ahol nőhet a gabonatermelés (pl.: Ukrajna, Brazília, Argentína, de ott etilalkohol program is 

van. 

Az alapanyag/népesség/takarmány egyensúlya a multiplikatív hatás és az eltérő növekedési ütem miatt évről-

évre teljesen más képet mutat. 

A fenti adatok és tények alapján a világ takarmánygazdálkodását a következők tényezők alakítják: 

-mezőgazdasági termékek piaca: (kereslet-kínálat-készletek, időjárás és termelési feltételek), 
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-a világpiaci folyamatok: (nyersolaj ára, a bio-üzemanyag előállítás, a valutaárfolyamok alakulása, nemzetközi 

befektetők és tőzsdék, szállítási költségek), 

-makrogazdasági tényezők: a világgazdaság és a GDP növekedése, valamint a – 

-politikai tényezők: piaci szabályozók, bio-üzemanyag előállítás támogatása, fenntarthatóság biztosításának 

igazolásai, élelmiszer-üzemanyag vita alakulása, GMO. 

A világ élelmezésének kérdése központi probléma lett, a becslések szerint 2050-re a népesség és a GDP 

növekedés függvényében 70%-al kellene növelni az élelmiszertermelést! Ez az élelmiszer, takarmány, rost és 

bioüzemanyag előállítás megfelelő kombinációját igényli, ami magasabb hozamokkal, nagyobb termőterülettel, 

és a veszteségek mérséklésével érthető el. 

2.3. A takarmánygazdálkodás EU-ós jelentősége 

Az EU takarmánygazdálkodásának a lakosság gabona és állati termék ellátása mellett a világ élelmiszer, és 

keveréktakarmány-kereskedelemében való részvételétől is függ. Az EU a területén előállítható főbb 

mezőgazdasági termékek nagy részéből önellátó, viszont fehérje alapanyaghiánnyal küzd. Az EU takarmány 

előállítása így jelentősen függ az import alapanyagoktól, önellátottsági szintje a fehérje alapanyagból igen 

alacsony: szójából: 5%, szójadarából: 32%, fehérjében gazdag takarmányokból 49%, növényi olajokból az 

importált olajos magvakkal együtt 67% azok nélkül 35%. Az EU veszi fel a világ szójakereskedelmének 20-át. 

A fehérje import 2004-ben is az összes takarmány-alapanyag import 78%-át adta az EU-ban, ami a tagállami 

bővítéssel járó állatlétszám növekedés miatt is nőtt. 

Ezzel együtt az EU az USA-hoz hasonló pozíciót foglal el a világ keveréktakarmány előállításban. 20%-os 

arányával, ami a világ összes, 740 millió tonnás termeléséből 148 millió tonnát jelent (8. ábra). A 

keveréktakarmány előállítás tendenciáját tekintve régiónként eltérő a növekedés üteme (9. ábra). Kínában és 

Brazil a válság ellenére is igen gyors évi 5%, illetve 10%-os növekedés tapasztalható. 1990-hez viszonyítva 

mintegy 200%-os növekedés volt tapasztalható mindkét országban, míg az USA és az EU termelés csak 

minimális mértékű növekedést mutat a vizsgált periódusban. 

 

6.8. ábra 

A világ és azon belül az EU-27 keveréktakarmány gyártása 2009-ben (Me.: millió tonna) 

Forrás: FEFAC, Feed International, 2010. 

Az EU keveréktakarmány előállítói ellentétes hatásokat tapasztalhattak meg az utóbbi néhány évben. Míg 1993 

és 2003 között csökkent a termelés 2006 óta növekedés volt tapasztalható, ami a világpiaci kereslet (főként 

Kína, ahol a tényállat és a technológia import mellett jelentős a takarmány-import is) emelkedésének tudható be. 

Az EU-27 keveréktakarmány előállítása 2007-ben a 3,4%-al nőtt 149,8 millió tonnára az előző évhez képest. 

Leginkább a szarvasmarha és a sertés ágazat felhasználása nőtt. 
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6.9. ábra 

A világ keveréktakarmány gyártásának változása (1999=100%) 

Forrás: FEFAC, Feed International, 2010. 

Európában messze megelőzve Oroszországot (20 millió tonnás termelés) az EU volt a meghatározó 

takarmánygyártó 2009-ben (6.10. ábra). 

 

6.10. ábra 

Európa keveréktakarmány gyártása, 2009 (me.: millió tonna) 

Forrás: FEFAC, Feed International, 2010 

A gazdasági válság hatása negatívan érintette az EU termelőit, ami némi visszaesést eredményezett a 

termelésben. 2009-ben a 147,6 millió tonnás termelés 3,8%-os csökkenést jelentett az előző évhez képest. De ez 

a 2006 óta tartó emelkedő trendet remélhetőleg ez az átmeneti csökkenés nem töri meg. A termelés korábbi 



 A 

TAKARMÁNYGAZDÁLKODÁS 

ÖKONÓMIÁJA 

 

 78  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

növekedésének egyik oka az alapanyagok drágulása (gabona) és így a gazdák a hatékonyabb, koncentrált 

keveréktakarmányok etetésére tértek át (ami a keveréktakarmány felhasználást átmenetileg növelte). 

A 2008-as év „csillagászati takarmányárai” viszont jelentős állatlétszám csökkenést idéztek elő Unió-szerte, ami 

takarmánykereslet csökkenésével járt. A tejelőabrak termelés 6%-al, a sertés keveréktakarmány elállítás 4,6, a 

baromfi takarmánygyártás 1,2%-al csökkent. A tejelő abrak előállításba Németország a legfőbb termelő, a sertés 

takarmányokból Spanyolország és baromfi takarmányokból Franciaország állít elő a legtöbbet. A sertés és 

baromfi takarmányok előállítása továbbra meghatározóak az EU szintjén, így a legnagyobb elállítók 

Franciaország és Spanyolország vezető szerepe ebben nem változott (6.11. ábra). 

A sertés és baromfi hús fogyasztása is meghatározó. EU szinten (6.12. ábra) az egy főre jutó fogyasztásban a két 

húsféle fogyasztása 70% feletti az összes húsfogyasztáson belül. Meglepő viszont, hogy a hústermelés 

csökkenése (6.13. ábra) fogyasztáscsökkenést is eredményezett minden húsféle esetében és az összes 

húsfogyasztásban is (6.14. ábra). A korábban 98 kg/fő húsfogyasztás 2009-ben már csak 90 kg/fő körül alakult 

az EU állampolgárok körében. Leginkább a sertéshús fogyasztása csökkent, míg a többi húsféle iránti kereslet 

stagnál. 

 

6.11. ábra 

A keverék takarmány termelés megoszlása az EU-27-ben állatfajonként 

Forrás: DG AGRI, 2010 

 

6.12. ábra 

Az EU-27 egy főre jutó húsfogyasztásának megoszlása 2009-ben, húsféleségenként 

Forrás: DG AGRI, 2010 
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6.13. ábra 

Az EU-27 hústermelésének változása összesen és kategóriánként 

Forrás: DG AGRI, 2010 

 

6.14. ábra 

Az EU-27 húsfogyasztásának változása 

Forrás: DG AGRI, 2010 
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Annak ellenére, hogy a takarmány alapanyagok áraiban nagy ingadozások voltak az elmúlt években a 

keveréktakarmányokhoz felhasznált összetevők aránya alig változott (gabona 48%, olajos magvak 28%). A 

gabona helyettesítésére felhasznált tápióka viszont szinte teljesen eltűnt a takarmányokból (2004-ben még az 

takarmányimport 6%-át jelentette) Az állati eredetű hús és csontlisztet 2001 óta szója helyettesíti. 

 

6.15. ábra 

Az ipari keveréktakarmány gyártás alapanyagainak megoszlása az EU-27-ben (2009) 

Forrás: FEFAC, Feed International, 2010 

Az EU-ban előállított gabona nagy része közvetlen felhasználásra kerül a farmokon (36%), 26% ipari 

keveréktakarmány alapanyag lesz, míg 24%-át élelmiszer alapanyagként hasznosítják (6.16. ábra). 

 

6.16. ábra 
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A gabona felhasználás megoszlása az EU- ban (EU-27, 2009) 

Forrás: COCEREAL-FEFAC, 2010 

Az EU-27-ben 2009-ben a hús és egyéb állati termékek mennyisége 136 milliárd Eurót tett ki, ami az összes 

mezőgazdasági termék 42%-át jelentette. Ebből 71 millió Euró a marha borjú és tejtermék értéke (az összérték 

22%-a), 31 millió € volt a sertéshús 24 millió € a baromfihús értéke. Összességében 11%-os volt az előállított 

termelés értéke az előző évinek, ami nem elsősorban a takarmányárak drasztikus emelkedésének, sokkal inkább 

az állattenyésztési kvóták (támogatások) csökkenésének inkább volt betudható. 

 

6.17. ábra 

Az EU-27 által előállított állati termékek mennyisége és értéke 2009-ben 

Forrás: Euostat, 2010 

Az Unió tagállamaiban is érvényes az az üzemgazdasági tény, hogy az állattenyésztési költségek szerkezetében 

a takarmányköltségek a meghatározóak. Átlagosan a költségek 30%-át jelenti a takarmányköltség (17. ábra), de 

ez ágazatonként eltérő. A legmagasabb a baromfiágazatban ez az arány, ahol Uniós átlagban 77%-ot jelent a 

takarmányköltség, 41% a sertéságazatban és 12% a szarvasmarha ágazatban. 
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6.18. ábra 

Az EU-27-ben felhasznált takarmányok mennyisége 2009-ben 

Forrás: COCEREAL-FEFAC, 2010 

Az EU-27-ben felhasznált takarmányok mennyisége 2009-ben. Összesen 465 millió tonna, ebből: 228 millió 

tonna saját előállítású tömegtakarmány, 53 tonna saját előállítású gabona, 36 millió tonna vásárolt alapanyag, 

30% (148 millió tonna) keveréktakarmány (6.18. ábra). 

2.4. A takarmánygazdálkodás nemzetgazdasági jelentősége 

Magyarország nemzetgazdasági szerkezetében a mezőgazdaságának mindig meghatározó szerepe volt, 

független attól, hogy ezt mikor milyen mértékben ismerték el. A hazai mezőgazdaság adottságai révén (az 

ország területének több, mint 60%-a alkalmas művelésre) kialakulhatott egy egészséges szerkezetű egymásra 

épülő és szerkezetéből adódóan kiegyensúlyozott ágazati rendszer. Ezen a rendszeren belül a növénytermesztés 

az állattenyésztés kapcsolata és aránya a két ágat összekapcsoló takarmánygazdálkodáson keresztül a 

gazdaságos termelés alapjait biztosította. A takarmánygazdálkodás elsődleges szerepe nemzetgazdasági 

szempontból az, hogy a növénytermesztés által előállított takarmány alapanyagokat és melléktermékeket, 

kiegészítve az élelmiszeripar takarmányozásra alkalmas melléktermékeivel, közvetlenül vagy feldolgozva az 

állattenyésztésen keresztül hozzáadott értékkel bíró piacképes és jó minőségű állati termékké alakítsa. 

A nemzetgazdaság szintjén így válik a takarmánygazdálkodás a mezőgazdasági komplex termelési folyamatok 

fontos elemévé, ami bár „láthatatlan” ágazat mégis számos folyamat mozgatója és a összességében a 

jövedelmezőség kulcsa. Ezt támasztják alá az alábbi adatok, takarmánygazdálkodást érintő adatok: 

-Az állattenyésztés összes termelési költségének állattenyésztési ágazattól és intenzitástól függően 40-80%-át 

jelenti a takarmányköltség. 

-Az összes szántó terület 65% foglalják el a gabona félék (2,9 millió ha) és 6-7%-át (kb.270 000 ha) a szálas és 

lédús takarmányok. 

-Az összes gabona termelésből az állatállomány csak 4-5 millió tonnát (3 millió t kukorica) használ fel, ez a 

gabonatermő-terület kb. harmadán terem. 

-A felhasznált gabona 38%-ából keveréktakarmány készül. 

-(A teljes belföldi felhasználás humánélelmezéssel együtt 7 millió tonna körüli a többi piaci árulap: intervenciós 

árualap és átmenő készlet.) 

-Éves szinten kb.: 4-5millió tonna tömegtakarmányt állítunk elő. 

-A takarmány import kb.: 8-900 ezer tonna (jelentős része a fehérje import) 

-Élelmiszeripari és mg-i melléktermék felhasználás a kilencvenes évek elején 2-3 millió tonna/év volt a 

becslések szerint. Ez mára minimálisra csökkent, csak lokálisan élelmiszer feldolgozó üzemek 

vonzáskörzetében jellemző (pl. malátahéjpor, törköly, stb.) 

-2009-ig több, mint 1,1-(1,4) millió hektár gyepterülettel rendelkezett az ország, 2010-ben 763 000 hektár volt a 

gyep a gyepgazdálkodás hiánya és a tulajdonviszonyok miatt ebből is mindössze: 400-500 ezer tonna gyepszéna 

kerül betakarításra, ami 400-450 ezer hektár gyep hozama. 

Az fenti adatok nem mutatják azt takarmány-felhasználás csökkenést, ami a rendszerváltás után az átalakult 

mezőgazdasági birtokstruktúra és tulajdonosi szerkezet átalakulásaként az állatállomány (1. táblázat) és 

külkereskedelmi forgalom folyamatos csökkenésével járt együtt. A szántó és egyéb takarmánytermő területek, 

gyepek megmaradtak, de egyre kevesebb főleg tömegtakarmány-fogyasztó, kérődző ellátásáról kellett 

gondoskodni. A privatizáció során a gazdasági érdekek miatt a mezőgazdasági termékeket feldolgozó hazai 

élelmiszeripari üzemek nagy része megszűnt vagy nem hazai alapanyagot dolgozott fel, ami a melléktermékek 

felhasználhatóságát szüntette meg vagy korlátozta. A piacgazdaságba és 2004-ben Uniós integrációba való 

belépéssel kidolgozott új szabályozó mechanizmusok, a kvótarendszer, a területalapú támogatási rendszer és az 

állattartásra és takarmányozásra vonatkozó előíráshalmaz szintén nem az állatlétszámok növekedésének 

kedveztek. Felborult az állattenyésztés és a növénytermesztés addigi egyensúlya, ami jól mérhető a 
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mezőgazdaság bruttó kibocsájtásából való részesedés alapján és a két ágazat jövedelmezőségi, foglalkoztatási 

viszonyai alapján is. Egyértelműen a nagy terület-igényű és jól gépesíthető, nagyobb támogatásokat és piacokat 

élvező növénytermesztés került jobb pozícióba. A KSH adatai szerint 2010-ben a bruttó mezőgazdasági 

kibocsájtásból a növénytermesztés 58%-kal részesedett, míg az állattenyésztés 34%-kal. 2001-2002-ben az 

állattenyésztés 49% fölötti aránnyal részesedett az összes mezőgazdasági kibocsátásból. 

A takarmánygazdálkodás nehézségeinek legfőbb oka az állatállomány létszámának 1990-es évek eleje óta tartó 

csökkenése volt. A csökkenés mellett az állomány összetétele is kedvezőtlenül alakult. Az tömegtakarmány-

fogyasztó állományok létszáma visszaesése nagyobb problémát jelent az agrárgazdaságban, mivel generációs 

idejük jóval hosszabb, így pótlások több évet, sőt genetikai előrehaladásukat is figyelembe véve több évtizedet 

is jelenthet. A kérődzők e tömegtakarmányok fogyasztói, a legelők, a táj karbantartói. Hiányuk a termelési és 

vetési szerkezet teljes eltolódását, aránytalanságát eredményezi. A 6.3. táblázat jelzi, hogy a szálas és lédús 

takarmányok jelentősége, területi aránya a teljes szántó művelési ágon belül 14%-ról 4,5%-ra esett vissza. A 

silókukorica és egyéb szálas takarmányok területe és hozama a gyeppel együtt csökken (6.4. táblázat) annak 

ellenére, hogy a kedvezőtlen időjárású években a szálastakarmányokból és szénafélékből hiány alakul ki, lásd 

2008-2009. Az abrakfogyasztók számának csökkenése (főleg a sertésé) is meghaladja az 50%-ot 1990-hez 

képest, ami az abrakfelhasználás szempontjából okoz problémát (6.19. és 6.20. ábrák) azzal, hogy ezek az 

állattok a hazai gabona legfőbb fogyasztói. Bár ezek az állományok viszonylag gyorsan szaporíthatók pótlásuk, 

fejlesztésük a piaci viszonyok miatt nem történt meg. Az állománycsökkenés problémája főként az, hogy az itt 

előállított gabona - amely mintegy 3 millió hektáron terem és a vetésterület több mint 60%-át uralja – felét sem 

használja fel az állattenyésztés abrakként, így a gabona jelentős része árualapként, nem takarmányként jelenik 

meg az országban (6.2. táblázat). A takarmányok fehérje hiánya nemcsak hazánkban, hanem az egész EU-ban 

probléma. A klímánk nem teszi lehetővé, hogy elegendő fehérje takarmány-alapanyagot állítsunk elő, így a 

szója, szójadara szinte teljes egészében külföldről, elsősorban az USA-ból és Dél-Amerikából származik, ami 

igen drágává teszi. A hazai szója előállítás évtizedek óta nem változik 30 0000 hektár körül alakul, egyéb 

fehérjetakarmányainkkal együtt véve sem jelentős. Az abraktakarmányok árának növekedésében ez egyik 

meghatározó elem, az utóbbi évek energia és gabona árrobbanása mellett. 

 

6.2. táblázat 

Forrás: KSH, 2011. 

 

6.3. táblázat 

Forrás: KSH, 2011. 
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6.4. táblázat 

Forrás: KSH, 2011. 

A hazai kereskedelmi forgalomban a gabonaféléken kívül elsősorban a tápok illetve a keveréktakarmányok 

jelennek meg (melyekben 80%-körüli a gabona aránya). A takarmányok előállítását, forgalmazását az alábbi 

előírások alapján tehetik meg a gyártók. Erre a takarmány piac globalizálódása és a GM alapanyagok terjedése 

miatt egyre nagyobb szükség van: 

- A takarmányok előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását az un. Takarmánytörvény (2001. évi CXIX. 

Tv.) valamint a Magyar Takarmánykódex (Codex Pabularis Hungaricus) előírásai szabják meg. 

- A törvény és a végrehajtására kiadott FVM rendelet a vonatkozó Tanácsi és Bizottsági EGK irányelvekkel 

összeegyeztethető. (44/2003. IV.26 FVM rendelet sorolja fel ezeket az irányelveket. Ennek legfrissebb 

módosításai: a 2/2010. (VI. 30.) FVM rendelet, a 73/2009. (VI. 25.) FVM rendelet, és a 33/2009. (III. 31.) FVM 

rendelet. 

A hazai keverék takarmány előállítás változásai az állatlétszámok változását követték. 2002-től folyamatosan az 

előállított és a forgalmazott táp és keveréktakarmány mennyiség (6.5. táblázat) és megszűnt a hazai aminosav 

előállítás is. 

 

6.5. táblázat 

Forrás: KSH, 2008. 
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6. 19. ábra 

A hazai keveréktakarmány-felhasználás megoszlása az állatfajok között 2007-ben 

 

6.20. ábra 

Az ipari keveréktakarmány gyártásának alakulása Magyarországon a főbb abrakfogyasztó állatfajok 

szerint 2000-2007 között 

3. A takarmánygazdálkodás vállalatgazdasági 
kérdései 
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Mint azt a bevezetőben már tárgyaltuk a takarmánygazdálkodás összetett folyamat és mind gazdasági, mind 

takarmányozási oldalról felelősségteljes, szaktudást igénylő munka. Vállalati szinten a vegyes gazdálkodást 

folytató állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglakozó üzemeknél a gazdaságos működés érdekében 

folytatott egyeztetések és mérlegelések legfőbb színtere a takarmánygazdálkodás. A piaci árak az üzemi 

költségek harca folyik az áru és takarmánynövények előállítása során az erőforrások és ráfordítások 

hatékonyságának maximalizálása mellett. Mindezt úgy harmonizálni, hogy az állat szükségleteit optimális 

figyelembe véve, minimális veszteségekkel a legjobb minőségű végterméket produkálja az üzem. 

A takarmánygazdálkodás első eleme az állatfajtól függő takarmánybázis létrehozása az ellátás rendszerének 

felépítését jelenti (6.21. ábra). Ez elsődlegesen a takarmány ellátás elemeinek felépítését jelenti azaz, a 

takarmányok: termesztése, betakarítása, vásárlása, tartósítása, tárolása, előkészítése és feletetése az 

állattenyésztés céljainak megfelelően. 

Ahogy a 6.21. ábra is mutatja a takarmányok forrásait és felhasználását a készletgazdálkodáson keresztül lehet 

szabályozni, amit a vállalkozás pénzgazdálkodása, likviditása befolyásol. 

 

6.21. ábra 

A takarmány ellátás rendszere 

A készletezés, bár elsősorban anyagi kérdés, függ a vállalkozás adottságaitól, termőterületeinek méretétől, 

minőségétől, a tenyésztett állatfajtól és a mindenkori piaci viszonyoktól. A felsoroltak lényeges döntési elemek 

abban az esetben, ha a saját forrásból vagy vásárlásból származó takarmánybeszerzésről kell határozni. Mindkét 

forrás mellett és ellen lehetnek érvek. 

Saját forrású takarmányok (növényi eredetű) jellemzői: 

-nagy területigényük miatt versenyeznek az földért és a ráfordításokért az árunövényekkel; 

-a föld mellett egyéb eszközigényük és eszközlekötésük is jelentős (előállítás, szállítás, manipulálás, tárolás); 

-előállításuk olcsóbb lehet a vásárolt takarmányok beszerzésénél - saját felhasználás esetén; 

-az ágazatok egymásra épülését segítik – könnyebb gazdálkodni a területtel, a biológiai határidőkkel, a 

ráfordításokkal, a vetésszerkezettel; 

-a nem takarmányként előállított növények melléktermékei is hasznosulhatnak; 

-csökken a piaci kiszolgáltatottság; 
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-a takarmánynövények is értékesíthetők, esetleg helyettesíthetők (ha piacon van olcsóbb beszerzési forrás). 

Idegen forrású (vásárolt) takarmányok jellemzői: 

-területlekötésük nincs; 

-befektetett eszköz igény minimalizálható, illetve változó; 

-az állattenyésztési ágazat léte, mérete független a földterülettől; 

-költségei főként a beszerzési árból és a szállítási költségből állnak; 

-forgási sebességük nagyobb, eszközlekötésük kisebb; 

-drágábbak lehetnek a saját előállítású takarmányoknál; 

-fokozottabb a piaci árfüggés (hiány, válság, takarmánykeverés, intervenció). 

A takarmánybázis előállítása, készletezése és vásárlása a körülmények, az adottságok és a piaci viszonyok 

függvényében kialakított döntés eredménye. 

Ha kialakult az állatállomány fajtájához, méretéhez, hasznosítási irányához és intenzitásához illeszkedő 

takarmánybázis létrehozásának és ellátásának rendszer a takarmánygazdálkodás folyamata is elindulhat. A 

takarmánygazdálkodás folyamata alapos tervezési, szervezési és ellátási elemekből épül fel és az üzem teljes 

rendszerének szerves része. A folyamatot jelen esetben hat lépésben tárgyaljuk: 

A takarmány gazdálkodás folyamata (1-6): 

1.A takarmánybázis tervezése 

2.Takarmánytermelés és vásárlás 

3.A takarmánytermelés ökonómiai értékelése 

4.A takarmány felhasználás tervezése 

5.Takarmány felhasználás 

6.A takarmányhasznosulás elemzése 

1. A takarmánybázis tervezése: A takarmánybázis tervezésének alapja a tervezett éves állatállomány mérete, 

hasznosítási iránya és intenzitása. Ennek ismeretében többféle módszert lehet alkalmazni a takarmánybázis 

tervezésére. Az alábbi módszer négy eleme az állomány létszám, a táplálóanyag szükséglet, a 

takarmányszükséglet és a takarmány termelés és vásárlás tervezése (azaz a takarmánymérleg készítés). 

1.1. Az állatállomány várható létszámának becslése alapján: Ez esetben a becslés az átlaglétszámok alapján 

történik: napi heti havi vagy éves bontásban az állományváltozási tervek alapján, korcsoportonként. Az egyes 

korcsoportokban lévő egyedek szükséglete alapján kalkulálunk. 

1.2. A táplálóanyag szükséglet tervezése - az állat igényei alapján (függ az állatfajtól hasznosítási iránytól, a 

termelés intenzitásától). Nem minden esetben szükséges külön tervezni, pl. egyedi takarmányadagok esetén nem 

indokolt a tápanyagmérleget korcsoportonként kidolgozni, használhatjuk a megadott receptúrákat. 

1.3. A takarmányszükséglet tervezése. A takarmányszükséglet tervezésének az üzem pénzgazdálkodásának 

szempontjából van nagy jelentősége. Miután a létszámok és a tápanyagszükséglet alapján kiválasztásra kerültek 

a beszerzésre kerülő takarmány félék és összetevők a takarmányszükséglet kritikus pontjaként az árral is 

tervezni kell. Ezért a beszerzésre kerülő takarmányok mennyisége és fajtája az üzem pénzgazdálkodásának 

lényeges eleme. A takarmányszükséglet pontos megtervezésénél több tényező optimalizálására van szükség, 

ennek megfelelően számos módszert alkalmazhatunk: 

1.3.1. Takarmányszükséglet tervezése éves irányszámok alapján (éves szükséglet):  A módszer tapasztalati 

alapokon kalkulált mennyiségek alapján átlagértékeket ajánl az állatfajták kor és ivar szerinti éves 
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takarmányszükségletének tervezéséhez (6.6. táblázat). A szükségelt számítása számítástechnikai háttérrel 

pontosítható és gyorsítható, például különböző optimalizáló programokat alkalmazva: 

1.3.2. Egyedi takarmány adagok alapján (elvégezhető LP-vel) 

1.3.3. Takarmány adagok együttes optimalizálásával 

1.3.4. Globális módszerrel 

1.3.5. Komplex modellbe építve 

 

6.6. táblázat 

Takarmányszükséglet éves egyedi átlagszükséglet alapján kor és ivar szerint 

Forrás: Tervezési segédlet, 2009. 

2.Takarmány termelés és vásárlás tervezése: A takarmányszükséglet összetételének éves mennyiségének 

ismerete után dönthetünk a beszerzési forrásokról. A beszerzéskor fontos, hogy ne csak az állatok ellátásához 

szükséges mennyiség kerüljön beszerzésre. A takarmány fajtájától, állagától, kiszerelésétől és a raktározás 

helyétől, idejétől függően kalkulálni kell néhányszázalékos veszteséggel, amit a beszerzéskor többletként kell 

figyelembe venni. Tömeg és lédig takarmányoknál több veszteséggel 5-30%, míg csomagolt, vagy kiszerelt 

takarmányoknál kisebb veszteséggel kalkulálhatunk (1-5%). 

A források meghatározásánál segítségünkre lehet a takarmánymérleg elkészítés, ami a teljes 

takarmányszükségletet állítja szembe a rendelkezésre álló forrásokkal, a fedezettel. 
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A beszerzésnél a már említett szempontokat figyelembe véve célszerű kialakítani a biológiailag és ökonómiailag 

is hatékonyan felhasználható takarmánybázist. 

3.A takarmánytermelés ökonómiai értékelése: A biológiai hatékonyság közvetve, az ökonómiai hatékonyság 

közvetlenül játszik szerepet a saját termelésű takarmányok előállításnak elemzése során, mely a 

takarmánygazdálkodás folyamatának 3. eleme. Lényege, hogy a piaci kiszolgáltatottság és a költséghatékony 

gazdálkodás eszközeit alkalmazva segítse a takarmánygazdálkodás folyamatát. Az értékelés során néhány 

alapelvet figyelembe kell venni: (1) csak az állattenyésztési ágazattal együtt értékelve tekinthető teljesnek; (2) 

eredményessége hatékonysága az állattenyésztés eredményein keresztül mérhető (a hangsúly az állati 

termékeken van); (3) eltérő értékelést kell alkalmazni abraktakarmányok, tömegtakarmányok és melléktermékek 

esetén. Az alapelvek értelmében az értékelést a termelési folyamat végén újra el kell végezni. Előtte csak 

előkalkulációt, illetve az előző évek tapasztalatai alapján becsléseket végezhetünk az aktuális piaci folyamatok 

ismeretében. 

4.A takarmány felhasználás tervezése alatt a készletek, a felhasználás és a vásárlás ütemezésének koordinálást 

értjük, amit a források, az állatállomány, a raktárbázis és a piaci viszonyok befolyásolnak. Ennek lépései: 

1.A takarmánykészletek számbavétele (takarmányféleségenként); 

2.Az állatlétszám számbavétele (állatállományváltozás alapján); 

3.A takarmány felhasználás tervezése a napi takarmány adagok alapján és/vagy a takarmány adagok együttes 

optimalizálásával; 

4.Takarmánymérleg piaci szempontú felülvizsgálata; 

5.Szükséges pótbeszerzések, korrekciók elvégzése. 

5. Takarmány felhasználás (feletetés): a rendelkezésre álló takarmánybázis tervezés és szükséglet szerint 

ütemezett és hatékony felhasználása, a veszteségek minimalizálásával. 

6. A takarmányhasznosulás elemzése (technológiai és ökonómiai szempontok alapján): a hasznosulás során a 

bevezetőben vázolt transzformáció hatékonyságáról beszélhetünk, melynek során az inputok végtermékké, a 

költségek és ráfordítások eredménnyé (termelési értékké, hozammá alakulnak át. A folyamat hatékonyságát 

egységekre vetített mutatókon keresztül értékelhetjük. Például a következők szerint: 

-a felhasznált takarmányok mennyisége; 

-a felhasznált takarmányok táplálóanyag tartalma; 

-a felhasznált takarmányok költsége; 

-a felhasznált takarmányok területigénye alapján. 

Természetesen a gazdálkodás során a pénzben kifejezett eredmény a legkézzelfoghatóbb, amit az egységnyi 

termékre vetített költségek és eredmények mutatnak meg. De érdemes a naturális mutatókra is odafigyelni a 

felhasznált inputok hatékonyságának fontossága miatt (6.7. táblázat). 

A technológiai hatékonysági mutatók naturáliákban fejezik ki a hatékonyságot. Pl.: 

-1 kg tömeggyarapodásra felhasznált abrak (kg/kg) – fajlagos abrakfelhasználás vagy takarmányhasznosítás; 

-1 liter tej előállítására felhasznált abrak, ill. fehérje (kg/l). 
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Az ökonómiai mutatók naturális egységekben és pénzben jelezik a hatékonyságot. Pl.: 

-egységnyi állati termékre jutó takarmányköltség; 

-egységnyi jövedelemre, termelési értékre, árbevételre jutó takarmányköltség. 

 

6.7. táblázat 

A takarmány felhasználás hatékonyságának mutatói állatfajonként 

Forrás: Piaci információk alapján saját kalkuláció 

3.1. Gazdasági állatok takarmány-termőterület igénye 

Amennyiben rendelkezik az üzem saját vagy bérelt termőterülettel saját előállítású takarmánnyal is biztosítható 

a takarmányszükséglet. A 6.8. táblázat tartalmazza az adott állatlétszám ellátások szükséges takarmánytermő 

területet. Ez esetben mérlegelni kell a termesztési, betakarítási, szállítási, esetleges feldolgozási, kezelési, 

manipulálási és keverési (saját vagy bérkeverés), és tárolási költségeket valamint a folyamat során felmerülő 

veszteségekből eredő többletköltségeket. Az egyes takarmányok költségét össze kell vetni azzal a költséggel, 

amit akkor kellene viselni, ha vásárolt takarmányárakkal oldanánk meg az állomány ellátást. Természetesen más 

szempontok is a lehetnek a saját termelésű és a vásárolt takarmányok felhasználásakor. A takarmányok 

helyettesíthetősége és a piaci árak ezt nagymértékben befolyásolják, mert lehet érdemesebb a megtermelt 

alapanyagokat árunövényként értékesíteni és takarmányozásra olcsóbban beszerezhető helyettesítő vagy 

gyengébb minőségű terményt felhasználni. Ez rendszerint az abrak takarmányok összeállításánál lehet 

szempont. A költségek ilyen jellegű csökkentése helyett a takarmányozási szakemberek inkábba minőségi 

megfelelő beltartalmi értékekkel rendelkező takarmányadagok kialakítását és a megfelelő tenyészállomány 

fenntartását ajánlják, ami a végtermék előállítás hatékonyságát növeli. 

 

6.8. táblázat 

Gazdasági állatok takarmánytermő terület igénye 

Forrás: Tervezési segédlet *fajta és kocaforgó függvényében 

A saját takarmánytermő terület jelentősége mind a tömeg mind az abraktakarmány fogyasztó állatállománnyal 

rendelkező üzemek esetében kulcsfontosságú. A kérődzők esetében a gazdaságosság feltétele a tömegtakarmány 

bázis saját forrású biztosítása. Az abrak biztosításánál az állománynagyság és a hasznosítási irány függvénye a 

saját takarmánykeverő üzem létesítése a gazdaságosság érdekében. Abrakfogyasztóknál a kizárólag vásárolt 

takarmányra alapozott hízlalás is gazdaságos lehet, megfelelő beszerzési források, raktárkapacitás és ütemezés 

függvényében. A 6.9. és 6.10. táblázatokban található kalkuláció bemutatja egy 100 tehén és szaporulata 

szükséges takarmánytermő terület kialakításának példáját. A kalkuláció alapján mintegy 490 hektár biztosíthatja 

a szükséges tömeg és abraktakarmány igényt. A példa nem tartalmazza a legelőterület szükségletet, amely a 

legeltetett zöldfű mellett a széna előállítására is alkalmas lehet. 
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6.9. táblázat 

Példa: 400 tehenes tejelő szarvasmarha telep éves takarmány és termőterület igénye (éves irányszámok 

alapján) 

Forrás: Tervezési segédlet *fajta és kocaforgó függvényében 

 

6.10. táblázat 

400 tehenes példa folytatása 

Forrás: Saját kalkuláció 

Említést kell tenni a legelőterületek hasznosításáról, ami a rendszerváltás utáni tulajdonviszonyok, az 

állatlétszámok csökkenése és a legelőgazdálkodás hiánya miatt háttérbe szorult. Jelentősége nemcsak abban áll, 

hogy a legelő feltétlen takarmánytermő terület, nélkülözhetetlen és olcsó takarmányforrás az állattenyésztésben. 

A támogatási rendszer átalakulásában is nyomonkövethető a legelő és a táj karbantartásának szükségessége a 

vidék területek megőrzése, melynek legfőbb eszköze a legelő állat. A UMVP keretén belül futó AKG 

célprogramoknál a gyepek támogatásnál előírt állatsűrűséggel kell biztosítani a legelő karbantartását. 

3.2. Keveréktakarmány előállítás 
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Az állatitermék-előállítás eredményességét és gazdaságosságát a feletetett keveréktakarmányok, tápok 

mennyisége és minősége jelentősen befolyásolja. A keveréktakarmányok minőségét pedig elsősorban a 

keverékeket, koncentrátumokat, premixeket előállító keverőüzemek műszaki színvonala, a technológiájuk 

korszerűsége határozza meg. Adott állatlétszámok mellett már saját üzemi szintű keverő üzem működtetése is 

gazdaságos lehet, mivel a beruházáson túl, az alapanyagok 80-90%-át a gabonafélék adják, amit az üzem maga 

is elő tud állítani. A saját keverő üzem a 6.11. táblázatban közölt üzemméreteknél gazdaságosan működtethető. 

 

6.11. táblázat 

Takarmánykeverő üzem létesítésének beruházási feltételei 

Forrás: saját összeállítás 

Keveréktakarmánynak nevezzük az állatok biológiai adottságainak megfelelő, többféle szemes és egyéb 

takarmány daráinak, továbbá az állattenyésztési cél eléréséhez szükséges egyéb táp és hatóanyagokat a 

legkedvezőbb arányban, a legkisebb adagban is egyenletes elosztásban tartalmazó keveréket. A koncentrátum (a 

szemestakarmányok nélküli előkeverék) a premixen kívül a növényi és állati eredetű fehérjéket is tartalmazza. A 

premixek a takarmánykeverékhez szükséges mikro és makroelemeket, vitaminokat, takarmány kiegészítőket 

tartalmazzák. A premixeket általában külön premixüzemek, míg a koncentrátumokat, elsősorban a nagyobb 

kapacitású keverőüzemek állítják elő. A gazdaságok kisebb keverőüzemei a saját egyszerű daráló-keverő 

berendezéssel rendelkező állattenyésztő kisgazdaságok, ezeket felhasználva saját abraktakarmányukkal keverve 

készítik el a szükséges keveréktakarmányokat. 

A premixek, adalékok a takarmányforgalmazó cégektől beszerezhetők. Így a takarmánykeverés több módja is 

kialakítható üzemi szinten, a fölös kapacitásokat bérkeveréssel lehet kihasználni (6.22. ábra). Az országos 

tápgyártásnak csak 3-4%-át teszik ki a kisüzemekben működő, kisteljesítményű daráló-keverő berendezések, de 

jelentőségük a gazdaságok saját állatállományának keveréktakarmány ellátásánál jelenleg még igen fontos. 

(KOMKA, 2009). 

 

6.22. ábra 

A keveréktakarmány gyártás előállítás és forgalmazás rendszere 



 A 

TAKARMÁNYGAZDÁLKODÁS 

ÖKONÓMIÁJA 

 

 93  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A keverő üzemek létrehozásakor több technológiai megoldás is alkalmazható: (1) koncentrátum vásárlása; (2) 

minden szükséges összetevő vásárlása; (3) értékesítésre történő gyártás; (4) bérkeverés; (5) és a fentiek bármely 

kombinációja a szabad kapacitás lekötésére. 

Emellett a keverőüzemek létesítésének, fejlesztésének alapvető szempontjai az alábbiakban foglalhatók össze: 

-a biztonságos mennyiségű és minőségű alapanyagok tárolási feltételeinek megteremtése, 

-a felhasználásra kerülő alapanyagok minőségének fokozott ellenőrzése, 

-a fő és kiegészítő gépek műszaki színvonalának, munkaminőségének és üzembiztonságának fokozása, 

-a pelletálási technológiák fokozott alkalmazása, fejlesztése, 

-a technológiák rugalmassá tétele, bővítése, 

-a folyékony komponensek bedolgozási lehetőségének biztosítása, 

-a hőkezelési eljárások alkalmazásának szélesítése, 

-különböző, az állat fajtájához és korához igazodó fizikai jellemzőjű tápok gyártási lehetőségének biztosítása, 

-munka egészségügyi és környezetvédelmi szempontok kielégítése, 

-az üzemirányítás, készletgazdálkodás számítógépes fejlesztése, 

-a minőség-ellenőrzés fokozása a gyártás során. 

Takarmánykeverő üzem létesítésének ökonómiai szempontjai: 

-a vásárolt keveréktakarmányok árrése 5-15%; 

-bérkeverés költsége: 5 000-10 000 Ft/tonna; 

-szükséglet volumene; 

-szaktudás megléte; 

-gyártástechnológiai ismeret; 

-elkülönített szervezeti egységek; 

-az üzemi beruházás járulékos vonzata nagy; 

-az alapanyagok tárolása; 

-kiegészítők tárolása; 

-késztermékek tárolása; 

-piaci lehetőségek ismerete a szabad kapacitás kihasználása; 

-az üzem komplex egységként való kezelése. 

A fenti technológiai és ökonómiai szempontok is jelzik az üzemeltetés nehézségeit. Ennek ellenére hazai 

viszonylatban 2005-ben 761 regisztrált takarmánykeverő üzem volt ebből kb. 75%-uk a működő üzem. Az 

üzemek 40%- rendelkezett EU-engedéllyel. Kapacitáskihasználtságuk 40%. 2009-ben alig 300 üzem. Átlagos 

gyártási mennyiség 6000 t/év/üzem – igen alacsony. A jellemző tendencia az üzemek számának csökkenése és 

az üzemi méret növekedése (állatállomány csökkenése, költségek növekedése, koncentráció miatt). 

Becslések szerint az évi gyártott tápmennyiségből: 

-a nagy takarmánygyárak (15-25 t/h-s üzemek) 22-26%-os 



 A 

TAKARMÁNYGAZDÁLKODÁS 

ÖKONÓMIÁJA 

 

 94  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

-a közép- és nagyüzemek (6-14 t/h) 52-58%-os 

-a kisüzemek (2-5 t/h) 15-20%-os 

-a kisgazdaságok (0,3-1,5 t/h) 3-4%-os részarányt képviselnek. 

A működő keverőüzemeink átlagos életkora meglehetősen magas, 20 év körüli. Az összes keverőüzem közül az 

öt évnél fiatalabbak részaránya csak 12-14%, a tíz évnél fiatalabbaké pedig csak 23-25%. Az elmaradt 

korszerűsítések, felújítások következtében, főleg az időseb keverőüzemeknél, az üzembiztonságuk csökkent. 

(KOMKA 2009). 

Az EU-ban 2004 előtt az üzemek kapacitás kihasználása jobb volt, mivel kevesebb kis üzem működött, mint a 

10 új tagállam csatlakozása után. A gyártás mennyisége nőtt ugyan, de a nagy üzemszám miatt a kihasználtság 

és ezzel együtt a gazdaságosság csökkent. 

 

6.23. ábra 

Takarmánykeverő egységek átlagos termelése (1000 t) és száma az EU-ban 

Forrás: FEFAC,2009 

A 4-6 Mt/év tápot gyártó európai országokat összehasonlítva hazánkban a legalacsonyabb az egy üzemre vetített 

éves keveréktakarmány mennyiség, ami a viszonylag sok üzem és az elégtelen kapacitáskihasználás eredménye. 

A hazai keverőüzemek átlagos kapacitás kihasználása a jelenlegi állatállomány, ill. a gyártott keveréktakarmány 

mennyiségét figyelembe véve jóval elmarad az elfogadható mértéktől, ami egy műszakra vonatkoztatva csak 55-

60%-os. 

A tendenciákat figyelve nálunk is a korszerűsített üzemek növekvő gyártási kapacitáskihasználása és a 

fejlesztésben nem résztvevők csökkenő termelése, megszűnése várható. Ennek előjelei a 6.24. ábrán is 

láthatóak, mely az EU tagállamok keveréktakarmány előállításnak változást mutatja, ahol már a hazai csökkenés 

jelentős nagyságú. 
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6.24. ábra 

Az EU tagállamok keveréktakarmány előállításának változása (%) 2006/2007 

Forrás: FEFAC,2009 

Az élelmiszeripar nettó árbevételéből 7,6%-al részesedtek 2003-ban. A takarmány piac 85%-át 4 nagy vállaltat 

birtokolja, míg 750 kisebb forgalmazó a többi részen osztozik. (KÁLLAY, 2004) 

4. Szárított takarmányok piaci szabályozása az EU-
ban 

Az EU takarmánygazdálkodása erősen fehérjehiányos, ezért a szárított fehértakarmányokra extra támogatási 

formákat is biztosít: 

-GOFR növényekre vonatkozóan a piacszabályozás érinti az abrak és tömegtakarmány termelést (gabonafélék 

olajos magvak fehérjetartalmú növények olajlen rostnövények) 

-Főbb elemei: 

o területalapú támogatás az új támogatási periódusban a termeléstől függetlenítve lesz 

o területpihentetés 2009-től bevezetésre került 

o intervenció (átalakítása folyamatban, további csökkentése várható) 

o külpiaci szabályozás (export támogatások csökkenése) 

o keményítőgyártás támogatása 

o bio-üzemanyag előállítás támogatása 

Az EU piac szabályozásának célja szárított takarmányok esetén, hogy a zöldtakarmányok szárításával 

mérsékeljék az EU fehérjeimportját. Ez több növényre is vonatkozik, de ebből kiemelkedő a lucerna (1 ha-ról 2-

2,5 t fehérje). A gazdasági év ápr. 01-márc. 31-ig tart. A támogatás mértéke: (1) mesterségesen szárított növény 

esetén: 6883 EUR/tonna és (2) napon szárított növény esetén: 3868 EUR/tonna 

A támogatási rendszerbe tartozó növények: 
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- Forrólevegős szárítással előállított lucerna liszt és pellet; 

- Egyéb módon (napon) szárított őrölt lucerna liszt és pellet; 

- Lucerna, baltacim, lóhere, csillagfürt, bükköny mesterségesen szárítva (széna takarmány káposzta nem); 

- Lucerna, baltacim, lóhere, csillagfürt, bükkönycsicseriborsó és szarvaskerep napon szárítva és őrölve; 

- Lucerna és fűnedvből előállított fehérjekoncentrátumok; 

- Dehidratált termékek melyeket kizárólag a fenti fehérjekoncentrátumok előállítása során keletkező szilárd és 

folyékony maradványokból nyernek. 

A támogatáshoz kapcsolódó kvótarendszer: 

- MGQ: Maximum Guaranted Quantity (maximális garantált mennyiség), melyet az összes tagállamra együtt 

állapítanak meg: 

o Dehidratált takarmányra: 4 412 400 tonna, kihasználtsága 86,5-107% 

o Napon szárított takarmányra: 443 500 tonna, kihasználtsága: 35-45 % 

- NGQ: National Guaranted Quantity (tagállamonkénti garantált mennyiség), ami országonként eltérő. A 

legnagyobb kvóta Franciaországé és Spanyolországé. 

Támogatási feltételek: 

-Minőségi előírások biztosítása, betartása: (piacképesség nedvességtartalom (12, 14%) nyersfehérje tartalom15, 

45% egyéb); 

-Igénybe veheti: a feldolgozó és felvásárló; 

-Elismerési feltétel a regisztráció (tervrajz adalékok készletnyilvántartás pénzügyi nyilvántartás); 

-Támogatási pályázat elkészítése, benyújtása (egy naptári hónapra); 

-Szerződések igazolása (termelővel, termelői csoporttal, felvásárlóval); 

-Hiteles mérés és mintavétel (szisztematikus mérés, 110 tonnánként kötelező). 

A szabályozás magyar vonatkozásai 

-Magyarország 200 000 tonna kvótát igényelt; 

-A tényleges termelés 100-150 000 tonna (itthon kb. 40-50 szárító üzem működik); 

-Megalakult a Szárított takarmánygyártók szövetsége 2001-ben (tájékoztatás felkészítés képviselet); 

-Rendtartás – (MVH): nyilvántartásba vétel regisztráció kifizetés ellenőrzés; 

-Szabályozása a (61)/2004-s FVM rendelet mely az un. TAKARMÁNY-TÖRVÉNY-re épül (2001. évi CXIX. 

Tv.). 

A támogatási fenntartását az EU az 2012-től érvényes rendszerben is tervezi, de a szabályozás átalakítása 

várható. 

5. Új kihívások, takarmánygazdálkodás a 21. 
században 

A növekvő népesség (fogyasztói bázis) növekvő fogyasztási igényekkel lép fel nemcsak az élelmiszer (hús 

gabona), hanem az energia piacán is. Hamarosan 7 milliárd ember táplálása és igényeinek a kielégítése a feladat. 

Ugyanakkor számos probléma merül fel: 
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-Energia árrobbanás: növekvő energia árak, korlátozott alternatívák. 

-A „kínai óriás” (1,2 Mrd fő): a világ 2. legnagyobb gazdasága (ha 2030-ra eléri a 15 milliárd főt csak itt: 600 

millió takarmányra lesz szükség – 2004- ben 614 millió tonna a világ összes takarmány gyártása). 

-A világ gabonatermése limitált: 1,4 milliárd tonna (Honnan lesz több más?) 

-USA céljai a bio-üzemanyag előállításban: 30% bio-üzemanyag (2030-ra!). Ha az USA jelenlegi összes 

kukorica és szója termését erre használnák az, az USA összes benzin igényének 12%-át a dízel-igénynek 6%-át 

fedezné. Ezen irányelv szerint ha a ebből 10% etanol lenne akkor az USA gabonatermésének 60%-át az 

üzemanyag nyelné el. (Ez 140 millió tonna kukorica - 14 Mrd gallon 63,5 Mrd l benzin.) 

1 tonna gabona: 400 liter etanol +250 kg széndioxid+330 kg DDGS (szárított szeszgyári törköly bepárlási 

maradékkal, amiből fehérje és rost tartalmú takarmány állítható elő). 

EU 2020-ra cél 20% bio-üzemanyag és jelenleg 2 millió tonna gabonát használ fel erre a célra. 

Ha az USA gabona termésének 52%-át kivonják a takarmány-gyártásból, és üzemanyag előállításra használják 

fel: képződik 47 millió tonna DDGS (szárított szeszgyári törköly bepárlási maradékkal), mely rost és fehérje 

forrás lehet az állattenyésztésben, de összetétele változó. E melléktermék felhasználására módot kell találnia a 

takarmány ágazatnak. Biztató, hogy a kutatások folyamatban vannak. Kérdés, hogy hogyan pótolható a rost a 

fehérje és energia, amit a bio- üzemanyaggal kivonnak a takarmánytermelésből. 

Új lehetősége, új alapanyagok megjelenése, feldolgozása, felhasználása: 

-DDGS, kukoricaszár, cukornád-melléktermék. 

-Rostból (cellulóz) is lehet etil-alkohol és takarmányforrás is. 

-Az állati termék előállításban cél a fajlagos hozamok fokozása. 

-Nutrigenomika – takarmányozás a gének szintjén – fajlagos mutatók javítása, funkcionális állati termékek 

előállítása (pl. nagyobb napi testtömeg gyarapodás, szelénes tej, vitaminos tojás, stb.) 

-GMO-technológia (állati és növényi termékek előállításánál is). 

-Funkcionalitás- beltartalmi értékek alakítása a felhasználási igényeihez.(Kukorica hibridek fehérje/keményítő 

tartalom szerint: takarmány-etanol.) 
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Chapter 7. A TEJHASZNÚ 
SZARVASMARHA ÁGAZAT ÉS 
TERMÉKPÁLYA GAZDASÁGI 
KÉRDÉSEI 

1. A tejtermelés gazdasági jelentősége 

1.1. A tejtermelés világgazdasági jelentősége 

A FAO becslése alapján 2010-ben a világon megtermelt tej mennyisége eléri a 712 millió tonnát. Ez az érték 

várhatóan tovább növekszik, és az előkalkulációkat vizsgálva 2017-re akár a 794 millió tonnát is meghaladhatja. 

A 7.1. ábra a tejtermelés alakulását mutatja be a világon 1996 és 2010 között. 

 

7.1. ábra 

A világ tejtermelésének alakulása 1996-2010 között 

Forrás: FAO, 2010. évi adatai alapján saját szerkesztés 

A fejlődő országokban mintegy 3%-os termelésbővülés tapasztalható 2010-ben, míg a fejlett országokban a 

tejtermelés stagnál. A fejlődő országokban lezajló termelésnövekedéshez az ázsiai országok jelentős mértékben 

hozzájárulnak. A kibocsátás 2010-ben Ázsiában mintegy 4%-os termelésbővüléssel eléri a 262 millió tonnát. 

Indiában a tejtermelés elsősorban a kedvező időjárás hatására 6%-kal nő, míg Kínában a 2008. évi melamin-

botrány után helyreállt fogyasztói bizalom hatására szintén 6%-os bővülés várható. Az ázsiai növekedéssel 

szemben Afrika országaiban stagnálás tapasztalható. Dél-Amerikában, ahol a legeltetésre alapozott termelés 

dominál, a tejtermelés várhatóan 1,3%-kal nő, elérve a 60 millió tonnát. Argentínában és Uruguayban a kedvező 

időjárás ellenére lassul a termelés növekedése a 2009. évi alacsony nyerstej árak, a magas takarmányárak 

valamint az aszály utóhatásaként. Emellett Brazília termelése is stagnál, mivel a legeltetésre alapozott 

termelésnek nem kedveznek az időjárási körülmények. Észak-Amerika a tejtermelés csekély mértékű 

növekedésével 2010-ben eléri a 86 millió tonnás kibocsátást. Emellett Európában 2010-ben stagnáló 

tejtermeléssel számolhatunk, míg Óceániában az időjárási körülmények hatására a termelés az előző évi 26 

millió tonnánál némileg kevesebb lesz. Új-Zélandon 1%-kal bővül, míg Ausztráliában 6%-kal csökken a 

tejtermelés 2010-ben. 
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A 7.2. ábra a világ tejtermelésének megoszlását mutatja, 2009-es adatok alapján. Az ábra alapján 

megállapítható, hogy a legjelentősebb tejtermelők közé az Európai Unió, India és az Egyesült Államok 

sorolható, melyek együttesen az összes megtermelt tej 50%-át adják. 

 

7.2. ábra 

A világ tejtermelésének megoszlása 2009-ben 

Forrás: AKI, 2010.évi adatai alapján saját szerkesztés 

Az OECD és a FAO előrejelzéseit tekintve elmondható, hogy 2019-re 24,2%-os termelésbővülés várható a 

világon, melynek több mint fele Kínából, Indiából, Pakisztánból, Argentínából és Brazíliából származhat, 

elsősorban a tehénállomány és a termelés emelkedése miatt. Az Európai Unió tejtermelésében csekély mértékű 

2,8%-os növekedés várható. A prognózisok az Egyesült Államokban 11%-os, Új-Zélandon 18,5%-os 

növekedést vetítenek előre 2010-2019 között. Ausztrália termelése ugyancsak emelkedhet, mivel a 2010. évben 

tapasztalható visszaesés után a tejgazdaság stabilizálódása várható. 

A rendelkezésre álló adatok és becslések szerint a világon az emberek fehérje szükségletüknek mintegy 13%-át 

tejből fedezik (GOFF,2003). A tej és tejtermék fogyasztásban folyamatos növekedés figyelhető meg, és ez a 

tendencia úgy tűnik nem fog változni. A FAO adatai alapján, a világon az egy főre jutó tej és tejtermék 

fogyasztás2009-ben 103,6 kg/fő/év értéken alakult. A fejlett és fejlődő országok fogyasztását tekintve az 

előzőekben 245 kg/fő/év, míg az utóbbiakban 66,2 kg/fő/év átlagos fogyasztással számolhattunk az elmúlt 

évben. A 2010-re vonatkozó előrejelzést tekintve a fogyasztás várhatóan 1%-kal bővül a világon, elérve a 104,3 

kg/fő/év értéket. A fejlődő országokban 244,5 kg/fő/év, míg a fejlett országokban 67,6 kg/fő/év értékkel 

kalkulálva. 

A tej és tejtermék külkereskedelmének termeléshez viszonyított aránya 6%. Ez az érték várhatóan nem változik. 

A 7.3. illetve 7.4. ábra a világ tej és tejtermék exportjának valamint importjának megoszlását mutatja az egyes 

országok között 2009-ben. 

 

7.3. ábra 
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A világ tej és tejtermék exportjának megoszlása 2009-ben 

Forrás: AKI, 2010.évi adatai alapján saját szerkesztés 

A FAO adatai szerint a világ tej és tejtermék exportja az előző évihez képest mintegy 2%-kal, közel 43 millió 

tonnára bővül 2010-re. Ehhez hasonlóan a tej és tejtermékimport is bővül a 2009-es 41,8 millió tonnáról 42,6 

millió tonnára. 

 

7.4. ábra 

A világ tej és tejtermék importjának megoszlása 2009-ben 

Forrás: AKI, 2010.évi adatai alapján saját szerkesztés 

A legnagyobb exportőrök közé Új-Zéland, az Európai Unió és Ausztrália sorolható, míg legjelentősebb importőr 

országok közül kiemelkedik Kína, Oroszország, Algéria illetve Mexikó. 

1.2. A tejtermelés jelentősége az Európai Unióban 

A világon megtermelt tej mennyiségének közel egynegyedét (22%-át) az EU-27 országai adják. 2004-ben az 

addig 15 tagállamból álló Európai Unió 10 új államot vont be szövetségébe. Ez a bővítés jelentős növekedést 

eredményezett a tejtermelés volumenében. Majd 2007-ben további két tag csatlakozott, de ez már nem okozott 

számottevő változást. A bővítések ellenére ma is az EU-15 tagállamok adják az Unióban megtermelt tej és 

előállított tejtermékek mennyiségének közel 80%-át (EUROSTAT, 2007). 

Az Európai Unióban a tejtermelést kvótarendszer szabályozza. Amennyiben a tagállamok a számukra 

megszabott kvótát teljesen kitöltik, úgy a megtermelt tej éves mennyisége 150 millió tonna körüli értéken 

alakul. A 7.5. ábra az Unióban megtermelt tej országok közötti megoszlását szemlélteti. Az ábra értelmében az 

ún. „élen járó hatos” – Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, Lengyelország, Olaszország és 

Hollandia – közel felét adja az Európai Unió tejtermelésének. 

A tejtermelésből legnagyobb hányadot képviselő országokban található a tejelő tehénállomány több mint 60%-a. 

A 7.6. ábra szemlélteti a tejelő tehénállomány megoszlását az EU-27 országaiban, 2009-es adatok alapján. Az 

ábra értelmében az EU-27 tehénállományának 18%-a Németországban, 15%-a Franciaországban, 11%-a 

Lengyelországban, 8%-a Olaszországban, szintén 8%-a az Egyesült Királyságban, míg 7%-a Hollandiában 

található. Magyarország az Európai Unió tejelő tehénállományának csupán 1%-ával rendelkezik, hasonlóan 

Finnországhoz és a szomszédos Szlovákiához. 
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7.5. ábra 

Az EU (27) tejtermelése 2009-ben 

Forrás: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2010 | 03 November 2010 

 

Az Európai Unió országaiban több mint 100 szarvasmarhafajtát tartanak és tenyésztenek, de csak mintegy 10 

fajtának, illetve fajtacsoportnak van gazdasági jelentősége. A legnagyobb jelentőségű tejtermelő fajta az 

Unióban és világviszonylatban is a Holstein-fríz. Az Uniós tejtermelés legnagyobb részét e fajta termelése adja. 

Meg kell még említenünk a Jersey fajtát is, mely igen nagy népszerűségnek örvend a koncentrált tejet termelő 

termelők körében, de a teljes közösségi tejtermeléshez való hozzájárulása csekély. Itt kell még beszélnünk a 

Szimentáli és a Borzderes fajtacsoportról is, mely fajtáknak a jelenléte a különösen a német, osztrák és szlovén 

területeken jelentős. A fennmaradó fajták zömmel helyi fajták és csak, mint génrezerv állományoknak van 

jelentőségük a nemesítői munkában (ZMP, 2002). Ezeket a fajtákat azonban mindenképpen fenn kell tartani, 

mivel ezek kulturális és gazdasági örökségünk részét képezik. 
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Az egy gazdaságra jutó átlagos szarvasmarha létszám Hollandiában és az Egyesült Királyságban a legnagyobb, 

itt az átlagos telepi méret 90-100 darab marhára tehető. A legkisebb az egy gazdaságra jutó szarvasmarha 

létszám Portugáliában és Görögországban (EU15), ahol ez mindössze 14-16 egyed, mely a helyi adottságoknak 

és a termelési hagyományoknak, valamint a vidéki társadalom strukturális összetételének köszönhető. Alacsony 

még az egy gazdaságra jutó szarvasmarha létszám Ausztriában (15 darab/gazdaság) is a hegyvidéki 

marhatartásnak köszönhetően. Belgiumban és Dániában inkább az intenzívebb gazdaságok a jellemzőek 70-80 

egyedes átlagos telepméretekkel (DG Agri, 2003). 

Az Unió élelmiszer-világkereskedelemből való részesedése folyamatosan csökken, a mezőgazdaságának 

külkereskedelmi mérlege összességében negatív. A világ tejtermelésének azonban a 22%-át az EU tagországai 

adják és a nyers fogyasztói tej és a tejtermékek külkereskedelmi mérlege így pozitív. 2009-ben az Európai Unió 

9,5 millió tonna tejet és tejterméket exportált, míg importja csupán 1,3 millió tonna volt. 2010-ben az export 

növekedésével számolhatunk, mely eléri a 9,9 millió tonnát, míg az import csekély mértékben csökken 1,2 

millió tonnára. (AKI, 2010). 

Az Európai Unió agrárpolitikájában egyik meghatározó ágazat a tejágazat, szinte valamennyi KAP reform 

foglalkozik a tejkvóta kérdésével illetve az ágazat támogatási reformjaival. Például az AGENDA 2000-es 

reform keretében meghirdetett, a Tanács 1255/1999-es számú rendeletében, a közvetlen értékesítési illetve a 

feldolgozói kvótára is meghatározásra kerültek az egyes tagállamokra vonatkozó nemzeti kvóta mennyiségek, 

amely végső soron megoszlik az egyéni termelők között. A gazdálkodók, illetve a tagállamok a kvótát 

meghaladó mennyiségben is termelhetnek tejet, ha ez nem jelenik meg az értékesítésben. A kvótán felül 

bármilyen csatornán keresztül értékesített tej mennyisége után azonban egy büntetőilletéket kell fizetni. Ennek 

az illetéknek a célja viszont nem csupán a büntetés, hanem ennél sokkal kézzelfoghatóbb oka van. Az így 

befolyt összeg kizárólag a kvótán felül piacra került tej által okozott piaci zavarok levezetésére, illetve a 

keletkezett tejtermék-feleslegek raktározási és értékesítési költségeinek fedezésére szolgál. 

1.3. A tejtermelés nemzetgazdasági jelentősége 

A magyar mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátásának 8,4%-át teszi ki a szarvasmarha és tej ágazat, mely 

mintegy 136 164 millió forintot tett ki 2009-ben. A teljes bruttó kibocsátás tekintetében a szarvasmarha és tej 

ágazat a harmadik helyet foglalja el a rangsorban a baromfi és tojás (14,3%), valamint a sertés (11,3%) ágazatok 

után. 

A nyolcvanas-kilencvenes években ezen ágazatot tekintették, és talán tekintik most is az állattenyésztés 

nehéziparának. A szarvasmarha-ágazat hazánk állattenyésztésében jelenleg is az egyik legjelentősebb helyet 

foglalja el. Mivel az itt előállított termékek egyaránt fontosak a belső fogyasztás biztosítása, valamint az 

exportlehetőségek kihasználása szempontjából, joggal nevezhető stratégiai ágazatnak is. 

A kisméretű, egytől tíz tehenet tartó gazdaságok száma mintegy 83%-ot képvisel a tejtermeléssel foglalkozó 

vállalkozások közül, azonban e termelők csupán 18%-át adják a teljes nemzeti tejtermelésünknek. A termelés 

70%-át azok a 300 tehén feletti gazdaságok adják, akik a tejgazdálkodók 3%-át képviselik. 

A nagyüzemi tehenészeti telepeken, lényegesen jobbak a tejtermelés feltételei a kisgazdaságokhoz képest mind 

a szakmai felkészültséget, mind pedig a technikai felszereltséget illetően. Azonban számukra sem közömbös, 

hogy milyen a tejtermelés gazdaságossága, milyen költségek állnak a jó minőség elérésének hátterében. Ugyanis 

– tekintettel a felvásárlási árak és az értékesíthető mennyiség felülről való korlátozásának tényére (kvóták) − 

elsősorban a költségeket kellene csökkenteniük a termelés folyamatossága érdekében. Mivel a gazdaságok 

jelentős hányadának termelő tevékenységére a forráshiány a jellemző, ezért a termelés során mindinkább 

racionalizálni kell a ráfordításokat. 

A nagyüzemi tejtermelő tehenészetekkel szemben a kistermelői nyerstej előállítás számos nehézséggel küzd, 

pedig a vidéken élő családok megélhetését sokszor a tejből kapott bevétel biztosítja. Ennek ellenére – ahogy 

VÁNTUS (2003) vizsgálatai rámutatnak – a tejtermelés kisüzemi körülményei gyakran nem teszik lehetővé az 

extra minőségű nyerstej előállítását. Hiányoznak a termelési eszközök közül a higiénikus fejés és tejkezelés-

hűtés gépi eszközei, illetve azok karbantartása sem megfelelő színvonalú, mindamellett, hogy az állattartók 

szakmai felkészültsége sem mindig kielégítő. A kistermelők lemorzsolódása POPOVICS (2005) szerint is azért 

következhet be, mert az általános követelménnyé váló extra minősítésű tejterelést nem tudták megvalósítani. A 

nem megfelelő tejminőség (összcsíraszám, szomatikus sejtszám) és az ehhez kapcsolódó alacsonyabb átvételi 

árak miatt a tejgyűjtő csarnokok sok településen bezártak, és emiatt számos kistermelő felszámolta a 
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tehénállományát. Mindezek következtében 2002-ről 2003-ra feltűnően visszaesett a hazai szarvasmarhalétszám, 

és állományunk az Uniós csatlakozás óta lassulva, ugyan de folyamatosan csökken. 

A korábban említett problémák orvosolására javasolható azoknak a kistermelőknek, akik továbbra is nyerstej-

előállítással kívánnak foglakozni, hogy alakítsanak tejszövetkezeteket, vagy tömörüljenek termelői csoportokba, 

mert így jobban meg tudnak felelni a szigorúbb minőségi és piaci követelményeknek (pl. korszerű fejőgépek, 

tejhűtők beszerzése, tejesedény-tároló kialakítása és a tejgyűjtő csarnokok modernizálása, erősebb alkupozíció, 

stb.). 

Az elmúlt évtized elején bekövetkező politikai és gazdasági rendszerváltás egyik legnagyobb kárvallottja a 

szarvasmarha-ágazat volt. A visszaesést a tejelő szarvasmarha ágazatban jól jellemzi, hogy az országos 

tehénlétszám 421 ezerről 305 ezerre csökkent az utóbbi tizenöt évben (7.6. ábra). Kezdetben a tehénlétszám 

csökkenése nem volt érezhető az országos tejhozam alakulásán, amely 1,9-2,1 millió tonna körül alakult (7.1. 

táblázat), azonban a fajlagos hozamok növekedése később már nem tudta kompenzálni a tehénlétszám 

csökkenését és így az országos tejhozam is esni kezdett. 2009-ben a hazai tejtermelés mintegy1749 millió literre 

tehető. 

 

7.6. ábra 

Magyarország szarvasmarha-állományának alakulása 

Forrás: KSH, 2010. évi adatok alapján saját szerkesztés 

A tej ágazat nehéz helyzetét bizonyítja a 7.6. ábra is, melyen jól látszik, a kilencvenes évek elején bekövetkező 

drasztikus állományi létszám leépülés, mely csökkenés mára sem állt meg, csupán jelentősen lelassult a mértéke. 

Mint már utaltunk rá, hazánkban számos tejtermelő kisgazdaság számolta fel zömmel magyar tarka állományát. 

Ezen folyamatok hatására egyes vidéki településekről szinte teljesen eltűntek a tejelő tehenek. 
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7.1. táblázat 

Forrás: KSH, 2010 

Az utóbbi tizenöt évben jelentős állományi koncentráció zajlott le az ágazatban, melynek során a kisgazdaságok 

kiestek a termelésből és helyüket a nagy 300 tehénnél többet tartó gazdaságok vették át. Ezen folyamat 

vidékfejlesztési szempontból kedvezőtlen folyamatnak tekinthető, ugyanakkor a minőségi, magas színvonalú 

termelésnek kedvezett. Fajlagos hozamaink az évek során folyamatosan emelkedtek, melynek hatására az 

állományi létszám csökkenése ellenére sem csökkent az országos tejhozam. Azonban ez a folyamat az utóbbi 

pár évben megállt és az országos hozamok is csökkenni kezdtek. A fajlagos hozamnövekedés már nem tudta 

kompenzálni a viszonylag nagymértékű tehénállomány csökkenését (7.1. táblázat). 

Az állatlétszám változása mellett átrendeződött az állomány hasznosítási irányok szerinti összetétele is, jóllehet 

ezeket a folyamatokat nagyobbrészt más tényezők indukálták. Az 1970-es éveket megelőzően gyakorlatilag csak 

kettős hasznosítású állományaink voltak, de az 1972-ben meghirdetett szakosítás ezt az arányt már néhány éven 

belül jelentősen megváltoztatta. Egy évtized elteltével a kettős hasznosítású állomány aránya 62%-ra 

zsugorodott (7.2. táblázat), majd újabb évtizedet követően ez az arány az ellenkezőjére fordult. A tejhasznú 

fajták arányának növekedése a rendszerváltozás után lelassult, majd az Európai Uniós csatlakozást követően 

csökkenni kezdett, mivel a bevezetett támogatási rendszer változása a húshasznú fajtáknak kedvezett inkább, 

melynek állománya 2009-ben elérte a 21%-ot. A csatlakozást követően, a szarvasmarha-tartásunkban 

megfigyelhető egy másodlagos szakosítás végbemenetele, ahol ismét előtérbe kerültek a hústípusú- és a 

tejhasznú fajták, a kettőshasznosításúval szemben. A jórészt nagyobb méretű üzemekben termelő, 

törzskönyvezett tejelőtehén-állomány többségében fajtatiszta és magas vérhányadú, hatodik generációban 

folyamatos keresztezéssel kialakított Holstein-fríz populáció. 



 A TEJHASZNÚ 

SZARVASMARHA ÁGAZAT ÉS 

TERMÉKPÁLYA GAZDASÁGI 

KÉRDÉSEI 

 

 105  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

7.2. táblázat 

Forrás: KSH, 2010 

A hazai szarvasmarha-tartó gazdaságok száma és állatállománya gazdaságcsoportok szerinti vizsgálata alapján 

megállapítható, hogy a szarvasmarha állományunk 66%-át gazdasági szervezetekben tartják (7.3. táblázat), mely 

csupán 3%-ot képvisel az ágazatban jelenlévő gazdasági formák közül. Ehhez kapcsolódva kell megemlítenünk, 

hogy az elmúlt években egyre inkább megfigyelhető a tejtermelés gazdasági polarizálódása: a tőkeerős 

vállalkozások fajlagos tejhozama évről-évre emelkedik, míg az elmúlt tíz évben fejleszteni nem képes 

termelőegységek képtelenek a versenyhelyzethez alkalmazkodni. 

 

7.3. táblázat 

Forrás: SALAMON et al. (2006) 

Ha megvizsgáljuk a hazai szarvasmarha-állomány területi megoszlását, akkor azt tapasztaljuk, hogy az Alföldön 

található az állomány közel 45%-a. Mindezt a 7.7. ábra jól szemlélteti. Bár a dunántúli területeken az állomány 

kisebb hányada található, azonban relatíve nagyobb a koncentráció foka, mint az Alföldön. 
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7.7. ábra 

A hazai szarvasmarha-állomány régiók szerinti megoszlása (2009) 

Forrás: KSH, 2010. évi adatai alapján saját szerkesztés 

A termelés követelményeinek hátterében a fogyasztói igények (változatos és megfizethető és egyben 

biztonságos és nyomonkövethető tejtermékek, stb.) változása áll, és ezt a termelőnek szem előtt kell tartania. A 

fentiek – természetesen – igazak hazánk mezőgazdasági termelésére, így a tejágazat szereplőire is. 

A piac- és rendszerváltás elkerülhetetlen átállási veszteségei oda vezettek, hogy a magyar tejgazdaság 

elveszítette belső piaca csaknem negyedét. Ez a kedvezőtlen folyamat már a ’80-as évek végén elkezdődött, és 

az elmúlt évtized közepére oda jutott, hogy az 1987. évi közel 200 kg/fő tej- és tejtermékfogyasztás 130 kg/fő 

értékre csökkent. Ezt a mélypontot követően lassú növekedésnek indult, és 2005-ben elérte a 155 kg/fő körüli 

szintet (7.8. ábra). Tej- és tejtermékfogyasztásunk jelenleg az EU fejlett országainak 55-60%-át teszi ki. 

 

7.8. ábra 

Magyarország egy főre jutó tej és tejtermékfogyasztása 1990-2008 között 

Forrás: KSH, 2010. évi adatai alapján saját szerkesztés 

A tej- és tejtermékfogyasztás – amellett, hogy a táplálkozási szokások is változnak – alapvetően jövedelmi 

kérdés. Ezt bizonyítja, hogy amíg hazánkban a magasabb átlagkeresettel rendelkezők éves tejfogyasztása 

mintegy 250 kg/fő körüli értéket mutat, addig az alacsonyabb jövedelmű réteg alig 90 kg/fő mennyiséget 

fogyaszt. 
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Mint már utaltunk rá, az Európai Unió országai közül Magyarország igen alacsony tej és tejtermék-fogyasztási 

szinten van. Például a Svédország, Ausztria, Franciaország és Németország lakosainak fajlagos tej és 

tejtermékfogyasztása 250-340 kg/fő/év között alakul. Még Közép-Kelet Európa országai közül sem vagyunk az 

élen, ugyanis megelőz minket Csehország a maga 202 kg/fő/éves fogyasztásával. 

A magyar tejpiacot jellemzi, hogy évente megközelítőleg 251 ezer tonnát tesz ki az exportált tej mennyisége, 

melynek legnagyobb hányada a szomszédos országokba kerülő folyadéktej (amit elsősorban Olaszországba és 

Németországba szállítunk), illetve a sajtféleség, mellyel szemben mintegy 114 ezer tonna import áll. Tekintettel 

arra, hogy a Magyarországon megtermelt tej mennyisége mintegy 1,8 milliárd liter és a belsőfogyasztás 1,5 

milliárd liter körül alakul, az önellátottsági fokunk mintegy 120%-os. Az exportunk termékszerkezetére 

jellemző, hogy a megtermelt tej több mint 90%-át nyerstej formájában értékesítjük, holott versenyképesebb 

pozíciót jelentene, ha az itthon megtermelt tej nagyobb hányadát feldolgozott formában, magasabb hozzáadott 

értéken (pl. sajt, vaj, savanyított termékek, stb.) vinnénk a külpiacokra. 

KŐNIG (2007) szerint hazánknak az EU-hoz történő csatlakozásával a tejágazatban bővült a belföldi piac, nőtt a 

forgalom és a fogyasztás, amit viszont a növekvő, olcsó importból fedeztek. A versenyképesség szempontjából 

kedvezőtlen a tejtermelők közötti alacsony fokú horizontális koordináció. Ezen tényezők hatására nagy 

valószínűséggel tovább fog csökkenni a hazai tejtermelés, és a rendelkezésünkre álló tejkvótát nem tudjuk majd 

a jövőben kihasználni. 

Az EU tagsággal együtt járó kölcsönös piacnyitás fokozta a gazdálkodókra nehezedő piaci nyomást, a 

versenytársak velünk szemben nagyobb mértékű piacbővülést tudtak elérni, mint fordítva. Meglepő, hogy 

néhány velünk csatlakozott ország (Lengyelország, Szlovákia) milyen jelentős – 50-70% körüli behozatal-

emelkedést tudott kivívni a magyar piacokon, csökkentve ezzel a hazai gazdálkodók piaci esélyeit (KOVÁCS-

UDOVECZ, 2005). 

Magyarországon már 2004 előtt is létezett az uniós kvótarendszer alapjait alkalmazó szabályozás. Az Európai 

Unióban alkalmazott tejkvóta-rendszer a csatlakozásunkkal lépett életbe. Magyarország a csatlakozási 

tárgyalások folyamán nem tudta elérni a tervezett 2,8 milliárd literes tejkvótá t, de a jelenlegi termelési szintet 

biztosító keretet megkaptuk. A számunkra megítélt nemzeti kvóta két részből áll, feldolgozói kvóta (deliveries) 

címen l 947 280 tonna, illetve közvetlen értékesítési kvóta (direct sales) címen 164 630 tonna áll rendelkezésre. 

A jelenlegi termelési volumen fenntartása tehát biztosított, viszont kizárólag extra minőségű tej kerülhet 

értékesítésre. Támogatást a tejkvóta-regisztrációban szereplő, tejkvótával rendelkező gazdálkodók igényelhetik. 

E jogcím pénzügyi forrásai – a Koppenhágai Megállapodásban rögzített l 947 280 t (tejkvóta) támogatási felső 

határig. A tejkvóta támogatás 2010-ben 8,30 Ft/kg tej. 

Magyarország tejkvótái tehát mintegy 2 millió tonna tej termelését teszik lehetővé, ez körülbelül a portugálok 

kvótáival egyezik meg. Ezt a mennyiséget azonban még egyszer sem sikerült kihasználnunk, sőt a hazai 

termelés a csatlakozást követően folyamatosan csökkent: a 2008-2009-es kvótaév 84%-os kihasználtságával 

szemben a 2009-2010-es kvótaévben a kihasználtság 74%-ra esett. Ennek előnye, hogy nem kell pénzbírságot 

fizetni a kvóta túllépése miatt, félő azonban, hogy a 2008 óta évente emelkedő kvótamennyiséget a magyar 

termelők nem lesznek képesek kihasználni, sőt a kvótarendszer 2015-ös megszűnésével a termelők helyzete 

tovább romolhat. 

1.4. A tejtermelés üzemgazdasági jelentősége 

Az európai és hazai mezőgazdasági nagyüzemek szinte elképzelhetetlenek szarvasmarhatartás nélkül, mivel a 

rendelkezésre álló erőforrások és a segítségükkel megtermelt „köztes” termékek pl. bizonyos 

takarmányféleségek komplex hasznosításához elengedhetetlen az ágazat működtetése. 

A legfontosabb üzemgazdasági előnye az ágazatnak a folyamatos árbevétel és ezen keresztül a stabil likviditási 

helyzet biztosítása, továbbá kiemelkedő fedezeti összege (rezsibíró képesség) is, mely kiemelt fontossággal bír a 

vegyes szerkezetű komplex mezőgazdasági vállalkozásokban. A szigorú EU-ós szabályozás a többi ágazathoz 

viszonyítva kötöttségeket, de egyben kiszámíthatóságot is jelent a vállalkozóknak. Környezetvédelmi 

szempontból előnyös, hogy a képződött almos szervestrágya jól hasznosítható a növénytermesztésben és, így 

nem okoz nehézséget annak környezetbarát elhelyezése. 

Üzemgazdasági szempontból kedvezőtlen, hogy relatíve magas az ágazatnak forgótőke igénye, melyet a 

kistermelők többsége önerőből nem tud finanszírozni, és a feldolgozók nem mindig tudják, illetve akarják 

megoldani az előfinanszírozást. 
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A tejtermelés legnagyobb hátránya az igen magas fajlagos beruházási és rekonstrukciós költségekből és a 

szarvasmarha hosszú generációs intervallumából fakad. Az ágazat befektetett eszköz igénye jelentős, ami 

viszonylag alacsony eszközhatékonysággal párosul. Kedvező piaci tendenciák esetén is viszonylag hosszú időre 

van szükség az állomány felfuttatására szemben pl. a sertés ágazattal. Jellemző a hosszú ideig tartó tőkelekötés 

és a tőke lassú forgási sebessége. Viszonylag nagy részarányt képviselnek a speciális eszközök (fejőház, tejház, 

stb.) az összes gépi eszközökön belül, ami csökkentőleg hat az eszközhasználati mutatókra és egyben merevíti a 

gazdálkodás szerkezetét vállalati szinten. 

2. A tejtermelés termelési alapjai 

A tejtermelés jövedelmezőségének fenntartóságát alapvetően két tényező határozza meg, a berendezkedés 

elemei közül, az egyik a takarmánytermő terület, a másik a technológiai színvonal és a tárgyieszköz-állomány 

állapota. A tejhasznú szarvasmarha ágazatban tipikusan a tárgyi eszközök közé tartoznak az ingatlanok (pl. 

fejőház, istállók, ellető, stb.) a műszaki berendezések (pl. fejőgép, vákuumszivattyú, hűtőtartályok, stb.), gépek 

járművek (pl. univerzális rakodó, takarmánykiosztó kocsi, stb.), az egyéb berendezések (mosóautomata, 

tejmérők, telepirányító számítógépes rendszer, stb.), felszerelések, tenyészállatok (bikák) és a beruházások. 

2.1. Üzemméret, szervezeti keretek 

A kisüzemi állattartás sok vonatkozásban kiküszöbölheti a nagyüzemi állattartás hátrányait. A kisebb 

állatlétszám mellett kedvezőbbek a feltételek az időszakosan rendelkezésre álló olcsóbb takarmányok etetésére. 

Kisebb a tárolási és tartósítási költség. A kisebb állománynagyság következtében kisebb a járványveszély is. Az 

állatok egyedi igénye is jobban kielégíthető a kisebb gazdaságokban. E mellett a szervestrágya elhelyezése és 

kezelése sem jelent gondot. Bizonyos régiókban előnyt jelent, hogy nyáron lehetőség van a legeltetésre. Ez 

utóbbi nemcsak a természetszerűbb tartás hangsúlyozásakor fontos, hanem az állat hasznos élettartamára is 

kedvezőbb befolyással van. A kisgazdaságok általános költségei is alacsonyabbak, mivel az adminisztrációs 

tevékenység lényegesen egyszerűbb. A termelés koncentrációjának növekedése következtében járulékos 

beruházásokra is szükség van (öltöző, mosdó, pihenőhelyiség, elkülönítő, szociális épület, stb.) 

Kisgazdaságokban hátrányként jelentkezik viszont, hogy bizonyos korszerű és drága berendezéseket a 

gazdálkodónak ugyanúgy meg kell vásárolnia, mint a nagygazdaságoknak, melyek fajlagos kihasználása 

alacsonyabb és fajlagos tőkelekötése jóval magasabb, mint a nagyobb méretű gazdaságokban. A kistermelés 

sajátos szerkezete össztársadalmi érdek szempontjából sok vonatkozásban előnyös. Kisebb és arányosabb 

eloszlású a környezeti terhelés, a természeti erőforrások megújítása jobban megvalósítható. A családi 

gazdálkodás decentralizált településformákat eredményez. Mindezek mellett a vidék hagyományőrzésében és a 

foglalkoztatásban is fontos szerepet játszik. 

A családi gazdálkodás során is a cél változatlan, azaz a fejlesztések folyamán olyan biológiai-műszaki-

ökonómiai egyensúlyra kell törekedni, amikor az állomány kellően nagy genetikai képességű, a környezeti 

feltételekről tudnak gondoskodni és a termelés során a költségek megtérülnek. (HORN P. 1995) 

A Tej Terméktanács nyilvántartása szerint 100-as tehénlétszámig a családi vállalkozások, 100-500 között a 

szövetkezeti és a gazdasági társasági vállalkozási forma dominál. A rendelkezésre álló adatok szerint a 300 

fölötti tehénlétszámmal rendelkező gazdaságok termelik meg az összes hazai tejnek mintegy 70%-át, és az 1-10 

tehenet tartó gazdaságok rendkívül nagy számuk ellenére a hazai termelésnek csak mintegy 15%-át adják. 2009. 

évben a tehénállomány 32%-a volt egyéni gazdaságok kezében és a maradék 68% gazdasági társaságoknál 

(KSH, 2009). 

A magyar szarvasmarha ágazat mezőgazdaságunk egyik sikerágazata volt a rendszerváltás előtti évtizedekben. 

A politikai rendszerváltás után az ágazat átstrukturálódott, megváltoztak a tulajdonviszonyok, a meglévő telepek 

egy részén felhagytak a termeléssel és sok helyütt alapvető változások következtek be a gazdálkodás 

mikéntjében is. Ez részben köszönhető a bekövetkező szemléletváltásnak és a gyökeresen megváltozott 

gazdasági környezetnek, mely új kihívásokat jelent a termelők számára. A politikai és gazdasági rendszerváltást 

követően a termelő alapok sok helyütt leromlottak, az országos átlaghozamok lecsökkentek, a tartalékok felélése 

folyt, ugyanakkor kiugróan sikeresen gazdálkodókkal is találkozhatunk. A szarvasmarha ágazat termelői a 

következő vállalkozási, illetve szervezeti formákba sorolhatók be: Állami tulajdonú Zrt; Zrt., Kft., Bt.; 

Szövetkezetek; Egyéni vállalkozók; Családi gazdaságok, őstermelők; mezőgazdasági kistermelők. 
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Magyarországon a tejtermelésben meghatározóak a gazdasági társaságok és szövetkezetek, melyek szerepe 

jelentős, mindazonáltal a tejtermelő vállalakozások, mintegy egyharmada a családi gazdaságok közül kerül ki, 

viszont az összes megtermelt és piaci forgalomba is bekerülő tejből való részesedésük már jóval kisebb. 

A Kft. és az Zrt, mint vállalkozási formák részaránya az utóbbi tíz évben jelentősen megnőtt, a szövetkezeti 

forma rovására. Az állami tulajdonú részvénytársaságok aránya olyannyira lecsökkent, hogy szinte el is tűnt a 

tejtermelésből. 

A szervezeti kereteknél meg kell még említenünk a Tej Terméktanácsot is, melynek legfontosabb célja, a tej 

vertikum tagjai (tejtermelők, tejfeldolgozók, kereskedők, tejgyűjtők, fogyasztók) által a tej-tejtermék piac 

összehangolása, különösen a tejtermelés, a feldolgozás, a kereskedelem és a fogyasztás összhangjának 

megteremtése a piacgazdaság feltételei között. A szervezet feladata, a tejpiaci szabályozásba való részvétel, a 

termék- és piacvédelem megteremtése és a közösségi szintű tejpiaci marketing ösztönzése. Mindezeken kívül az 

ágazat egyik fontos szervezete a Magyar Holstein-fríz Tenyésztők Szövetsége, és az Állattenyésztési 

Teljesítményvizsgáló Kft. Az ágazatban a tejkvóta gazdálkodás és a befejési nyilvántartások kezelése az 

Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft- feladatai közé tartozik. 

Megítélésünk szerint, a jövőben a tejtermelők versenyképességének egyik fontos tényezője lesz a szerveződés 

(termelői csoport), mivel kellő piaci súlyt csak így tudnak képviselni. A hazai tejvertikumban mára kialakult 

tulajdonosi struktúra miatt a vertikális integráció megvalósítása rövidtávon lehetetlen, de a termelők horizontális 

szerveződése – melyben a tagok megőrzik gazdasági önállóságukat, rugalmasságukat, 

kezdeményezőképességüket – segítheti a hatékony gazdálkodás feltételeinek megteremtését. 

2.2. Tőkeszükséglet 

A tejhasznú szarvasmarha-tenyésztés valamennyi állattenyésztési ágazat közül a leginkább eszközigényesnek 

mondható, ezért ez kiemelt fontosságú bármely telep létesítésével, vagy rekonstrukciójával kapcsolatos döntés 

megalapozásánál. A vágóbaromfi előállítás fajlagos eszközlekötésének közel háromszorosát teszi ki, míg a 

vágósertés eszközlekötésénél közel 30%-al nagyobb az ágazat átlagos eszközszükséglete. Ezzel indokolható, 

hogy már a ’70-es és a ’80-as években is jelentős beruházási és üzemviteli állami támogatásokkal segítették az 

ágazat fejlesztését. Egy tejtermelő telep egy tehénre jutó (fajlagos) tőkeszükséglete 1,2-1,6 millió forint/tehén 

értéken alakul napjainkban. 

A tehénállomány, mint a termelést alapvetően meghatározó eszköz, a gazdasági szervezetek számára nagy 

értéket képvisel, számottevő tőkebefektetést illetve lekötést jelent. Ebből következik, hogy a tejtermelőknek 

fontos gazdasági érdeke fűződik e nagy értéket képviselő eszközállomány hatékony kihasználásához. A tehenek 

termelésben tartásának ideje és ebből adódóan a tehénállomány kor szerinti összetétele befolyásolja az éves és 

az élettartam alatt elérhető tejhozamot, továbbá a szelekciós bázist és a selejtezési veszteséget. A tehenek 

általában a 4-6. laktációjukban érik el a fajtára jellemző potenciális tejtermelő képességüket. Ez a 8-10. 

laktációig egyenletes marad vagy mérsékelten csökken. Selejtezni tehát a termelést csökkentő örökletes hibák és 

a technológiai tűrőképességgel összefüggő, továbbá az állat-egészségügyi, főleg szaporodásbiológiai okok 

kivételével csak a jelentős tejhozamcsökkenés bekövetkezésekor indokolt. Abban az esetben, ha nagyarányú a 

tehénselejtezés, a fajtára jellemző genetikai termelőképesség kihasználása romlik, amely a tehénállomány 

laktációk szerinti, szerkezeti összetételével van összefüggésben. Gazdasági megközelítésben erre azért is fel kell 

figyelni, mert a tehén életfenntartó takarmányköltsége ökonómiai értelemben állandó költségnek tekinthető, 

amely fajlagosan nagy termelés mellett lesz a legkisebb. A genetikai termelőképesség kihasználása a 

tehénállomány tekintetében is, mint nagy értékű termelőeszköz-állomány, releváns gazdasági, alapvetően 

hatékonysági kérdést vet fel. Megállapítható, hogy minél magasabb a tehénállomány genetikai 

termelőképessége, annál nagyobb tejhozam- és árbevétel-kiesést, ezáltal jövedelemcsökkenést okoz a 

nagyarányú korai selejtezés. A tehénselejtezés költsége abból származik, hogy a tenyészüsző felnevelési 

költsége, vagy beszerzési ára lényegesen nagyobb, mint a selejttehén értéke. Minél nagyobb az árkülönbség, 

annál nagyobb a selejtezési veszteség. Ezt mérsékelni lehet a selejtezésre kerülő tehenek értékesítés előtti 

feljavításával, az élőtömeg növelésével. Az éves tejtermelést terhelő selejtezési költség (vagy más néven 

tenyészállat-értékkülönbözet) úgy határozható meg, hogy az előhasi üsző értékéből kivonjuk a selejttehén 

értékét és a különbséget osztjuk a használati évek számával (SZÉLES 2001.). 

Az elmúlt időszakban Magyarországon - néhány esettől eltekintve - nem épültek új koncentrált nagyüzemi 

termelést lehetővé tevő telepek, inkább a meglévők felújítása és rekonstrukciója valósult meg. Ennek legfőbb 

oka a jelenlegi potenciálisnál alacsonyabb országos férőhely-kihasználás, mely túlkínálatot biztosított a 

tejtermelő infrastruktúra piacán, vagyis figyelembe véve az elmúlt időszak tejárait az alacsonyabb színvonalon 
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termelők rendre túl akartak adni a szarvasmarha telepeiken. Számos szakmai befektető, úgy gondolkodott, hogy 

egyszerűbb (pl. szakhatósági engedélyek beszerzése, stb.) és olcsóbb egy meglévőt megvásárolni és azt 

felújítani, mint egy teljesen új telepet kivitelezni. A beruházási költségek rendkívül magasak, melyek közül 

kiemelkedik az épületek költsége (4. táblázat), a technológiai berendezések (pl. fejés és tejkezelés gépei) és a 

megfelelő genetikai háttérrel rendelkező egészséges állomány költsége. 

 

7.4. táblázat 

Forrás: Saját adatgyűjtés, DeLaval Kft. 

A hazai tejtermelő tehenészeti telepek – melyek többsége 20 évnél régebben épült –eszköz-állományának 

átlagos összetétele az alábbi: 

-állatállomány értéke: 33-35%, 

-építmény jellegű eszközállomány: 32-33%, 

-a termelést közvetlen szolgáló gépek, berendezések: 18-20%, 

-takarmányalap: 15-20%. 

A folyamatos, tervszerű tejtermeléshez nélkülözhetetlen, hogy a befektetett eszközállományhoz megfelelő, 

minden időben rendelkezésre álló forgóeszköz-állományt, forgóalapot rendeljünk. A magas színvonalú 

tejtermelés üzemgazdasági jelentőségét a folyamatos (napi) pénzbevételek elérésében kell kiemelni, amely 

kedvezően befolyásolja a vállalatok forgóeszköz-gazdálkodását. 

A tejhasznú szarvasmarha ágazatban az összes eszközállomány mintegy 30-35%-a forgóeszköz. Ezen belül is a 

készletek közel 70-75%-ot, a követelések 10-15%-ot, és a pénzeszközök 5-10%-ot képviselnek. (SZŰCS, 2003). 

A tejtermelésben tipikusan megjelenő forgóeszközök a következők: takarmány, víz, fogyóeszközök, hízlalási 

alapanyag, gyógyszerek, energia. 

2.3. Munkaerő-gazdálkodás sajátosságai a tejhasznú 
tehenészetekben 

A tejtermelés munkaerő gazdálkodásának sajátosságai - mely részben azonos az általános mezőgazdasági 

sajátosságokkal - a következőkben foglalhatók össze: 

-kiöregszik a szakképzett (állattenyésztő szakmunkás) munkaerő állomány; 

-részleges időjárási kitettség; 

-és jóval alacsonyabbak kereseti lehetőségek (minimál béren foglalkoztatott a legtöbb állatgondozó), mint a 

nemzetgazdasági átlag; 

-fokozott balesetveszély és megbetegedési kockázat. 
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Az ágazatban foglalkoztatottak számát, a munkakörök minőségét jelentősen befolyásolja az állomány nagysága, 

a gépesítettség mértéke, a munkaszervezés hatékonysága. Míg a kis létszámú tehenészetek, családi jellegű 

gazdaságok (10-40 tehén) sokszor alkalmazott nélkül, vagy csupán néhány kisegítő személyzettel látják el a 

gazdaság egészét, addig a nagyüzemekben (300 feletti tehénlétszám) jól meghatározott feladatkörök különültek 

el, úgy, mint: telepvezető, műszakvezető, állatgondozó, takarmányos, állatorvos, inszeminátor, adminisztratív, 

fejős, biztonsági őr, egyéb fizikai. 

A gazdasági méret növekedésével szükségszerűen emelkedő alkalmazotti létszám, a modern gépi eszközök, a 

szakértelemmel kidolgozott gazdasági stratégia az állománymérettel fokozatosan javuló létszámhatékonyságot 

eredményeznek. Míg az 1 főre jutó tehénszám az 1-10 tehenet tartóknál 6 db, 30-100 tehénnél 14 db, addig 500 

feletti tehénlétszámnál egyetlen ember akár 20 tehén ellátására képes, és így az 1 dolgozóra jutó éves tej 

mennyisége a 70 ezer litert is elérheti, a 100 liter tejre felhasznált munkaóra pedig 2,8-3,0 óra (MILE-

LAKATOS, 2003). 

VÁNTUS (2006) megállapítja, hogy az általa vizsgált tehenészeti telepeken szükség és lehetőség van a 

felhasznált munkaórák csökkentésére, a munkatermelékenységi mutatók javítására. Például a 

munkakörülmények javításával, a dolgozói megelégedettség növelésével, vagy az alkalmazott munkamódszerek 

megváltoztatásával, vagyis a munkaszervezés racionalizálásával növelhető a termelés eredményessége. 

3. A tejtermelés hozamai és termelési értéke 

Az tejtermelő szarvasmarha-ágazat főterméke a tej, méghozzá jelen piaci körülmények között kizárólag az extra 

minőségű tej. Emellett azonban egyéb értékesíthető termékek is keletkeznek, melyek hozzájárulnak a hozamhoz. 

Ilyen termékek a következők: vágómarha, selejt tehén, kényszervágott állat, vágóborjú, tenyészüsző, vemhes 

üsző, szopós borjú, trágya. 

A friss árutej termelésekor általában a nagy fajlagos tejhozam elérésére kell törekedni, mivel a tejtermelésben az 

állandó költségek magasak, és ennek a fajlagos értéke leginkább így csökkenthető. Viszont a legmagasabb 

fajlagos hozam elérése nem lehet öncél, hiszen a termelés során nem szabad figyelmen kívül hagynunk a 

ráfordítás és a hozam kapcsolatát. Mindez azt jelenti, hogy a maximális fajlagos hozam elérése, azaz egy csúcsra 

járatott termelés nem feltétlen eredményez megfelelő gazdasági eredményt. Erre a magas hozamra a 

legalkalmasabb fajta Magyarországon az évi 7–9 ezer kg tej (3,5-3,7% zsírtartalom, 3,3-3,5% fehérje tartalom) 

előállítására képes Holstein-fríz fajta. 

Magyarországon a fajlagos tejtermelés mutatói az utóbbi tíz évben tendenciózusan folyamatosan javultak, 

mindamellett, hogy az ágazat által termelt tej mennyisége viszont csökkent, ami azt mutatja, hogy elsősorban az 

országos átlagnál alacsonyabb éves tehenenkénti hozammal termelő gazdálkodók hagytak fel a tejtermeléssel 

(7.9. ábra). 

 

7.9. ábra 
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A egy tehénre jutó tejtermelés alakulása Magyarországon 

Forrás: KSH, 2009. évi adatai alapján saját szerkesztés 

Az árutej-termelő szarvasmarha-ágazat főterméke a tej, méghozzá jelen piaci körülmények között kizárólag az 

extra minőségű tej. Ezzel együtt megjelenik a borjú is, így a szaporulat értékesítési módjától függően, egyben 

kettős hasznosítást is jelenthet. Az árutej-termelő ágazat keretében megvalósítható termelési folyamatokból az 

árukibocsátás lehetőségeiről a 7.10. ábra ad áttekintést. (SZÉLES, 2001.) 

 

7.10. ábra 

A termelési folyamatok és az árutermelés lehetőségei az árutej-termelő ágazatban 

Forrás: SZÉLES, 2001. 

Az árutejtermelő ágazatban akkor a legnagyobb a szakosodás, ha a friss tejet vagy a tejterméket és a szopós 

borjakat értékesítik, az állomány pótlásához szükséges tenyészüszőket viszont vásárolják. Ilyen rendszer 

kialakítása főleg a nagy fogyasztóhelyek és tejfeldolgozó üzemek közelében, jó takarmánytermelési feltételek 

mellett indokolt. A tenyészüsző-nevelésnek a hasznosítási rendszerbe iktatása leginkább nagy tenyészértékű 

tehénállomány esetén, jó értékesítési lehetőség és kedvező üszőnevelési feltételek (gyep, olcsó tömegtakarmány) 

mellett célszerű. (SZÉLES, 2001.) 

Az állatok genetikai teljesítőképességét csak megfelelő takarmányozással tudjuk kihasználni. A tehenek 

táplálóanyag szükséglete életfenntartó- és termelő részből áll. A létfenntartó táplálóanyag-szükséglet biztosítja 

azt az energiát, amely a testhőmérséklet fenntartásához és a szervi működéshez elengedhetetlen. A termelő 

táplálóanyag-szükséglet kifejezi, hogy 1 kg tej előállításához, a még növekedésben lévő tehenek testtömeg- 

gyarapodásához, valamint a vehemépítéséhez mennyi táplálóanyagra van szükség. 

NAGY és VINCZEFFY (1993) a legelőt tartják a tömegtakarmányt fogyasztó állatok alapvető takarmányának. 

A legelés nemcsak élettanilag kedvező, hanem egyúttal a legolcsóbb takarmányozási mód, mert az állat maga 

takarítja be a tömegtakarmányt, gépek nélkül. (NAGY – TOPA, 2003) 

A termelési érték a családi gazdálkodók esetében általában megegyezik az árbevétellel, vagyis az értékesített 

termék hozamának és a termék egységárának szorzatával. A termelési érték vizsgálatát azonban három oldalról 

célszerű megközelíteni (7.10. ábra). Az egyik a hozamokkal összefüggésben, a másik a hozamtartalommal nem 
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bíró egyéb termelési érték növelő bevételek (támogatás, biztosítási visszatérítés, stb.) viszonylatában és nem 

utolsósorban az értékesítési árak felől. A tejtermelés hozamait az ésszerűség határain belül érdemes fokozni, de 

csakis addig a pontig, amíg ez egyben a nettó jövedelem növekedését is jelenti. 

 

7.11. ábra 

A tejtermelés termelési értékét meghatározó tényezők 

Forrás: NEMESSÁLYI (1994) 

A termelési értékre ható tényezők közül a legfontosabb a mindenkori értékesítési ár alakulása. A tej értékesítési 

ára nagymértékben függ a tej minősítésétől. Ez pl. az AKI PÁIR adatbázisa alapján 2009 szeptemberében az 

extra tej esetében 75,6 Ft/kg (1 liter tej = 1,03 kg tej) volt, mely tartalmazza a 8,50 Ft/kg minőségi támogatást. 

A nyerstej és tejtermékek uniós és világpiaci árai 2007. évben és a 2008. év elején folyamatosan növekedtek. Az 

árnövekedést a legnagyobb exportáló országok termeléscsökkenése és a tejtermékek iránt erősödő kínai és indiai 

kereslet okozta. A legnagyobb termelők, mint az EU és az USA készletei alacsony szintre estek, ami szintén 

növelte az árakat. Az árfejlődés hatására a tejtermékek világpiaci és uniós árai közel azonos szintre kerültek és a 

nyers tej ára valamennyi tejtermelő régióban emelkedett. (AKI, 2008). 

Az uniós nyers tej és tejtermékek árának növekedése hatással volt a hazai tejpiaci folyamatokra, így ugyanazon 

tendencia érvényesült. Ezek a tejpiaci folyamatok a hazai piaci szereplők számára is előnyökkel jártak. A 

folyamatban azonban törés következett be, és mind nemzetközi szinten, mind pedig hazánkban a tej felvásárlási 

árak drasztikusan csökkentek, majd 2009-ben elérték a mélypontot. Extra minőségű tej esetén 2008 januárjában 

még 94,33 Ft/kg-os termelői átlagárral számolhattunk, ami év végére 71,01 Ft/kg-ra csökkent. De itt még nem 

állt meg a „mélyrepülés”, hazánkban a nyerstej termelői átlagára 2009 júliusában már csupán 55,12 Ft/kg volt. 

Ettől kezdve figyelhető meg növekedés az árak alakulásában, így 2010 szeptemberére egy kilogramm nyerstej 

termelői átlagára 75,6 Ft (AKI, 2010). A 7.12. ábra az extra minőségű nyerstej termelői átlagárának alakulását 

szemlélteti, alátámasztva az előzőeket. 
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7.12. ábra 

Nyerstej (extra minőségű) éves termelői átlagának alakulása Magyarországon 2004-2010 szeptembere 

között 

Forrás: AKI PAIR, 2010. évi adatai alapján saját szerkesztés 

A tejfelvásárlás kapcsán kijelenthetjük, hogy az ágazatban a tejfeldolgozók alkupozíciója erősebb, mint a 

termelőké. A feldolgozók határozzák meg a minőségi igényeket, és a felvásárlási árstruktúrán keresztül 

érvényesítik ezeket. 1994 óta már nálunk is az ún. komplex higiénés tejminősítési és ár-meghatározási rendszer 

van érvényben. A korszerű követelményrendszer és az árösztönzés összekapcsolása a nyerstej minőségének 

jelentős javulását eredményezte. A tejfeldolgozók gyakran éveken átnyúló keretszerződésekkel biztosítják 

alapanyag-ellátásukat, de oly módon, hogy az árban és a konkrét mennyiségben évente állapodnak meg. A 

tejfeldolgozók és a kiskereskedők kapcsolatában az utóbbiak kedvező pozícióban vannak. A nagy kereskedelmi 

láncoknak történő szállítások terén már sokkal kiegyenlítettebbek az erőviszonyok, egyes esetekben a nagy 

láncok nyomott árakat is tudnak érvényesíteni a feldolgozókkal szemben. 

 

7.5. táblázat 

Forrás: SZŰCS et al. (2005) 

Egy tehenészet termelésének gazdaságosságát több tényező befolyásolja. Az viszont tény, hogy komolyabb 

nyereségtartalmat csak az extra tej termelése hordoz magában. A hozamok értékelésénél azt is el kell mondani, 

hogy a jövőben csak azok a tejtermelő vállalkozások lehetnek versenyképesek és mi több életképesek, amelyek 

szinte csak extra minősítésű tejet állítanak elő. 



 A TEJHASZNÚ 

SZARVASMARHA ÁGAZAT ÉS 

TERMÉKPÁLYA GAZDASÁGI 

KÉRDÉSEI 

 

 115  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Magyarországon (2009) az egy tehénre jutó átlagos termelési érték nagysága 550-800 ezer Ft/tehén éves 

átlagban. A termelési érték mintegy 85-88%-ban a megtermelt tej értékének tudható be a nagyüzemekben, míg a 

kisüzemekben ez az arány kb. 15%-al kevesebb. 

4. A tejtermelés ráfordításai és termelési költségei 

A termelési folyamat során a termékek vagy szolgáltatások előállítása érdekében felhasznált erőforrások 

naturális egységben kifejezett mennyiségét ráfordításnak nevezzük. Ha ezeket a termelés érdekében felhasznált 

ráfordításokat pénzértékben fejezzük ki és összegezzük, akkor termelési költségről beszélünk. A 7.13. ábra 

értelmében a termelési költséget a termelési értékhez hasonlóan szintén három tényező együttese határozza meg: 

a ráfordítások, a ráfordítások árszínvonala és a termelési költséget növelő egyéb kiadások. 

Az éves termelési költség nagysága, összetétele gazdaságonként eltérő és az évek során is ingadozó, mely függ: 

az alkalmazott technológiától, a termelés színvonalától és intenzitásától, a helyi adottságoktól, a gazdaság 

eszközellátottságától, felszereltségétől, munkaerő-ellátottságától, a ráfordítások árától, a humán és egyéb 

tényezőktől. 

A termelési költségek vizsgálata során mindenképpen szükséges az állandó és a változó költségek elkülönítése, 

mely sok esetben nem könnyű feladat. Az egységnyi termékre jutó állandó költség nagysága a termelés 

volumenének növelésével csökken. Ennek a törvényszerűségnek a figyelembevételére különösen a nagy 

eszközigénnyel rendelkező tejtermelő rendszerekben esetében van szükség, itt ugyanis viszonylag magas az 

abszolút és relatív állandó költség. 

 

7.13. ábra 

A tejtermelés termelési költségét meghatározó tényezők 

Forrás: NEMESSÁLYI (1994) 

A hazai tejtermelésben (2008) az éves termelési költség nagysága 600-700 ezer forint/tehén. A 7.6. táblázatban 

a tejtermelés éves költségszerkezetét tekinthetjük át. 
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7.6. táblázat 

Forrás: AKI 2007.; KOVÁCS, 2008. 

4.1. Anyagköltségek 

Más állattenyésztési ágazatokhoz hasonlóan a költségek legnagyobb hányadát itt is az anyag jellegű költség 

teszi ki (45-55%), amelyből a legjelentősebbek a következők: takarmány, energia, gyógyszerek, vegyszerek, 

egyéb anyagok, termékenyítő anyagok. 

A tejtermelésben az egyik legjelentősebb költségtétel a takarmányozás költsége, mely az anyag jellegű 

költségeken belül 80-90%-ot, - az összes költségen belül, 45-50%-ot- tesz ki A hazai tejgazdaságokban a tejelő 

tehenek takarmányozása alapvetően a silókukorica szilázson, szénaféléken és a gabonafélék felhasználásán 

alapul, így ezek mindenkori árszínvonala meghatározó a takarmányozási költségek alakulásában. A 

tömegtakarmányok általában saját előállításúak, így azok önköltségi ára az irányadó. 

Ami a takarmányozás jövedelemre gyakorolt hatását illeti, abban a felhasznált tömegtakarmányok és tejelő 

tápok összes mennyisége, illetve azok aránya játssza a fő szerepet. Normális körülmények között a 

tömegtakarmányokból előállított tej olcsóbb, mint ha azt tejelő táppal állítanánk elő. Ismert, hogy a magyar 

tömegtakarmány-felhasználás hatékonysága jóval alatta marad a Nyugat-Európainak. Amíg ugyanis Nyugat-

Európában a 3000 literes tejtermelés tömegtakarmányból átlagosnak mondható, addig nálunk az 1500 literes 

eredmény már jó teljesítménynek számít (SZALKA – SALAMON – TELL, 2003). 

Elvileg a legeltetés az egyik leggazdaságosabb takarmányozási mód. Az lenne az ideális, ha a legelő és a 

legeltetés a szarvasmarha technológia szerves része lenne. 

4.2. Személyi jellegű költségek 

A termelés költségeinek mintegy 10-15%-át teszik ki a személyi jellegű költségek (munkabér + egyéb személyi 

jellegű juttatások + járulékok) . Nagyon fontos azonban figyelembe venni, hogy ezek a kiadások időben 

folyamatosan jelentkeznek. A személyi jellegű költségek nagy része - kivéve a teljesítményfüggő bérezést - a 

tejtermelő tehenészetekben állandó jellegű költségként viselkednek. Ezen költségek egy részét azonban a 

legtöbb üzemben nagyobb mértékű gépesítéssel ki lehetne váltani. 

A tejgazdaságok létesítése és felszereltsége, alapvetően meghatározza a szükséges dolgozói létszámot, struktúrát 

és munkaszervezést. Egy-egy munkaművelet végrehajtására 1-4 fős munkacsoportokat hoznak létre (pl.: 2 vagy 

3 fejőmester egy fejőállásban), ezen csoportokon belül általában mennyiségi munkamegosztás van (NAGY-

VÁNTUS, 2004). A hazai tejgazdaságok jóval magasabb fajlagos munkaerő felhasználással üzemelnek, mint 

például az amerikai vagy nyugat-európai társaik (kb. kétszerese). 

4.3. Speciális tárgyi eszközök költsége 

Ide tartoznak a speciális tárgyi eszközökkel kapcsolatos amortizációs és javítási, karbantartási, azaz fenntartó 

üzemi költségek. Speciális tárgyi eszköznek minősülnek azok az eszközök, melyeket csak egy adott ágazat 
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használ a termelés érdekében. A gépi berendezések és épületek amortizációs költségei a gazdaságok 

többségében a telepi rekonstrukcióknak és az értéknövelő felújításoknak köszönhetően 6-10%-ot tesznek ki 

jelenleg, de ez előtt tíz évvel, ez jóval kevesebb volt, mivel a hazai telepek többsége alacsony nettó értékkel bírt. 

A jelenlegi számviteli szabályok szerint a föld értéke után nem (pl. csatlakozó legelőterület, stb.), csak a 

felépítmény bekerülési értéke után számolhatunk az értékcsökkenési leírás költségével. 

4.4. Segédüzemi költségek 

A felosztott költségek legnagyobb része a segédüzemi szolgáltatással kapcsolatos költségek (5-8%), melyek 

nagyban függenek az adott üzem eszközellátottságától, gépesítettségétől. A legjelentősebb költségtételt a 

szállítással és anyagmozgatással kapcsolatos költségek jelentik. Az évközben felmerülő szállítási feladatok 

elsősorban a takarmánnyal, tejjel, élőállattal és a trágyával kapcsolatban jelentkeznek. 

4.5. Egyéb közvetlen költségek 

Közvetlen költségekről beszélünk abban az esetben, ha egyértelműen elkülöníthető, hogy konkrétan melyik 

ágazat, tevékenység érdekében került felhasználásra. Az eddig el nem számolt ilyen költségek kerülnek ebbe a 

kategóriába. Az egyéb közvetlen költségek az összes költségen belül kb. 8-14%-ot tesznek ki (6. táblázat). 

Ilyenek például: az állatorvosi szolgáltatás igénybevétele, a mesterséges termékenyítések költségének egy része, 

egyes hitelkamatok, különböző rendszertagsági díjak, szakértői-szaktanácsadási díjak, biztosítási díjak, valamint 

a különböző illetékek. 

4.6. Általános költségek 

Az általános költségekhez - melyek közvetett költségek -, tartoznak gazdaság irányításával kapcsolatos dologi és 

személyi jellegű költségek. Ezek részben az üzem általános irányításával, részben az üzemeltetéssel 

kapcsolatosak. A költségszámítás gyakorlatában az általános költségek termékek szerinti felosztására többféle 

eljárást alkalmaznak, azonban egyik sem tökéletes. Ismeretes az árbevétel alapján való, továbbá a termékeket 

terhelő közvetlen költségek szerinti, vagy a közvetlen munkabérköltségeknek megfelelő elosztás. Bármelyik 

megoldást választják is, bizonyos torzítással mindegyik esetben számolni kell. Az általános költségek nagysága 

gazdaságonként és szektoronként is jelentős szórást mutat. Meg kell jegyezni, hogy sok esetben a családi 

gazdaságok ezeket a költségeket nem különítik el az általános megélhetési költségeiktől. 

A komplex mezőgazdasági üzemekben a szarvasmarha ágazatnak nagyon nagy a rezsibíró képessége (fedezeti 

összeg), így az általános költségviselő képessége, ezért mindig nagy körültekintéssel kell dönteni az ágazat 

leépítésével kapcsolatosan, még akkor is, ha nem produkál túl nagy nyereséget, vagy esetleg nullszaldós. 

4.7. Állategészségügyi költségek a tejtermelésben 

Itt szükséges megjegyezni, az állategészségügyi költségek, mint funkcionális terület költségei jelentős tételt 

képviselhetnek a teljes költségen belül. Különösen nagy veszélyt jelent a szemmel látható tünetek megjelenése 

előtti (szubklinikai) tőgygyulladás kialakulása, mely hátrányosan befolyásolja a tejtermelést. A tőgygyulladás 

miatti éves tehenenkénti veszteség Magyarországon kb. 25-70 ezer Ft-ra tehető. Ez 35 ezer Ft-os tehenenkénti 

tőgyegészségügyi veszteséggel számolva - egy 1 000 tehenet tartó telepen évi 35 millió Ft kárt jelent, ami a 

hazai telep árbevételének akár 5-7%-át is jelentheti. 

A másik jelentős állategészségügyi veszélyt a szaporodásbiológiai zavarok okozzák, melyek miatt az éves 

tehenenkénti veszteség Magyarországon kb. 40-80 ezer Ft-ra tehető. Ez 60 ezer Ft-os tehenenkénti szaporodás-

biológiai veszteséggel számolva - egy ezer tehenet tartó telepen évi 60 millió Ft kárt jelent, ami a hazai telep 

árbevételének akár 9-11%-át is jelentheti. Magyarországon a szaporodásbiológiai zavarok felelősek a 

legnagyobb gazdasági veszteségekért. 

A harmadik negatív tényező a lábvégbetegségek miatti veszteség, amely éves szinten tehenenként 

Magyarországon kb. 5-30 ezer Ft-os bevételkiesést jelenthet. Ez 15 ezer Ft-os tehenenkénti sántaság miatti 

veszteséggel számolva - egy ezer tehenet tartó telepen évi 15 millió Ft kárt jelent. Ez egy átlagos hazai telep 

árbevételének akár 2,5%-át is kiteheti (ÓZSVÁRI, 2007). 

4.8. Önköltség 
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Az önköltség a költségek egységnyi mennyiségű végtermékre vetített összege, vagyis a termékegységre (egy 

liter tejre) jutó költség. A termékek önköltsége alapvető fontosságú az ágazati, illetve az üzemi eredményt 

illetően. Az önköltség jellemzi a különböző tehenészeti termékekre fordított élő és tárgyiasult munka 

költségeinek együttes nagyságát. 

Az önköltség számítás során megkülönböztetjük a főtermék (pl. tej), az ikertermék (pl. hús) és a melléktermék 

(pl. szerves trágya) önköltségét és attól függően, hogy miből számítjuk, beszélhetünk összes, vagyis teljes 

költség alapján számított és közvetlen (előállítási) költség alapján számított önköltségről. Ha az összes költség 

alapján számítjuk, akkor az általános költségek is szerepel a kalkulációban, míg a másik esetben nem . 

A 7.14. ábra az önköltség alakulását mutatja a Magyarországon meghatározó árutermelő gazdaságokban 2008-

ra vonatkozóan. Az önköltség centruma 2008-ban a meghatározó árutermelő gazdaságok esetén 75 Ft volt. Az 

ún. jobb üzemekben ettől 27%-kal olcsóbban, 55 Ft-ért állították elő a tejet, míg a kevésbé költséghatékony 

gazdaságokban 84 Ft-ért. A különbségek döntően a takarmányozási költségekből adódnak. 

 

7.14. ábra 

Az önköltség alakulása a meghatározó árutermelő gazdaságokban Magyarországon (2008) 

Forrás: BÉLÁDI, 2009 adatai alapján saját szerkesztés 

5. A tejtermelés jövedelmezősége 

A nettó jövedelemnek vagyis a profitnak kitüntetet szerepe van, ugyanis mutatja a tevékenység eredményességét 

és ezáltal meghatározza a termelő magatartását. A termelő által elvárt nettó jövedelem elérése, vagy annak 

meghaladása a tevékenység sikerét jelzi vissza és többlet munkára vagy fejlesztésre késztet. A nettó jövedelem 

alacsony színvonala, vagy a veszteség a tevékenység kudarcát mutatja és annak visszafejlesztésének 

leépítésének gondolatát veti fel. A végső döntést természetesen más tényezők is befolyásolják, de a tartós 

veszteség mindenképpen kikényszeríti a termelőkből a tevékenység felszámolását. 

A szarvasmarha ágazat jövedelmezőségét nagyon sok tényező egymásra hatása alakítja ki. A jövedelem 

kialakulását a termelési értékre és a termelési költségre ható tényezők együttes vizsgálatával célszerű nyomon 

követni. A jövedelem növelésének két fő oldala alapvetően a hozamokkal és ráfordításokkal és az input és 

output árakkal kapcsolatos. Az esetek többségében az ár kialakításába a termelők nem nagyon tudnak 

beleszólni, mivel a gazdaságok többsége árelfogadó magatartást követ mind a hazai, mind a külföldi piacokon. 

A hozamokkal kapcsolatban elsődleges cél azok növelése oly módon, hogy a termelés költségei nem, vagy csak 

szerény mértékben, a hozamok növekedésétől kisebb mértékben növekedjenek. A jövedelem növelését a 

költségek oldaláról is megközelíthetjük, azonban ekkor a feladatot úgy kell megfogalmazni, hogy miként 

csökkenthetjük a költségeket úgy, hogy pl. a tejhozamok ne, vagy csak szerény mértékben csökkenjenek. A 

jelenlegi gazdálkodási színvonal mellett például az állandó költségeket általában már nem nagyon tudjuk 

mérsékelni. Abban az esetben, ha ezek túl magasak és nem csökkenthetők abszolút értékben, akkor gondoljunk 

a relatív csökkentés lehetőségére, vagyis arra, hogy a hozamok növelésével csökken az egységnyi mennyiségű 

húsra, vagy tejre jutó állandó költség. 
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Ha a jövedelmi értéket tej literre vetítjük, akkor ez az érték -10-10 Ft/liter. Az egy tehénre jutó éves nettó 

jövedelem -60-120 ezer Ft/tehén, míg a költségarányos jövedelmezőség -10-15% között alakul. 

6. Az Európai Unió tej és tejtermék piaci szabályozása 

Az EU által végrehajtott tejpolitika lényege a piaci egyensúly megteremtése, az árak stabilizálása, a termelők 

méltányos életszínvonalának biztosítása és versenyképességük javítása. A tejre vonatkozó KPSZ már 1968 óta 

létezik, ám 1984-ben a tejkvóták bevezetésével alapjaiban változott meg. Az Agenda 2000 folytatásaként a 

2003-as reform révén megkezdődött az ágazat liberalizálása, miután az ártámogatási mechanizmus gyengítése 

mellett a reform bevezette a közvetlen jövedelemtámogatás intézményét. A KAP 2008-as állapotfelmérésével 

megerősítést nyert, hogy a tejágazat liberalizációja folytatódik a kvóták 2015-ig megvalósuló eltörlésével. A 

tejágazatnak juttatott kiadások a 2005-ös 2 750 millió euróról 2007-ben 4 500 millió euróra emelkedtek: a 

különbséget a mezőgazdasági üzemek egységes támogatásába beépített közvetlen támogatások becsült összege 

teszi ki. 

A közösségi tejpolitika alapját az Európai Közösséget létrehozó szerződés 33. cikkében előírt átfogó KAP-

célkitűzések adják. Tekintve, hogy az összes célkitűzés egyidejű megvalósítása bajos, a közös piacszervezés 

során kijelölt prioritások fontossági sorrendje idővel módosulhat. 

A tejre vonatkozó KPSZ szabályozása az alábbi négy célkitűzésre tér ki kifejezetten: 

1.A tejpiaci egyensúly megteremtése. Egyensúlyon a tejpiaci kínálatnak a kereslethez való mennyiségi 

igazítását, valamint a strukturális felesleg felszámolását kell érteni; 

2.A tej és a tejtermékek árának stabilizálása. A stabilitás a termelői árak alakulása alapján értékelhető. A 

fogyasztói árak alakulásából bizonyos mértékben következtetni lehet arra is, hogy a KPSZ milyen 

következményekkel jár a fogyasztókra nézve; 

3.A mezőgazdaságban tevékenykedők számára méltányos életszínvonal megteremtése. Az egyéni jövedelem 

emelkedésének előfeltétele a gazdaságok termelékenységének növekedése. A szerkezeti kiigazítás a tejre 

vonatkozó KPSZ szerves részét képezi még akkor is, ha az agrárpolitika kidolgozása során figyelemmel kell 

lenni arra, hogy a megfelelő kiigazításokat csak fokozatosan lehet megtenni; 

4.A tejtermékek versenyképességének javítása a nemzetközi piacokon. A versenyképességet többek között úgy 

kell megvalósítani, hogy az európai árakat a strukturálisan alacsonyabb világpiaci árakhoz igazítják. A 

versenyképességi célkitűzés a Bizottság intézkedéseinek egyik legfontosabb vezérelve lett, miután 2003-ban 

határozat született a piaci támogatás mértékének csökkentéséről és a tejtermelők közvetlen 

jövedelemtámogatásának bevezetéséről. 

A tejre és a tejtermékekre vonatkozó, 1968-ban bevezetett közös piacszervezés (KPSZ) a közös agrárpolitika 

egyik legelső KPSZ-e volt. Ez a KPSZ számos reformon ment keresztül; a legmélyrehatóbb közülük az volt, 

amikor 1984-ben a tej és a tejtermékek kereslete és kínálata közötti kiegyensúlyozatlanságból adódó strukturális 

felesleg kiküszöbölésére bevezették a tejkvótákat. A tejkvóta rendszer alapvetően a megtermelt nyerstej 

mennyiségének szabályozásával, illetve egyéb piacszabályozási eszközökkel garantálja a piaci egyensúly 

megteremtését. Az Agenda 2000-ben meghozott döntések értelmében a 2003-as reform révén megkezdődött a 

tejágazat liberalizációja, miután csökkent az árak támogatása és bevezették a közvetlen jövedelemtámogatást. 

2007-ben a közösségi szabályozás egyszerűsítésének keretében a Tanács a tejágazattal kapcsolatos 

rendelkezéseket egy egységes, valamennyi szabályozott mezőgazdasági termelésre vonatkozó KPSZ-ben 

foglalta össze. 

A 2003-as reform a tejágazat irányításában a termelés kvótákkal történő maximalizálása mellett fenntartotta a 

legtöbb olyan klasszikus eszközt is, mint a belső támogatások, a határokon történő védintézkedések és az 

exporttámogatás. 

6.1. A piacszabályozás elemei 

1.Belpiaci szabályozás 

- Árrendszer 
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- Kvótarendszer 

- Belpiaci támogatások 

2.Közvetlen termelői támogatások 

3.Intervenció 

4.Külkereskedelmi szabályozás 

Belpiaci szabályozás: 

Árrendszer: Célja a piaci árstabilitás biztosítása és a szezonális ingadozások mérséklése. A közös tejpiaci 

politika irányelvének megfelelően a tejtermelők megfelelő szintű jövedelme a termelői áron keresztül biztosított. 

Ezért minden gazdasági évre 3 intézményes árat állapítanak meg, melyek közül a tejre irányárat, a vajra és a 

sovány tejporra intervenciós árat. Az irányárnak azt az árat tekintik, amelyet a termelői tej értékesítésekor az 

Unió piacán és a külpiacokon el kívánnak érni. A tejév július 1-jén kezdődik és a következő év június 30.-ig tart. 

A tej közösségi irányárát a 3,7 % zsírtartalmú, feldolgozóhoz beszállított tejre határozzák meg, amely 2007. 

júliustól kezdve 25,72 €/100 kg. A vajra és a sovány tejporra megállapított intervenciós árak 2007. júliustól 

kezdve 278,97 €/100 kg és 174,69 €/100 kg. 

Tejkvóta rendszer: Az Európai Unióba 1984-ben bevezetett tejkvóta rendszer a tehéntej termelésének 

mennyiségét szabályozza. Az Európai Unió országos referencia mennyiséget és ahhoz tartozó referencia 

zsírtartalmat (országos kvótát) határoz meg az egyes tagországok számára. Ezt az országos kvótát a tagország 

szétosztja a területén működő tejtermelők között. A kiosztott mennyiséget egyéni kvótának nevezzük, melyek a 

tejtermelők kezébe kerülnek, azokkal ők rendelkeznek. Mind az országos referencia mennyiség mind pedig az 

egyéni referencia mennyiség a beszállítói és a közvetlen értékesítési kvótából áll. A beszállítói kvóta nem 

más, mint a felvásárlók részére értékesíthető, kizárólag nyers, a hűtésen kívül más eljárásnak alá nem vetett 

folyadéktej mennyiségét tömegegységben meghatározó szabályozási elem. A közvetlen értékesítési kvóta pedig 

a végső fogyasztók részére közvetlenül értékesíthető tej mennyiségét tömegegységben és egyéb tejtermékek 

értékesíthető mennyiségét alapanyagtejre átszámítva tömegegységben meghatározó szabályozási elem. A 

kvótaév április 1-től a következő év március 31-ig tart. Magyarország számára a 2007/2008-as évre 

meghatározott nemzeti kvóta 2 019 300. Bármelyik nemzeti kvóta túllépése esetén a tagállamnak „illetéket” kell 

fizetnie a Közösség részére. A 2003-as reform a nemzeti kvóták 1,5%-os emelkedését eredményezte (az EU-15 

11 tagállamában), és előirányozta az illeték fokozatos, az intervenciós árak csökkenésével arányos csökkentését 

egészen 27,83 EUR/100 kg-ig (a 2007/2008-as kontingensévre). 

Belpiaci támogatások: (1) Takarmányozásra szánt fölözött tej és sovány tejpor támogatása: a támogatás célja, 

hogy a tejet az állati takarmányokba bedolgozva csökkenthessék a takarmány alapanyag árát. A támogatás 

mértéke: fehérjetartalomtól függően 5,80– 63,07 €/100 kg. (2) Kazein és kazeinát előállításra felhasznált sovány 

tej támogatása: A támogatás mértéke 5,86 €/100 kg sovány tej. (3) Nonprofit szervezetek vajbeszerzési 

támogatása: A tejtermék feleslegek felhalmozódásának elkerülésére, a Bizottság határozhat úgy, hogy 

meghatározott non-profit intézményeknek és szervezeteknek, a tagállamok fegyveres erőinek, édesipari 

termékek és jégkrémek gyártóinak támogatást biztosít a tejszín, vaj és vajkoncentrátum csökkentett áron történő 

vásárlásához. A támogatás összege 100 €/100 kg. (4) Tejszín, vaj vajkoncentrátum édesipari termékekbe történő 

bedolgozásának támogatása: A vaj, vajkoncentrátum és tejszín felhasználását és különféle élelmiszerekbe 

történő bedolgozását az unió pályázat útján támogatja. Csak az olyan, kizárólag pasztőrözött tejszínből készült 

vaj, és vajkoncentrátum támogatható, amelyet vajból vagy tejszínből, engedélyezett létesítményben gyártottak, 

valamint a vajkoncentrátum gyártása, átcsomagolása, a közbenső termékbe történő bedolgozása is csak 

engedélyezett létesítményekben történhet. (5) Iskolai tanulók tejjel és tejtermékkel történő ellátásának 

támogatása: Az iskolatej-program keretében nyújtott támogatást a jóváhagyott közoktatási intézmények 

(általános- és középiskolák, óvodák) fenntartói igényelhetik. A programban résztvevők a tanítási időszakban, 

tanulónként és óvodásonként naponta legfeljebb 2,5 dl tejnek megfelelő támogatás igényelhetnek. A támogatott, 

azaz a kiszállítható termékek körébe három különböző zsírtartalmú tej, illetve ezek ízesített változatai, valamint 

egy sajtféleség tartoznak. A fenntartókat az igényelhető támogatás mértékét illetően székhelyük alapján 

különböző csoportokba sorolja a vonatkozó FVM rendelet. Esetükben a támogatás egy része (pl. tejre 

vonatkozóan 18,15 €/100kg) közösségi forrásból, a fennmaradó összeg nemzeti költségvetési keretből 

származik. Ezt a fenntartó – besorolásának megfelelő – hozzájárulásával kell kiegészítse. Az óvodák, illetve a 

középiskolák esetében – egységesen – valamennyi fenntartó csupán a közösségi támogatás igénybevételére 

jogosult. 
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Közvetlen termelői támogatások: 

Magyarországon a tejtámogatás finanszírozása teljes egészében nemzeti forrásból történik és történelmi 

bázisalapon vehető igénybe. A tejtermelő történelmi bázisalapon legfeljebb 8,30 Ft/kg támogatásra jogosult. 

Intervenció és magántárolás: 

Az intervenciós rendszer célja a tej és tejtermék piaci árának stabilizálása, a szezonális áringadozások 

mérséklése. Amikor a vaj piaci ára adott időszak alatt az intervenciós ár 92 % alá süllyed, az intervenciós 

ügynökségek pályázati kiírás alapján az érintett tagállamokban megkezdik a vaj felvásárlását. A felvásárlási árat 

a Bizottság állapítja meg, amely nem lehet alacsonyabb az intervenciós ár 90%-ánál. Amikor a vaj piaci ára 

adott tagállamban ismét eléri vagy meghaladja az intervenciós ár 92%- át, akkor a pályázatos felvásárlást 

felfüggesztik. 

A sovány tejpor és a vaj tekintetében az MVH az Európai Unió Bizottságának döntése alapján hirdeti ki az 

intervenciós felvásárlásról szóló közleményt a március 1-től augusztus 31-ig tartó intervenciós időszakra 

vonatkozóan. A kérelmek elfogadásának feltétele, hogy a benyújtást megelőzően a kérelmező az előírásoknak 

megfelelő biztosítékot helyezzen letétbe, és az arról szóló igazolás a benyújtás napjáig megérkezzen az MVH-

hoz. Amint a kérelmező a megadott határidőn belül leszállította a szállítási megrendelőn feltüntetett 

mennyiséget az előírt minőségben, a biztosítékot feloldják. 

A sovány tejpor és vaj felvásárlása a Bizottság által minden évre előre meghatározott rögzített áron történik. 

Azonban mindkét termék esetén, amennyiben a felvásárolt mennyiség elér egy előre meghatározott szintet, a 

felvásárlás árajánlatos formában folytatódik a Bizottság döntését követően. Az átvételi árat a Közösségi 

rendeletben termékenként meghatározott határidőn belül utalja át a sikeres felajánlónak az MVH. 

Sovány tejpor magántárolási támogatását, sajtok magántárolási támogatását és tejszín és vaj magántárolási 

támogatását különítjük el. 

Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy a sovány tejpor magánraktározására támogatást ítél meg, akkor a 

sovány tejport tároló ország intervenciós ügynöksége és a magánraktározást végző természetes vagy jogi 

személyek között jön létre szerződés. 

A magánraktározásra kerülő sovány tejpor minőségi paraméterei: 

-maximum 11 % zsír és maximum 5 % víz, a zsírmentes szárazanyag fehérjetartalma 31,4 %, 

-a szerződéses raktározás kezdőnapját megelőző 28 nap alatt készült, 

-csomagolás: 25 kg-os zsákokban, az engedélyszám, a gyártás ideje, a gyártási tételszám, és a nettó tömeg 

feltüntetésével. 

Magánraktározási támogatást csak 60-180 nap közötti raktározási időszakra ítélnek meg. Ettől korábbi kitárolás 

esetén a támogatási összeget 15%-kal csökkentik. A támogatást a szerződéses raktározási időszak végeztével, a 

kérelem kézhezvételétől számított 120 napon belül fizetik ki feltéve, hogy az árut ellenőrizték. 

Az Európai Unió déli fekvésű országaiban, főleg Olasz és Görögországban a tejfelesleg levezetésére a sovány 

tejpor helyett különféle tartós sajtokat készítenek. 

A magántárolási támogatás összegét a tárolási költségek, valamint a piaci árak trendjének figyelembevételével 

rögzítik. A magántárolási támogatás odaítélésének feltétele itt is az intervenciós ügynökséggel történő tárolási 

szerződéskötés. A piaci helyzettől függően a Bizottság a tárolt sajt egy részét vagy egészét újraértékesítheti. 

Magántárolási támogatás csak olyan tejszínre, sózott vagy sózatlan vajra adható, amelyet a szerződéses tárolás 

megkezdése előtti 28 napban valamely – a közösségben termelési engedéllyel rendelkező – üzemben gyártottak, 

és amelyet már raktárba vételeztek. 

Magántárolási támogatás 90 – 227 nap közötti tárolási időszakra adható. Amennyiben a szerződő fél nem tartja 

be a 227 napos határidőt, a támogatást 15%-kal csökkentik és csak a tényleges raktározási időszakot fizetik ki. 
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A magántárolási támogatási mértéket a Bizottság évente határozza meg. A támogatást a szerződéses tárolási 

időszak végén, a pályázat beérkezésétől számított 120 napon belül fizetik ki. 

Külkereskedelmi szabályozás: 

A külkereskedelem importvámok formájában, és ha az európai árak meghaladják a világpiaci árakat, akkor – 

bizonyos termékek esetében – export-visszatérítés formájában történő szabályozása. 

A KAP 2008-as állapotfelmérésének eredményeként elsődlegesen a következő területeken történtek technikai 

kiigazítások: 

-újabb termelésikvóta-emelések, 

-az egyes sajtfélék szezonális tárolásához nyújtott támogatás eltörlése, 

-a cukrászati vaj támogatásának eltörlése, 

-a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő intézkedések felvétele azon prioritások közé, amelyeket a tagállamok 

beépíthetnek a nemzeti és regionális vidékfejlesztési programokba, továbbá annak lehetővé tétele, hogy a 

tagállamok – a közvetlen támogatás 3,5%-ának mértékéig – egyedi támogatást nyújthassanak a termelőknek. 

A tej- és tejtermékpiac támogatására fordított költségvetési kiadások jelentősen csökkentek a tejkvóták 

bevezetése után, majd még jobban csökkentek akkor, amikor a világpiaci árfolyamok alakulása miatt fel lehetett 

függeszteni az intervenciós mechanizmust, a forgalomba-hozatali támogatást és az export-visszatérítést. 

A 2003-as reform eredményeként módosult a költségvetés felépítése és értelmezése. A támogatások fokozatos 

függetlenítésének bevezetése miatt a piaci kiadásokat leválasztották a mezőgazdasági termelőknek nyújtott 

közvetlen támogatásról. A tejágazatra fordított költségvetési kiadások tehát csak a piactámogatási költségeket 

tükrözik. A tejtámogatást és a kiegészítő támogatást Dánia, Németország, Írország, Luxemburg és az Egyesült 

Királyság esetében 2005 óta, Belgium, Spanyolország, Franciaország, Finnország és Olaszország esetében 2006 

óta, míg az EU-15 egészét illetően 2007 óta a termeléshez nem kötődő közvetlen támogatások alatt számolják 

el. Az új tagállamokban a tejtermelők támogatásait beleszámították az egységes területalapú támogatási rendszer 

egy átmeneti és egyszerűsített modellje értelmében kifizetett hektáronkénti átalányösszegbe. A 2008-as 

költségvetéssel kezdve a tejtermelők közvetlen támogatását teljes egészében beépítették az egységes támogatási 

rendszerbe. 

2001-ben a Bizottság még elvetette a tejtermelés – a szántóföldi növények ágazatában megvalósult modellhez 

hasonló – liberalizálásának gondolatát annak magas költségvetési vonzata miatt. Azóta azonban a Bizottság a 

liberalizáció mellett foglalt állást, az azzal járó költségek ellenére is. 

2005-ben a tejágazatnak folyósított nettó kiadások meghaladták a 2 750 millió eurót, amelynek 50%-át (azaz 1 

370 millió eurót) a tejtermék-támogatásokra és a kiegészítő támogatásokra fordították. 

2007-ben – a 2004-es bővítés ellenére – a tejágazathoz rendelt költségvetési sorokon elszámolt nettó kiadások 

már csak 912 millió eurót tettek ki, amiből 637 millió eurót fordítottak a tejtámogatásra és a termeléstől nem 

függetlenített kiegészítő támogatásokra. Ugyanebben az évben a tejtámogatások és a termeléstől függetlenített 

kiegészítő támogatások összege becslések szerint elérte a 3 600 millió eurót. A tejágazat adózókra kivetített 

teljes költsége 2007-ben tehát meghaladta a 4 500 millió eurót, vagyis 64%-kal felülmúlta a 2005-ös 

költségvetésben szereplő kiadásokat. 

2014-ben – amikor az új tagállamok már a teljes támogatást megkapják – csupán a tejtámogatások és a 

függetlenített kiegészítő támogatások összege meghaladhatja a 4 700 millió eurót. Ehhez még hozzá kell majd 

adni az intervencióval, a forgalmazási intézkedésekkel, illetve az export-visszatérítésekkel járó kiadásokat, 

amennyiben ezeket a piaci eszközöket addigra nem számolják fel teljesen. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy 

a termeléstől függetlenített támogatásokra való áttérés miatt egyes kedvezményezettek felhagyhattak a 

tejtermeléssel. 
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Chapter 8. A HÚSMARHA ÁGAZAT 
ÉS TERMÉKPÁLYA GAZDASÁGI 
KÉRDÉSEI 

1. A marhahús előállítás világgazdasági jelentősége 

A FAO adatai alapján 2009-ben a világon megtermelt összes hús mennyisége 281,6 millió tonna volt, melynek 

mintegy 20,5%-a marhahús, azaz közel 57,5 millió tonna. A világ hústermelésének közel 8%-a kerül 

nemzetközi piacokra, 2009-ben ez az érték marhahús esetén 12%, ami 7,3 millió tonnának felel meg. 

Az 8.1. ábra a világ marha- és borjúhús termelésének megoszlását mutatja be. A legnagyobb hústermelő 

országok közé tartozik az Egyesült Államok, Brazília, az Európai Unió és Kína. 

 

8.1. ábra 

A világ marha- és borjúhús termelésének megoszlása 2009-ben 

Forrás: KOVÁCS, 2010, AKI, 2010.évi adatai alapján 

Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) előrejelzése szerint a globális 

marhahús-kínálat 2011-ben nem változik majd jelentős mértékben, a 2010. évi 1%-os csökkenést követően a 

globális marhahús-kínálat továbbra is szűk marad. 2011-ben a legnagyobb marhahús-termelő országok közül 

csak Brazília, India és Mexikó bővíti majd termelését 2-3%-os mértékben. Az Európai Unióban a marhahús-

termelés kis mértékben, 0,3%-kal tovább csökken, mely elsősorban a termőföld-, a takarmány- és az energiaárak 

növekedésének valamint a támogatások csökkentésének köszönhető. Kínában és Oroszországban főleg a magas 

takarmányárak okoznak termelés csökkenést 2011-ben. A termelés csökkenés Ausztráliában és Új-Zélandon is 

prognosztizálható 2011-ben (AKI, 2010). 
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8.2. ábra 

A világ marha- és borjúhús-fogyasztása 2009-ben 

Forrás: AKI, 2010. évi adatai alapján saját szerkesztés 

A világ összes húsfogyasztása 42 kg/fő/év értéken alakul. A világon az egy főre jutó marha-és borjúhús 

fogyasztás a következő országokban a legnagyobb: az Egyesült Államok, Argentína, Ausztrália, Brazília, 

Kanada és Új-Zéland. A magas népsűrűségnek köszönhetően legkisebb a fogyasztás Kínában és Indiában. A 

8.2. ábra a marha- és borjúhús-fogyasztás mennyiségét mutatja az egyes országokban a 2009. évre vonatkozóan. 

2009-ben a világ marha- és borjúhús termelésének 12%-a, azaz 7,3 millió tonna került nemzetközi piacokra. 

Ahogyan azt a 3. ábra is szemlélteti a világ legjelentősebb marha- és borjúhús exportáló országai közé Brazília, 

Ausztrália, az Egyesült Államok, India és Kanada sorolhatók. 

 

8.3. ábra 

A világ marha- és borjúhús exportjának megoszlása 2009-ben 

Forrás: AKI, 2010. évi adatai alapján saját szerkesztés 

A világon legjelentősebb marhahús importáló országokat a 8.4. ábra mutatja be. 2009-ben az Egyesült Államok, 

Oroszország, Japán, az Európai Unió, Dél-Korea és Mexikó importált a legnagyobb mennyiségben marha- és 

borjúhúst. 
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8.4. ábra 

A világ marha- és borjúhús importjának megoszlása 2009-ben 

Forrás: AKI, 2010. évi adatai alapján saját szerkesztés 

Az elmúlt két év csökkenő tendenciája után a globális marhahús-export 2%-kal nőhet 2011-ben. Brazília, majd 

őt jelentős lemaradással követve India, Paraguay és Uruguay rendelkezik elegendő kínálattal a marhahús-

kereslet kielégítésére. Brazília exportja 2011-ben az előző évihez képest 8%-kal nőhet, továbbra is mintegy 

negyedét adva a világ marhahús exportjának. Az Egyesült Államok exportja várhatóan 3%-kal csökken. 

Marhahús-import tekintetében az Európai Unió importja lényegesen nem változik 2011-ben. Oroszországban 

várható kismértékű importnövekedés, ami az EU számára kedvező, mivel Oroszország tekinthető a legnagyobb 

exportpiacának. 

2. A marhahús előállítás jelentősége az Európai 
Unióban 

Az Európai Unió világ marha- borjúhús termelésének közel 14%-át adja, ami 2009-ben 7,9 millió tonnát 

jelentett. A 8.5. ábra az Unió marhahús termelésének alakulását mutatja be 2000 és 2011 között. Az ábra jól 

szemlélteti, hogy az Unió marhahús termelése nem nagymértékben, de folyamatosan csökken. A 2010-re 

vonatkozó becsült adat szerint a termelés 7,87 millió tonna, ami csekély mértékű csökkenés az előző évi 

termeléshez képest. Az előrejelzés értelmében pedig 2011-re sem várható számottevő változás az Európai Unió 

marha- és borjúhús termelésében. 

 

8.5. ábra 



 A HÚSMARHA ÁGAZAT ÉS 

TERMÉKPÁLYA GAZDASÁGI 

KÉRDÉSEI 

 

 128  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az Európai Unió marhahús termelésének alakulása 2000 és 2011 között 

Forrás: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2010 | 03 November 2010; AKI, 2010 

Európában, mint ahogyan azt a 6. ábra is mutatja, a legjelentősebb húsmarhatartó nemzetekként a következő 

országokat említhetjük meg: Franciaország, Németország, Olaszország, az Egyesült Királyság és 

Spanyolország. 

Az Európai Unióban a hizlalási rendszerek alapvetően két fő kategóriába oszthatóak: intenzív istállózott, 

valamint legelőre alapozott hizlalási rendszerekre, téli szálláshellyel. Az Unión belül is alapvetően különböznek 

ezek a rendszerek, a megtermelhető takarmányok (az éghajlati viszonyok hatása) és a különböző szarvasmarhák 

igényeinek megfelelően. A használatban lévő fajták főbb csoportjai: tejhasznú fajták (fő termék a tej), kettős 

hasznosítású fajták (tej és hústermelés) vagy a húshasznosítású fajták (fő termék hús) (SZŰCS, 2005). 

Az Európai Unió tejelő állományának fő fajtája a holstein-fríz, ezzel szemben a húshasznú állatok 

fajtaösszetétele vegyesebb képet mutat. Franciaországban a későn érő fajták dominálnak. Ezek a charolais, 

limousin és a blonde d’ Aguitane. Az Egyesült Királyságban és Írországban a fajtatiszta állományok (angus, 

hereford, francia világfajták) mellett a keresztezett állományok is jelentősek (angol húsfajták × tejhasznú fajták). 

Spanyolországban elsősorban a helyi, hagyományos fajták vannak köztenyésztésben (DG Agri, 2004). 

2009-ben az Európai Unió Marhahús fogyasztása 8,2 millió tonna értéken alakult. Az egy főre jutó 

marhahúsfogyasztás pedig 16,5 kg/fő/év volt. Az Unió marhahús termelése mindeközben 7,9 millió tonna volt 

2009-ben. Összehasonlítva tehát a termelés és a fogyasztás mennyiségét, elmondható, hogy az Unió nem képes 

az önellátásra és kis mértékben importra szorul. 

 

8.6. ábra 

Az EU(27) marhahús termelése 2009-ben 
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Forrás: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2010 | 03 November 2010; AKI, 2010 

A 8.7. ábra az export és import alakulását mutatja be. Az import jóval nagyobb részarányt képvisel, mint az 

export, melynek jelentősége az évek folyamán csökkent. 

 

8.7. ábra 

Az export és import alakulása az Európai Unióban 

Forrás: AKI, 2010. évi adatai alapján saját szerkesztés 

3. A marhahús előállítás nemzetgazdasági jelentősége 

A vágómarha-termelés a múltban fontos, exportorientált tevékenység, és egyben a magyar mezőgazdaság húzó 

ágazat volt. Jól igazodott az egykori vidéki életformához, illeszkedett a termelési struktúrába, jelentős 

mértékben alapozódott a gyepterületek és a szántóföldi melléktermékek által nyújtott biomasszára, és teljes 

mértékben megfelelt az akkori minőségi követelményeknek és piaci elvárásoknak. Az elmúlt 15 évben 

állattenyésztésünk kibocsátása jelentős mértékben visszaesett. Az átalakult fogyasztói szokások és a nem 

kellően biztonságos élelmiszerek fogyasztásától való félelem miatt visszaesett a marhahús iránti kereslet. Az 

európai uniós csatlakozás azonban új lehetőségeket kínál, és kedvező folyamat, hogy a hazai 

fogyasztáscsökkenése is megállt. A húsmarha-állomány létszámának növelése mellett szólnak többek között az 

alábbi indokok: 

-az előrejelzések szerint növekszik a világ marhahús- fogyasztása, ugyanakkor csökken a tejelő létszám; 

-a közel 1,3 millió hektár gyepterületünk, és a mintegy 1 millió hektár kukoricatarló nagy részét nem 

hasznosítjuk; 

-a hazai szarvasmarha-állomány döntő hányadát alkotó holstein-fríz fajta nem alkalmas minőségi marhahús-

termelésére; 

-a jó hústermelő-képességű magyar tarka állomány nagy része kistermelők tulajdonában van, és sorsuk a jövőt 

tekintve bizonytalan, hiszen vagy a hús-, vagy a tejtermelés irányába el kell mozdulniuk; 

-a fogyasztói szokások változásának megfelelően e termék feldolgozási formáiban kiaknázatlan lehetőségek, 

piaci szegmensek vannak; 

-az extenzív húsmarhatartás a környezetvédelemben és a vidéki lakosság megtartásában fontos szerepet játszhat 

(MOTIKA 2004). 

A szakmai tisztánlátás miatt tisztázni szükséges, mi is az a húsmarha farm és milyen jelentéstartalommal bírnak 

a különböző fogalmak, mint: vágómarha, hízómarha, húsmarha és selejt tehén. A vágómarha, nem más, mint a 

húshasznosítású, a kettős hasznosítású és a tejelő állományok azon egyedei, amelyek vágóhídra kerülnek. A 

hízómarha, az a szarvasmarha, mindhárom hasznosítási irányban, amelyet hízlalásra fogtak, szokás ezt 

tevékenységet intenzív marha hízlalásnak is nevezni. A húsmarha viszont kizárólag az a hústípusú 

szarvasmarhafajta, amelyet minőségi hús előállítására tartanak (ebben az esetben fejés nem történik, a tej 

kizárólag a borjú táplálására szolgál). A húsmarha farmokon, a húshasznú állományokat tartják és a 
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szaporulatukból biztosítják az értékesítésre kerülő hízó alapanyag előállítását. A selejt tehén kategóriába azok az 

egyedek tartoznak, amelyek a tejelő, a húshasznú és a kettős hasznosítású állományokból kivágtak, itt hízlalásról 

szinte egyáltalán nem beszélhetünk. 

Összefoglalóan elmondható: a hízó alapanyagot (választott borjút) egyrészt a kifejezetten erre a célra tartott 

hústípusú tehenek állítják elő, másrészt hízó kategóriába kerülhet még a fejt kettős hasznosítású tehenek 

(magyartarka) bikaborjai és a tenyészutánpótlásra nem került üszőborjai is. Hízóalapanyagnak számít a tejelő 

(holstein-fríz) állományok bikaborjai is. 

Az eltérő csoportok megkülönböztetését azért tartjuk fontosnak, mert különböző a tartás- és takarmányozás 

technológia és ökonómiai szempontból eltérő a termelési érték, termelési költség és a jövedelem nagysága az 

egyes kategóriákban. Természetesen eltérő az egyes állományok húsminősége, takarmány felhasználása, 

tömeggyarapodása és a hús ára, is, ami a jövedelmezőséget nagymértékben befolyásolja. 

Mindebből az is következik, hogy hazánkban – de az Európai Unió tagállamainak többségében is – a 

vágómarha-termelés mintegy ¾-ét a tejtermelő állományok „mellékterméke” (selejt tehén, holstein hízóbika) 

teszi ki, és a húsmarhatartásból csak a vágómarha-termelés ¼-e – de a minőségi hányada – származik 

(STEFLER, 2005). 

A világ nagy húsmarhatermelő régióiban ez az arány pont fordított, ezeken a területeken a szarvasmarha 

állományok döntő többségét a húsmarhaállomány adja, ezért a minőségi marhahústermelés szerepe a 

meghatározó. 

Az Európai Uniós csatlakozásunk következtében, csak kiváló minőségű, az egészséges táplálkozás igényeit 

maradéktalanul kielégítő, vágómarha értékesítése lehet a célunk. A nagy mennyiségű olcsó hús előállítására 

nincsen sok esélyünk a világ nagy marhahústartó régióival (Argentína, Brazília, USA, Kanada) szemben. A 

piacon csak kiváló minőségű, prémium termékeinkkel tudunk versenyképesek lenni és jövedelmet termelni az 

ágazat szereplői számára. 

Hazánk szarvasmarha-tenyésztésének szerkezete meglehetősen egyedülálló volt a XVIII. századig, hiszen a 

szarvasmarha-állomány 95 százalékát egy fajta, a magyar szürke adta. A fajta nagyon gyorsan rangos nevet 

vívott ki magának az európai piacon. Nagy csordákban, az Alföldről lábon egészen Bécsig, Velencéig hajtották. 

A XIX. század elejétől elkezdődött az állatállomány átalakítása, főleg a kettős hasznosítású szimentáli fajta 

behozatalával, illetve felhasználásával végbemenő fajtaátalakító keresztezés révén. Ennek során jött létre a 

napjainkban is jelenlévő kettős hasznosítású fajta a magyar tarka. Az ezt követő időszakban hazánk 

szarvasmarha-tenyésztése nem fejlődött kellő mértékben. A tej és tejtermékek iránti igényeket nem tudtuk 

kielégíteni, a vágómarha- és a marhahúsexport lehetőségeink is kihasználatlanul maradtak. A kedvezőtlen 

helyzet magyarázata, az akkori alacsony tejhozamok, a nem megfelelő állat-egészségügyi helyzet, a nem 

kielégítő műszaki ellátottság, az élőmunka alacsony termelékenysége és a nem megfelelő takarmánybázis lehet. 

Ezen tényezők hatására a kormány 1972-ben elfogadta és meghirdette a szarvasmarha tenyésztés fejlesztésének 

kormányprogramját. Megindult a hasznosítási irányok szétválasztása és a specializáció. Ennek eredményeként 

alig egy évtized alatt húsmarha tenyésztésünk megközelítette (egyes szerzők szerint túlhaladtuk) az európai unió 

színvonalát, és a világ fejlett húsmarha tenyésztéssel rendelkező országainak élvonalába kerültünk (MOTIKA 

2004). A Közös Piac szigorodó szabályozása és az új piacok korlátozott fizetőképessége miatt az export 

deficitessé vált, emiatt húsmarhatartásunk, -tenyésztésünk fokozatosan visszaesett. 

Az 1990-ben végbemenő rendszerváltás utáni gazdasági bizonytalanság a húshasznú tehénlétszám nagymértékű 

csökkenését eredményezte. Ez a magyar mezőgazdaság hatalmas mértékű vagyonvesztésével magyarázható. 

Az Európai Uniós csatlakozásunkkal újra reflektorfénybe került az ágazat, és a hozzá kapcsolódó 

területhasznosítási mód, valamint a vidékfejlesztésben betöltött szerepe. 

A szarvasmarhák száma a KSH jelentése alapján 2009. december 31-én 700 ezer volt. A tehénállomány (312 

ezer) az egy évvel ezelőttihez viszonyítva 12 ezerrel csökkent (8. ábra). Az elmúlt egy év során a gazdasági 

szervezeteknél és az egyéni gazdálkodóknál egyaránt tovább csökkent a tejhasznú tehenek száma (8, illetve 3 

ezerrel). A húshasznú tehenet tartók támogatásával párhuzamosan folyamatosan gyarapodik az ilyen célú 

állományok nagysága. 

A 8.8. ábrán nyomon követhető a hazai szarvasmarha állomány változása az elmúlt negyven évben. Látható az 

1972-es kormányprogram hatása az állományi nagyságra. Az ágazat 1975 és 1984 között érte el csúcspontját, 

ekkor a teljes szarvasmarha állományunkból húshasznú anyatehén 100 000 darab volt az országban. Ma mintegy 
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64 ezer darab húshasznú tehén található Magyarországon, melynek nagysága az utóbbi években növekvő 

tendenciát mutat, köszönhetően az Európai Uniós támogatásoknak. Hangsúlyozni szükséges azonban, hogy 

amennyiben a nemzeti kiegészítő támogatások bármelyike megszűnik, e tendencia könnyen megfordulhat 

(PAPP et al., 2005). 

 

8.8. ábra 

Magyarország szarvasmarha-állományának alakulása 

Forrás: KSH, 2010. évi adatok alapján saját számítás 

A húshasznú tehenek részaránya a teljes hazai szarvasmarha állományon belül 2003-tól növekedést mutat, 

jelenleg 21%-ot képvisel. Ez az arány több mint négyszerese a 2000-es év adatainak (8.1. táblázat). Ezzel 

szemben visszaszorulni látszik a tejhasznosítású tehenek száma, köszönhetően az alacsony tejárnak és a telepek 

rossz jövedelmi helyzetéből adódó állománycsökkenéseknek. 

 

8.1. táblázat 

A hazai tehénállomány megoszlása hasznosítási irányonként 

Forrás: KSH, 2010 

Hazai húsmarha állományunk jelentős része keresztezett állomány, de jelen vannak a tisztavérű világfajták is. A 

legfontosabb hazai fajták létszám szerinti megoszlását szemlélteti a 9. ábra. Legnagyobb arányban a hazai 
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magyartarka található az országban, de jelentős számban jelen van még a hereford, limousine és a charolais fajta 

is. 

 

8.9. ábra 

A magyar húsmarha állomány fajták szerinti megoszlása 

Forrás: MÁRTON, 2005. 

A 8.10. ábra a vágóállat termelés alakulását szemlélteti 2000 és 2008 között. Az elmúlt évtizedben ingadozás 

tapasztalható a termelésben. 2008-ban a vágóállat termelés közel 20 ezer tonnával elmarad a 2000.év 

termelésétől. 

 

8.10. ábra 

A vágóállat (szarvasmarha) termelés alakulása 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

Annak ellenére, hogy a marhahústermelésben Magyarországnak ökológiai adottságainál fogva évszázados 

hagyományai vannak, a marhahúsfogyasztás sohasem volt jelentős. A hagyományos magyar konyha a sertés- és 

baromfihúst részesíti előnyben. Ennek a sajátos szerkezetnek bizonyos mértékig társadalmi gyökerei is vannak, 

a kisparaszti viszonyok között gazdálkodók önfogyasztása mindenek előtt a ház körüli baromfifogyasztásra, ill. 

az évi egyszeri sertésvágásra támaszkodott (STEFLER, 2004). 

Az összes húsfogyasztás Magyarországon 2008-ban 61,5 kg/fő/év volt, mely a 8.11. ábra szerint oszlik meg az 

egyes húsfélék között. Jelenlegi marhahúsfogyasztásunk 2,8 kg/fő/év, ami igen alacsonynak mondható, mind 

európai-, mind világviszonylatban. Az EU 25-ök átlag fogyasztása 18-20 kg/fő/év. További sajnálatos tény, 

hogy a 2004-ben belépő tagállamokat tekintve is az utolsók között vagyunk. 



 A HÚSMARHA ÁGAZAT ÉS 

TERMÉKPÁLYA GAZDASÁGI 

KÉRDÉSEI 

 

 133  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

8.11. ábra 

A hazai húsfogyasztás megoszlása húsfélék szerint 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

A hazai fogyasztás alacsony szintjét a történelmi előzmények és a hazai fogyasztási szokások mellett az is 

„konzerválta”, hogy a vágómarha export erőltetése miatt a jó minőségű vágómarha többségében exportra került 

(és kerül ma is). A hazai üzletekben tőkehúsként jobbára selejt tehenek és tejelő marhák hízott bikaborjainak 

húsát árulják. A minőségi, „márkázott” marhahús értékesítése csak nagyon kis hányadot tesz ki (STEFLER 

2004). 

A magyar marhahús export illetve import alakulását a 8.12. ábra mutatja be. 2009-ben exportunk több mint 

háromszorosa volt a 2007. évinek. 

 

8.12. ábra 

A magyar marhahús export és import szerkezete 

Forrás: KSH, 2010. évi adatai alapján saját szerkesztés 

4. Húsmarha ágazat: berendezkedése a termelésre 

4.1. Tárgyi eszközök és szerepük a húsmarha ágazatban 

A húsmarhatartás és ezen túlmenően a szarvasmarha hízlalás is jelentős tömegtakarmány termő területeket, ezen 

belül is gyepterületet igényel. A hazai gyepterület (762,6 ezer ha) 20-30%-a nem tekinthető minőségi 

takarmányforrásnak, 60-70%-án az adott feltételek kihasználásával csak juhászati tevékenység folytatható 

(KSH, 2010). A fennmaradó maximum 15% alkalmas esetlegesen hús- és tejhasznú szarvasmarha különböző 
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korcsoportjainak tartására. A hazai viszonyok között egy húshasznú tehén és szaporulata tartásához szükséges 

gyepterület nagysága 1,5 – 2,0 ha. Ezen felül számolnunk kell mintegy 0,5 ha szántóföldi 

takarmánytermőterület-igénnyel. Összesen tehát a húshasznú tehenenkénti takarmánytermőterület-lekötés 2,0 – 

2,5 ha (SZŰCS et al., 2005). 

Eltérő adottságú gyepterületetekkel találkozunk az ország különböző régióiban. Alapvetően eltérnek ebből a 

szempontból a Dunántúl és az alföldi területek. Míg az előbbit a domborzatos felszín, a kisebb gyepterületek 

jellemzik, addig az utóbbin a nagy kiterjedésű, síkvidéki és összefüggő területek dominálnak. Meg kell említeni 

a hegyvidéki területeket is, amelyeken a lejtés és a tagoltság miatt nehezebb a gyepgazdálkodás (NAGY, 1997). 

Az egy tehén és szaporulata ellátásához szükséges gyepterület nagyságának meghatározása rendkívül összetett 

feladat és nagyban függ az alábbiaktól: 

-a gyepterület minősége (átlagos aranykorona értéke), 

-a gyepgazdálkodás színvonala (gyepápolás, tápanyag-utánpótlás, öntözés, stb.), 

-a terület csapadékellátottsága, 

-hasznosítás módja (legelő, kaszáló), 

-rendelkezésre állnak e feltételes legelők (pl.: kukoricatarló), 

-környezetvédelmi korlátozások (pl.: természetvédelmi területek), 

-a legeltetési idény hossza, 

-a hízlalás intenzitása. 

A földterületek hasznosítását az ökológiai adottságok és a tápanyag-gazdálkodás színvonala alapvetően 

meghatározza. A felszíni (lejtés) és a talaj adottságok stabilnak tekinthetők, míg jelentős változásokkal és 

ingadozásokkal kell számolni a csapadékviszonyokat illetően. Tápanyag-gazdálkodásról a hazai gyepeket 

illetően jelenleg nem beszélhetünk. A gyeptermés ökológiai potenciálja 5-8 tonna szárazanyag hektáronként, 

amivel szemben évtizedek óta 1,5 tonna szárazanyag körüli terméssel számolhatunk hektáronként a 

gazdálkodási mód miatt. Ezért hazai viszonyaink között szükségünk van bizonyos mennyiségű szántóföldön 

előállított takarmányra, illetve szántóföldi kultúra felhasználására. A felszíni adottságok tekintetében a 15%-

osnál nagyobb lejtésű területeken nem lehet környezetkímélő és gazdaságos szántóföldi gazdálkodást folytatni, 

ami a gyep művelési ág létjogosultságát erősíti meg. 

A használt földterület lehet saját tulajdonú, illetve bérelt. Bérelt területek esetén a bérlet időtartamának 

hosszúnak (minimum 10 év) kell lennie, mivel a rövidtávú bérleti szerződések növelik a termelés kockázatát, 

illetve ilyen esetekben bizonyos támogatások sem vehetők igénybe. Ugyanakkor a területalapú támogatások 

miatt egyre gyakoribb és reális kockázat a bérelt területen (is) gazdálkodó számára, hogy a korábbi feltételekkel 

nem tudja bérelni a legelőt, mert azt visszaveszi a tulajdonos vagy magasabb bérleti díjra tart majd igényt. 

A húsmarhák elhelyezésének, tartásának legfontosabb alapelve, hogy az a lehető legolcsóbb megoldások 

alkalmazásával történjen. Az elérhető alacsony hozamérték ugyanis költséges megoldások alkalmazását nem 

teszi lehetővé. Az állatok elhelyezése, a technológia kialakítása során fontos a helyi adottságok figyelembe 

vétele, azok ésszerű hasznosítása. 

A húsmarhák nyári elhelyezése legelőn történik, így ez az időszak nem igényel épületet. Szükséges viszont a 

legelők szakszerű berendezése. Az egyik legfontosabb legelő-berendezés a jól méretezett és megfelelő 

vízminőséget biztosító itatóhely. A vízellátás történhet kútból, vagy tartályból, esetleg természetes vízfolyásból. 

A vízigény számításakor évszaktól függően számosállatonként, naponta 50-70 liter ivóvízzel kalkulálhatunk. A 

legelők jelentős része július, augusztus hónapban kiég és hozama nem képes fedezni az állatok táplálóanyag 

szükségletét, ezért ebben az időszakban kiegészítő takarmányok etetése szükséges. A kiegészítő takarmány 

általában réti széna, amely etetéséhez szénarács használható. A borjak növekedési erélyének jobb kihasználása 

érdekében gondoskodni kell azok pótabrakolásáról, ami - lehetőség szerint fedett - borjúóvodában történik. A 

legelő jobb kihasználása, megóvása érdekében megfelelő legelőszakaszok kialakítása szükséges. Amennyiben a 

legelőszakaszokat nem határolják természetes képződmények (vízfolyások, árkok, fasorok stb.) az egyes 

szakaszok elválasztásra fix kerítés vagy villanykarám használható. A felsorolt berendezéseken túl állathigiéniai 

okokból porzókapu, az állatok közérzetének javítása céljából pedig vakarózó oszlopok felállítása indokolt. 
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Az állatok téli elhelyezése során gondoskodni kell az állatok takarmányozásáról, ivóvízzel történő ellátásáról, 

komfortérzetének biztosításáról és a vagyonvédelemről. A termelő dönthet az épület nélküli és az épületben 

történő tartás lehetőségei között. Az épületekben történő elhelyezésnek olyan gazdaságokban lehet 

létjogosultsága, amelyek már rendelkeznek a szükséges épületekkel és azokat más módon nem tudják 

hasznosítani. A húsmarhatartásra berendezkedni kívánó és épülettel nem rendelkező szarvasmarhatartók 

számára az épület nélküli tartástechnológia javasolható, mivel azok létrehozása jelentős tőkelekötéssel jár és a 

befektetés megtérülése rendkívül lassú, sok esetben kétséges. Az épület nélküli tartás akár 12-14 %-al is 

csökkentheti a költségeket. Az épület nélküli tartásmód esetében az állatokat a késő őszi és a téli időszak 

jelentős részében tarlón legeltetik. Amikor a tarló legeltetése már nem megoldható, a legelő egy telelésre 

kialakított részén karámban vagy a nélkül tartják őket. A telelőszakasz gyepállományának és talajának kímélése 

érdekében 500 m2/tehén, karámban történő tartás esetén 50-150 m2/tehén élettér igénnyel kalkulálhatunk. A 

száraz pihenőhely kialakításához folyamatos almozás szükséges, a szalmaigény magasabb, mint épület 

használata esetén, és ez tehenenként akár a napi 10-15 kg-ot is elérheti. Teleltetésre legalkalmasabbak a déli 

fekvésű, száraz, dombbal, fasorral vagy mesterséges szélfogóval védett területek. Fontos, hogy a telelőhely jól 

megközelíthető helyen legyen, mivel ez lényegesen megkönnyíti a kiszolgálást. 

A telelőhelyen az állatok ivóvízellátása történhet saját kútból vagy vezetékes ivóvízzel. Az itatáshoz fagymentes 

önitatók vagy itatóvályúk alkalmazhatók. A takarmányozáshoz etetőrácsok, vályúk szükségesek. Az állatok téli 

takarmánybázisát biztosító széna tárolására indokolt fedett szénatárolót építeni, mivel így jelentősen 

csökkenthető az egyre nagyobb költséggel megtermelt és betakarított takarmány romlási vesztesége, illetve 

kiküszöbölhetők a romlott takarmány etetéséből adódó állategészségügyi, szaporodásbiológiai problémák. 

Gépellátottság tekintetében általánosságban elmondható, hogy a húsmarhatartók alig több mint egy harmada 

rendelkezik saját gépparkkal. Ebből a többség a takarmány készítés gépeivel is, míg a többiek egy-egy 

erőgéppel és néhány talajművelő eszközzel. A gépek elavultak, kivéve néhány nagyobb vagy tőkeerősebb 

gazdaságot. A húsmarhatartók majd két harmada nem rendelkezik a szükséges gépsorral, így bérben művelteti a 

szükséges területet. A húsmarhatartás technológiai eszközei közé sorolhatók még a különböző válogatókarámok 

és kezelőfolyosók valamint az ezekbe épített állatmérlegek, nyakrögzítők, kalodák. 

A tenyészállatok 1 évnél hosszabb ideig szolgálják a termelést ezért azok értékét is a befektetett eszközök között 

tartjuk nyilván. A tenyészállatok közé a tenyésztésbe vont üszőket, teheneket, és tenyészbikákat soroljuk. A 

tenyészállatok beszerzési költsége rendkívül magas. Vásárlásuk abban az esetben indokolt, ha célunk a 

viszonylag gyors állománynövelés, illetve a genetikai alapok javítása. Vásárlás esetén fontos, hogy tenyésztési 

célunknak megfelelő, jó genetikai háttérrel rendelkező egészséges állatokat szerezzünk be, lehetőleg egy 

tenyészetből, ezzel is csökkentve az akklimatizációs nehézségeket. Mivel hazánkban nem minden esetben áll 

rendelkezésre kellő mennyiségű tenyészanyag gyakran szorulunk importra, ami jelentősen növeli a 

berendezkedés, állománynövelés költségeit. Tenyészbikák vásárlása esetén különös hangsúlyt kell fektetni a 

megfelelő genetikai háttérre. Amennyiben nőivarú állatot szerzünk be célszerű vemhesüszőt vásárolni, mivel 

ebben az esetben realizálható legkorábban árbevétel, így lerövidíthető a beruházás megtérülési ideje. 

A saját előállítású tenyészállatok gazdaságosságát leginkább az üszőnevelés technológiája, annak költsége 

határozza meg. Az üszőnevelésben a legkorábbi és legkésőbbi tenyésztésbevételi és élőtömeg is biológiailag 

meghatározott. Ezen belül olyan napi testtömeg-gyarapodásra kell törekedni, amellyel a kívánt korra a kívánt 

élőtömeg a leggazdaságosabban elérhető. A húshasznú növendék üszők felnevelésénél fontos a takarmányozási 

költségek minimalizálása. Az olcsóbb és kevésbé koncentrált takarmányok etetésével viszont csökken a napi 

testtömeg-gyarapodás és meghosszabbodik a felnevelés ideje. Koncentráltabb takarmányok etetése esetén ennek 

az ellenkezője zajlik le. Azt kell tehát megállapítanunk, hogy a korábbi tenyésztésbe vétellel elérhető gazdasági 

előnyök meghaladják-e, vagy legalább fedezik-e az ebből a célból vállalt takarmányköltség-többletet. A 

döntésünk meghozatalakor szem előtt kell tartani azt is, hogy az üszőneveléskor – az időszakos fedeztetés és 

elletés miatt – a felnevelési idő is csak szakaszosan módosítható. A tavasszal nem termékenyíthető üszőt az őszi 

fedeztetés idejéig üresen, az ekkor sem fedeztethetőt a következő év tavaszáig kell növendékként tartani. A 

felnevelési időszak ilyen mértékű meghosszabbodását az ágazat aligha bírja elviselni. 

A gazdaságos üszőelőállítás feltétele tehát, hogy az állatok 15-18 hónapos (380-400 kg) korukban tenyésztésbe 

vehetők legyenek, így azok 24-28 hónapos korban ellethetők. Ebben az esetben a tavaszi születésű üszők 

előállítását két nyári és két téli takarmányozás költsége terheli. A gazdaságos üszőnevelésen túl fontos a tehenek 

minél hosszabb ideig történő tenyésztésben tartása. A hosszú produktív életteljesítmény jelentős mértékben 

hozzájárul az utánpótlás költségeinek csökkentéséhez. A selejtezést akkor célszerű végrehajtani, amikor a tehén 

két egymást követő termékenyítési szezonban nem termékenyül meg, hozama nincs és tartási költségei pedig 

magasak, rontják a vállalkozás eredményességét. 
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Tenyészbikák előállítása során az üszőneveléshez hasonló módon kell eljárni és költségei is hasonlóképpen 

alakulnak. A bikanevelésben viszont jelentős költség a sajátteljesítmény-vizsgálat. 

4.2. Forgóeszközök és szerepük a marhahús előállításban 

A folyamatos, tervszerű vágómarha-előállításhoz nélkülözhetetlen, hogy a befektetett eszközállományhoz 

megfelelő, minden időben rendelkezésre álló forgóeszköz-állományt, forgóalapot rendeljünk. A forgóeszközök 

olyan erőforrások, amelyek egy évet meg nem haladóan szolgálják a vállalkozási tevékenységet. A számviteli 

előírásoknak megfelelően a forgóeszközök közé a készletek, a követelések, az értékpapírok, és a pénzeszközök 

tartoznak. A forgóeszközök közül ki kell emelni az állatállomány szerepét, mivel azok közül a tenyészállatok 

kivételével az összes állat a jelenlegi számviteli szabályoknak megfelelően a forgóeszközök közé tartozik. 

A forgóeszközök közül a készletekkel kicsit részletesebben is kívánunk foglalkozni. A készletek a vállalkozási 

tevékenységet közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan forgóeszközök, amelyek rendszerint egyetlen 

tevékenységi folyamatban vesznek részt, és a termelés folyamatban eredeti megjelenési alakjukat általában 

elvesztik, az új termék részévé vállnak. Eredetük alapján a két legfontosabb csoport: a vásárolt készletek (nyers 

és alapanyagok, üzem- és fűtőanyagok, fenntartási anyagok, építési anyagok, egyéb anyagok) és a saját 

termelésű készletek (állatok, befejezetlen termelés és félkész termékek, késztermékek). Vásárolt készletnek 

minősül minden olyan készlet, amelyet nem a vállalkozás állított elő, tehát vásárlással került a tulajdonába 

illetve használatába. A vásárolt készletekkel különböző költségek is felmerülhetnek melyek a következők: 

-beszerzési ár és beszerzéshez közvetlenül kapcsolódó költségek (pl. szállítási költség, stb.); 

-a készletek esetleges értékvesztése (pl. a piaci ár csökkenése, a készlet feleslegessé válása, esetleg 

megrongálódása miatt); 

-a tárolással kapcsolatos költségek. 

A termelő tevékenység során felhasznált anyagok beszerzési áron számított értéke az előállítási költség 

(közvetlen költség) szerves része, viszont az esetleges értékvesztés és a tárolási, raktározási költség közvetett 

költségnek minősül, azaz nem képezi részét az előállítási költségnek. 

Saját termelésűnek minősül minden olyan készlet, amelyet a vállalkozás maga állított elő. A hazai számviteli 

szabályok az állatokat, a befejezetlen termelést és a félkész termékeket, valamint a késztermékeket sorolja a 

saját termelésű készletek közé. Az állatok közé a tenyészállatok kivételével a növendék, a hízó- és egyéb állatok 

sorolandók. Az állatok sajátos készletek, mivel egyrészt a ráfordítások eredményeként önmaguk növekednek, 

másrészt a termelés bizonyos szakaszától a tartási költségek külön termékben jelennek meg (pl. a 

szarvasmarhánál a tej és a borjú). Befejezetlen termelésnek minősülnek azok a megmunkálás alatt lévő és 

további megmunkálásra váró termékek, amelyeken már legalább egy számottevő munkaműveletet elvégeztek. A 

mezőgazdasági termelés speciális befejezetlen termelése a mezei leltár, ami nem más, mint december 

harmincegyedikei fordulónapot követő évben (esetleg években) betakarításra kerülő termékek előállítása 

céljából a tárgyévben felhasznált ráfordítások pénzben kifejezett értéke. A befejezetlen termelés készletre 

vételére jellemzően évzáráskor kerül sor, a befejezetlen termelés állományáról készített leltár alapján. Félkész 

terméknek minősül minden olyan termék, amin még legalább egy munkaműveletet el kell végezni, illetve 

legalább egy ráfordítást kell még eszközölni, miután már legalább egy munkafolyamaton keresztül ment. 

A forgóeszközök lekötésének tartama az alkalmazott technológiáktól függően igen különböző lehet. A 

forgóeszközök az egyes munkafolyamatokhoz kötődve használódnak el, illetve kötődnek le. A termelés során 

megkülönböztetünk ún. tartósan lekötött forgóeszközöket (pl. tenyész- és hízlalási alapanyag) és folyamatosan 

lekötésre kerülőket (pl. takarmány, trágya). A tartósan lekötött forgóeszközök állandó költségként, míg a 

folyamatosan lekötésre kerülők változó költségként viselkednek. A forgóeszköz lekötés és visszatérülés 

viszonyát a forgási sebesség jellemzi. A kisebb forgási idő és az együtt járó többször ismétlődő forgás (nagyobb 

forgási sebesség) – a felszabaduló forgóeszközök újbóli felhasználhatóságából eredően – csökkenti a termelés 

átlagos forgóeszköz-szükségletét. A gazdasági jellegű kalkulációk során – főleg a hosszú ideig tartó forgóeszköz 

lekötés esetében – mindenképpen számolni kell a lekötött forgóeszközök elvárt kamatigényével, mint alternatív 

költséggel is. 

A húsmarhatartásban a forgóeszköz igény az összes eszközszükséglet 55-65%-át is kiteheti. A tipikusan 

megjelenő forgóeszközök a következők: 
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A marhahústermelés révén megjelenő bevételek nem vehetik fel a versenyt a tejtermeléssel a vállalkozás 

likviditásának fenntartásához való hozzájárulás tekintetében. Az ágazat önálló értékelése során megállapítható, 

hogy likviditási oldalról a gazdasági év jelentős részében, de gyakran éves szinten hat hónapot összesen negatív 

egyenleggel zár, aminek egyenes következménye a fenti megállapítás. Lassú a forgóeszközök forgási sebessége 

és ilyen esetben fokozottabban érvényesül az a feltétel, hogy a forgóeszköz-szükséglet fedezésére szolgáló 

eszközöknek (pénznek) rendelkezésre kell állnia a gazdálkodási év elején, mert a kiadási oldal dominanciája 

miatt folyamatos a pénzfelhasználás, amit nem ellensúlyoz kellően a bevétel. 

A vállalatok pénzügyi műveleteinek szervezésében a folyamatos pénzbevételek teremtik meg a folyamatos 

likviditás gazdasági alapját. Ennek fontosságát azért kell hangsúlyozni, mert rövid lejáratú forgóeszközhiteleket 

csak korlátozott mértékben és akkor is csak magas kamatlábak mellet van lehetősége felvenni a gazdálkodónak. 

Az ilyen drága, magas kamatlábú hitelek jelentős mértékben meg tudják növelni az adott gazdaság termelési 

költségeit és ez minden esetben az elérhető jövedelem rovására megy (SZAKÁLY, 2001). 

4.3. Munkaerő-gazdálkodás sajátosságai a húsmarha tartásban 

Hazánkban az utóbbi években a munkával kapcsolatos költségek emelkedtek (elsősorban a járulékos költségek 

miatt), ugyanakkor a kedvezőtlen közgazdasági környezet és az alacsony támogatottság miatt a holtmunka 

felhasználás növekedésének gazdasági korlátai vannak. A munkavállaló szempontjából a munkáltatótól 

származó kereset a munkaviszony alapján pénzben vagy természetben kapott munkabér, vagyis jövedelem. A 

munkáltató szempontjából ez a kereset költségként elszámolt és kifizetett összeg. Az élőmunka felhasználásával 

kapcsolatos költségek legnagyobb részét a bérköltségek teszik ki, de más költségek is felmerülnek az élőmunka 

igénybevétele kapcsán. 

A szükséges foglalkoztatottak létszámát az alkalmazott technológia és a szervezés színvonala, a szervezettség 

mértéke határozza meg. A termék-előállítás munkaerő szükséglete csak akkor csökkenthető, ha a sajátos 

tartástechnológiát kiszolgáló műszaki feltételeket is megteremtik. A húsmarhatartás munkaerő gazdálkodásának 

sajátosságai az alábbiakban foglalhatók össze (FELFÖLDI-LAPIS, 2005): 

-a munkavégzés során rendszeresen változó feladatok, 

-természethez kötött, térben kiterjedt, időjárásnak kitett, 

-az év egyes időszakaiban eltérő a munkaerő igény, 

-fokozott a balesetveszély, 

-fokozott egészségkárosodás az idő előrehaladtával, 

-a gulyásnak egyben vagyonőrként is kell tevékenykedni, mivel erre az ágazatra jellemzőek a vagyonvédelmi 

problémák. 

Az átlagos állománylétszám növelésével, a műszaki ellátottság javulásával célként az egy dolgozóra jutó 250-

300 szarvasmarhát javasolnak egyes szakemberek. Mások szerint 300-600 db-os húshasznú ágazat munkaerő 

szükséglete nem haladhatja meg a 3 főt. Megint mások az adott munkavédelmi előírások és munkaszervezési 

feltételek mellett 80 hústehén/ dolgozó arányt javasolnak. Saját vizsgálatokra alapozva átlagosan 50-80 

hústehén/fő átlagértéket állapítottunk meg a viszonylag nagyobb (100-300 db hústehén/ gazdaság) 

állatlétszámmal rendelkezőknél. Ennek oka a foglalkoztatás törvényi előírásaiban, a magasnak tartott 

közterhekben, és vagyonvédelmi problémákban keresendő. Életformaszerűen végezve nem túlzott elvárás, hogy 

két szakmailag felkészültnek tekinthető gulyás 200 tehén és szaporulatát ellássa. Hízlalásnál egy dolgozóra akár 

200-250 db hízóállatot is számolhatunk. 

A munkaerővel szembeni minőségi követelmények tekintetében elmondható, hogy a társasági formában 

gazdálkodóknál 5-15 éves szakmai múlttal rendelkező foglalkoztatottak vannak többségben. Képzettség szerint 

több mint kétharmaduk általános iskolai vagy szakmunkás végzettséggel rendelkezik. Szakközépiskolai és 

technikusi végzettsége alig 15%-nak van. Mezőgazdasági végzettséggel is alig 20% rendelkezik. A nagyobb 

üzemeket néhány kivételtől eltekintve viszont felsőfokú végzettségű szakemberek irányítják. A 
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munkamegosztás jellemzően telep- vagy ágazatvezető, tehéngondozó, növendéküsző gondozó, hízó gondozó és 

éjjeli őr munkaköröket jelent. A családi jellegű gazdálkodók szintén több mint kétharmada általános iskolai 

vagy szakmunkás végzettséggel, kisebb részük szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik. A szakmunkások 

főleg ipari iskolába jártak. Itt a szakképzettség hiányzik és csak a nagyüzemi dolgozói múltra, illetve saját 

gazdálkodási tapasztalataikra építenek. A klasszikus értelemben vett munkamegosztást nehéz azonosítani, ilyen 

esetben gyakran kimerül a tulajdonos-vezető és az alkalmazott vagy kisegítő gulyás munkakörökben. 

5. Az ágazat hozamai és termelési értéke 

5.1. A marhahús-előállítás technológiája 

A marhahús előállításának alapvetően két lehetséges változata ismert. Az egyik módszer, amikor húsmarha 

fajták felhasználásával állítanak elő marhahúst. Másik lehetséges módszer a tejelő tehenészetek bikaborjainak és 

továbbtenyésztésre alkalmatlan üszőinek hízlalása. E két variáció természetesen különböző technológiával 

történik. Gyakran előfordul, hogy a húsmarhatartás és marhahízlalás fogalma összemosódik, ezért célszerű 

definiálni a két kifejezés közötti legfőbb különbségeket. A húsmarhatartás húshasznosítású, vagy hústípusú 

szarvasmarhák tartását jelenti. Erre a hasznosításra jellemző, hogy a teheneket nem fejik, azért tartják őket, hogy 

borjakat hozzanak a világra és azokat szoptatással neveljék fel. Az ilyen hasznosítási irány hozama a választott 

borjú, ami a tej- és kettőshasznosítású tehenek hozamához képest meglehetősen alacsony termelési értéket 

jelent. A húsmarhatartás technológiai folyamatai közül a tehéntartás és borjúnevelés tér el leginkább a tej- és 

kettőshasznosítású tehéntartástól. Emiatt szűkebb értelemben a húsmarhatartáson a húshasznú tehéntartást és 

borjúnevelést értjük. 

A marhahízlalás a marhahústermelés utolsó, befejező szakasza. A hízóalapanyagként húsmarhák és tejelő 

tehenek borjai egyaránt szolgálhatnak. A kitűzött cél mindkét esetben a hízóalapanyag megfelelő értékesítési 

végtömegre és minőségre történő hízlalása. 

A technológia kialakításánál feltétlenül figyelembe kell venni a különböző tartásmódokkal igénybe vehető 

támogatások mértékét. A húsmarhát rendszerint extenzív körülmények között, a ráfordítások lehető 

legalacsonyabb szintje mellett tartják, mivel az ágazat költségérzékeny, nem bír el drága, jelentős 

beruházásokkal és magas üzemelési költséggel járó technológiai megoldásokat. 

A húsmarhaágazat háromféle termelési cél érdekében működtethető (BÖLCSKEY,2001): 

1. Csúcsminőségű áruelőállítás. Ez magas költséggel járó feltételek között lehetséges. Magyarországon az 

alacsony belső fogyasztás és a marhahús fogyasztás szegényes étkezési kultúrája miatt jelenleg nem 

foglalkoznak vele. Ezt a minőséget csak exportálni lehetne, de az ezért elvárható extra árat nem fizetik meg a 

piacon. 

2. Árutermelés, ami jó minőségű hízóalapanyag előállítást jelent. Emellett a racionális gazdálkodáshoz 

szükséges vemhesüsző-nevelés (utánpótlásra, létszámfejlesztésre vagy értékesítésre) természetes, és a 

technológia következetes betartását és az értékesíthető hozamok körét bővítő lehetőségeket meg kell ragadni. 

3. Törzstenyészet működtetése. Ez magasabb ráfordításigénnyel bíró tevékenység, aminek költségeit elsősorban 

a tenyészbika-értékesítés fedezi. Továbbá magasabb szintű szakmai ismereteket kíván meg, ezért kevesen 

alkalmasak rá és a piac e szelete is korlátozott. 

Napjainkban, szélesebb körben az árutermelés jelenti a legelőnyösebb perspektívát, ezért elsősorban ezen 

termelési cél főbb technológiai elemeit mutatjuk be. 

A húsmarhatartásban általában nem folyamatosan, hanem szezonálisan termékenyítik a teheneket. Ez már húsz-

harminc tehén esetében is megfontolandó. Leggyakoribb a nyári termékenyítés, amit már május második felében 

érdemes elkezdeni és ennek eredményeként a borjak tél végén, tavasszal születnek. Tavaszi, ún. „legelőre 

elletés” esetén a tehenek nyáron a legelőn szoptatnak, télen, pedig szárazon állnak, így az éves takarmányozási 

költségük alacsonyabb. Ez a megoldás a borjak szempontjából is előnyös, mivel megerősödésükig a 

legtermészetszerűbben, a szabadban tarthatók. Szervezési szempontból, pedig azzal az előnnyel jár, hogy az 

azonos korú borjakból később is egységesebb csoportok alakíthatók ki, továbbá a választott borjakat és a 

kiselejtezett üres teheneket ősszel az átteleltetési költségeket megtakarítva értékesíthetők. 

Az egy szezonban történő elletés az egyszerűbb szervezés, egységesebb árualap miatt előnyös, viszont a 

vemhesülési arány így nem minden esetben éri el a kívánatos szintet. A kedvezőbb vemhesülési eredmények 
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érdekében a fedeztetési időszak meghosszabbítható, ami viszont hátrányos abból a szempontból, hogy a 

borjazások ideje nagyon elhúzódik. Másik lehetőség az üresen maradt tehenek termékenyítésére az őszi 

pótfedeztetési időszak beiktatása. Néhány gazdaság azt a gyakorlatot követi, hogy két termékenyítési 

időszakban fedezteti a teheneket. 

A pároztatás történhet mesterséges termékenyítéssel, vagy természetes módon, bikákkal történő fedeztetéssel. A 

mesterséges termékenyítés megszervezése az extenzív viszonyok között a legelőn nem egyszerű feladat, ennek 

ellenére bizonyos esetekben (kevés tenyészbika, vérfrissítés stb.) alkalmazása célszerű. A húsmarhatartók 

többsége azonban természetes módon fedezteti húshasznú állományát, amikor is egy-egy bikához 25-30 tehenet 

osztanak be. Ez történhet hárembeli vagy csoportos pároztatással, attól függően, hogy az apai származást 

figyelemmel kívánják-e kísérni. A természetes termékenyítés 25-30 egyedes tehénlétszámtól már indokolt, de 

komoly odafigyelést vár el, mert a bikák a nyári hőségben a tehenek közül kivezetve nyugodt helyet kívánnak és 

jó minőségű abrakot kell biztosítani számukra. Elterjed az ún. kombinált termékenyítési mód alkalmazása, 

amelynek lényege, hogy a fedeztetési időszak elején inszeminálnak, majd később bikákat engednek a tehenek 

közé. A vemhesség vizsgálatra alkalmas időszak a választást követő napok, ami esetünkben október végét 

jelenti. Az üresen maradt teheneket egy téli pótfedeztetési szezonban termékenyíthetjük, vagy selejtezhetjük 

őket. 

A húshasznosítású szarvasmarha állományokban a tehéntartás és borjúnevelés egy technológiai egység, mivel a 

borjakat választásukig (6-7 hónapos korig) a tehenekkel együtt tartják. A már megfelelőnek tartott laktációs 

termelés 1500-2000 liter tehenenként, ami mellett elvárható a tehén újravemhesülése és a borjú legelése révén 

egyre fokozódó táplálékfelvétele is fedezve lesz, és jól fejlődik. A borjú igényét meghaladó tejmennyiség 

termelése felesleges költségnövekedést jelent. A borjak jó fejlődését biztosíthatjuk, ha a legelőn elkerítünk 

számukra kis szakaszokat, hogy kedvükre legelhessenek. Ezzel nagy választási tömeget érhetünk el, a tehenek 

újravemhesülése is javul, és kedvező hatása van a hízlalás megindítására. 

A húshasznú teheneket és a borjakat kötetlenül, nyáron mindenképpen legelőn, majd lehetőség szerint tarlón, a 

téli időszakban, pedig épületben, karámban tartják, egyes esetekben az erre kialakított, szélvédett 

legelőszakaszon tartják. A borjakat a szoptatási időszakban, mintegy fél éves korukig anyjukkal együtt tartják, 

majd a választáskor a tehenektől elkülönítik őket. 

A tehéntartástól és borjúneveléstől a növendék üszők nevelése jól elkülönül. E tevékenység az üszőborjak 

választásától első borjazásukig tart. A növendék üszők elhelyezése a tehenekéhez hasonló körülmények között 

történik, azonban indokolt azokat a tehenektől külön tartani. A növendék üsző nevelés technológiája 

nagymértékben hasonlít a tejhasznosítású üszők felnevelésének technológiájához, ezért azokban a 

gazdaságokban, amelyek tejelő tehenészettel is rendelkeznek célszerű az üszőket együtt tartani. 

A hizlalás, a hízómarhák tartása az előbbiektől elkülönülő technológiai egység. Ez lehet egy- és kétfázisú. A 

kétfázisú hízlalás első fázisa egy extenzívebb előhizlalási szakasz, melyet egy intenzívebb takarmányozású 

befejező szakasz követ. A hazai gyakorlat szerint a hizlalást rendszerint egy szakaszban végzik. A hizlalás, vagy 

előhizlalás a borjak választása után kezdődik, és az értékesítésig, vágásig tart. Ez technológiától függően 

különböző életkor, illetve testtömeg eléréséig tarthat. 

A gazdaságok tenyészbikákat általában csak természetes fedeztetés esetén tartanak, viszont használatuk a 

kedvezőbb vemhesülés érdekében mesterséges termékenyítés esetén is indokolt lehet. A bikákat az év nagyobb 

részében a tehenektől és a tenyésztésbevételre kerülő üszőktől elkülönítve helyezik el és csak a termékenyítés 

mintegy 60-90 napos időszakában tartják a tehenekkel együtt. 

A tejhasznosítású szarvasmarhák hízlalása esetén a hízlalási alapanyagot a tejtermelő tehenészetekben született 

hímivarú borjak, illetve a továbbtenyésztésre alkalmatlan, vagy a tehénpótláshoz nem szükséges üszők 

szolgáltatják. Az állatok tartása, hízlalási módszere elsősorban abban különbözik a húsmarha tartástól, hogy 

ebben az esetben hízlalási szakaszt szinte kivétel nélkül itatásos borjúnevelés előzi meg. Ezt követően az 

állatokat istállóban tartva, egy vagy két fázisban hizlalják az értékesítési tömeg eléréséig. 

A húsmarha tartása nem választható el a legfőbb takarmánybázist jelentő gyepterületektől. A gyephasznosítás 

nem csak a legeltetést vagy a kaszálást jelenti, hanem tudatos termesztési (telepítés, ápolás) és betakarítási 

illetve tartósítási műveleteket is feltételez. A gyepterületek hasznosíthatók legeltetéssel, kaszálással, illetve a két 

hasznosítási mód kombinálásával. A húsmarha tartás során ez utóbbi módszer a leginkább elterjedt. Ennek okán 

a gyepgazdálkodás színvonala határozza meg az ágazat sikerességét, termelési színvonalát. A gyephasznosítás a 

telepítés és a növényzet összetételének megfelelő megválasztásával és fenntartásával illetve annak felmérésével 

kezdődik. Lényeges a keverék összetételének és a telepítési időnek a helyes megválasztása, mert elgyomosodás 
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és kiszáradás léphet fel. Indokolt lehet az öntözés, amely csak megfelelő vízadag mellett vezet a kisülés 

elkerüléséhez. A tápanyag-gazdálkodás a termőhely és a hasznosítás függvényében indokolt műtrágyázással 

kiküszöböli az elgyomosodás és az állateltartó képesség, továbbá a növényállomány diverzitása csökkenésének 

a veszélyét. Itt elvárás, hogy a környezetterhelés minél kisebb legyen. A gyepápolás a kései sarjadást és az 

elgyomosodást megakadályozza. Ehhez a gyepbunda, hordalék fogasolása illetve mechanikai (esetleg 

vegyszeres) gyomirtás szükséges. A korszerű gyepgazdálkodás során a legelőt szakaszokra osztva használják. 

Egy-egy szakasznak olyan méretűnek kell lennie, hogy ott az állat legalább két hétig legelhessen. Az okszerű 

gyepgazdálkodás az egyik legfontosabb feladata a termőhely ismeretében kialakított szakaszok hasznosításának 

gondos megtervezése, illetve a gyepek szakszerű ápolása. A legeltetést –a helyi viszonyok figyelembevételével, 

a gyep károsodásának veszélye nélkül – a lehető legkorábban ajánlott megkezdeni és az állatokat a lehető 

legtovább legelőn tartani. A kritikus fűmagasság függ a vegetációs időszaktól és a legeltetési módtól, bár a 

húsmarha jól alkalmazkodik a legelőfű magasságához. Folyamatos legeltetéskor 6-10 cm közötti a megfelelő 

fűmagasság, míg szakaszváltó legeltetéskor váltani kell, ha 4-10 cm tarlómagasságig lelegelték az állatok 

(STEFLER és mtsai., 2000.). Napjaink aszályos időjárása sajnos nem kedvez ezen törekvésnek, mivel legelőink 

nyár közepére kiégnek és gyakori, hogy ősszel sem sarjadnak újra. A legeltetés sikerét alapvetően meghatározza 

a megfelelő fűnagyság, illetve a tervszerű kaszálási idő betartása. 

A legeltetés technológiájának szerves része a legelő berendezése. A legelő alapvető berendezései a 

legelőszakaszok határolására szolgáló kerítések vagy villanykarám, az ivóvízellátás eszközei, a kiegészítő 

takarmányok adagolásához szükséges szénarácsok, vályúk, a vakaródzó oszlopok. Hosszabb ideig történő 

legeltetés idején, illetve épület nélküli tartás esetében szükséges további berendezések elhelyezése. Ilyenek a 

szélfogó palánkok, válogatókarám, borjúóvoda stb. Amint a gyep növekedése megengedi, a nem legelt 

szakaszokon meg kell kezdeni a szénakészítést, aminél a megfelelő kaszálási idővel elkerülhetjük a fű 

elöregedését. A napos, száraz idő a kilúgozási- és rothadási veszteség elkerüléséhez ajánlatos. A pergési 

veszteség csökkenését a kíméletes rendkezeléssel és a szársértő alkalmazásával érhetjük el. A légszáraz 

tárolással, pedig az erjedési veszteség elkerülését érhetjük el. 

Esetleges erjesztéses tartósításnál fonnyasztással (adalékanyagokkal) a cukortartalom növelhető, ami a helyes 

erjedési folyamatokat biztosítja. A megfelelő szecskaméret és a tömörítés a túlmelegedés okozta 

tápanyagveszteséget segít megelőzni. Ha mindezeket betartottuk –amennyiben elbírja a gazdálkodás- akkor a 

kitermelésnél kellően figyeljünk oda, hogy az utóerjedést elkerüljük. 

5.2. A marhahús-előállítás hozamai 

A húsmarhatenyésztésben ha a technológia teljes körfolyamatát tekintjük, akkor technológiai egységenként a 

következőkből származhat a hozam (SZŰCS et al., 2005): 

-A tehéntartás és borjúnevelés, (amit gulyatartásnak is neveznek): választott borjú, selejt tehén, bika eladásra, és 

trágya. 

-A növendéküsző-nevelés: a saját gulyában tehénné vált (megellett) üsző, eladásra tenyészüsző, selejt üsző, és 

trágya. 

-A tenyészbika nevelés: tenyésztésre beállítandó bika, bika eladásra, selejt bika, trágya. 

A hétköznapi gazdálkodás során, azonban csupán választott borjakkal (bika és üsző), vemhesüszőkkel, 

selejtüszőkkel és selejttehenekkel számol hozamként. 
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8.2. táblázat 

Forrás: STEFLER-MAKRAY, 2004. 

A vágások tekintetében meghatározó arányt képviselő selejttehenek miatt nem mehetünk el szó nélkül emellett a 

kategória mellett. A tejelő állományok esetében az egy tehén után számolható hozam részét képzik a vágásra 

vagy hízlalásra került termékek is. Harminc százalékos selejtezés esetén a született üszőket szinte teljes 

mértékben a tenyészutánpótlás céljának kell, hogy alárendeljük (az elhullással, meddőséggel stb. is kieshetnek 

állatok). Ugyanakkor a bikaborjaktól igyekeznek gyorsan megszabadulni. Tejelő állomány utódainak hízlalása 

esetén is a hozam a beállításkori testtömeg és a hízlalási végtömeg közötti különbségként adódik. Tejelő 

állomány esetében mind az ágazatra összesítve, mind pedig a tejelő tehénlétszámra vetítve fajlagosan is 

kimutathatjuk a selejtezésből származó és az értékesítésre került borjak utáni marhahúsnak eladott mennyiséget. 

A marhahízlalás nettó hozama a beállított hízóalapanyag tömege és a hízlalás befejezésekor a hízott állat tömege 

közötti különbség. Az tény, hogy általában hozamként elsősorban a választott borjak együttes tömegét vesszük 

számításba. Ez a tömeg a választott borjak létszámától és egyedenkénti tömegétől függ. Fajtától függően 

márciusi ellés és októberi választás esetén 200-300 kg-os választási tömeggel számolhatunk. Elvárható, hogy 

százalékban kifejezve a választási eredményt ez az érték 90% körül alakuljon, de lehetőleg e fölötti legyen. A 

választott borjú átlagtömege biológiai korlátokba ütközik, ezért a létszám és a tömeg együttes változását kell 

biztosítanunk, ha a hozamot akarjuk változtatni. Ehhez tehén létszámnövelés, nagyobb választott borjúlétszám, 

és nagyobb választáskori tömeg elérése szükséges külön-külön, vagy együttesen. A tehén létszám növelés 

alapvető kritériuma a terület állateltartó képessége. A választáskori borjú létszám növelhető a helyes 

selejtezéssel, kiváló vemhesüléssel, és a minél kisebb borjúkori kieséssel (elhullás). A választáskori borjú tömeg 

a szelekciós munkától, a fajta jellegtől, a genetikai képességektől, továbbá a szoptatási idő hosszától és a 

kiegészítő takarmányozástól függ (SZABÓ és mtsai, 1998). 

5.3. A marhahús-előállítás termelési értéke 

A termelési értéket meghatározó tényezőket a tejtermelés termelési értékét meghatározó tényezők ismertetésénél 

bemutatottakhoz hasonlóan három csoportba soroljuk. Ezek a (1) hozamot, (2) az értékesítési árakat, és a (3) 

termelési értéket növelő egyéb tényezők csoportja. 

A jó minőségű marhahús előállításához a hozamok oldaláról a biológiai alapok rendelkezésre állnak, a 

tenyészetek alkalmasak az igényes tenyészállat előállításra. A termelőknek meg kell tanulniuk kihasználni a 

tenyészállatokban lévő termelési potenciált. A legfontosabb értékmeghatározó az egyedenként kitermelhető 

színhúsmennyiség. Az a fajta tekinthető gazdaságosan tarthatónak, amely egységnyi mennyiségű színhús 

kitermeléséhez minél kevesebb élőtömeget használ fel, amit a 100 kg hús előállításához felhasznált élőtömeg 

mutat. Ez a mutató igazolja a húsmarhák fölényét a tejelőkkel szemben, hiszen 20-30 kg-al kevesebb a 100 kg 

színhús előállításához felhasznált élőtömeg (SÁRDI és mtsai 2004). Ehhez a megfelelő tartástechnológiát kell 

ötvözni a körültekintő takarmányozással. Tartástechnológiaként az extenzív megoldások, alapvetően a 

legeltetéses állattartás jöhet szóba. A takarmányozás helyi lehetőségeit fel kell mérni és ki kell használni. 

Tömegtakarmányok etetésével kell kielégíteni az állatok táplálóanyag igényét és abrakot csak indokolt esetben 

(sokszor csak vészhelyzetben) szabad adni. Be kell tartani a kb. 1,5-2 ha tehenenkénti területellátottságot. 

Amennyiben nem mutatkozik elegendő gyep, úgy más tömegtakarmányokkal (kukoricaszár-szilázs, nedves 

répaszelet, szalma stb.) kell megoldani a takarmányellátást. Az állatvédelmi előírások betartása, továbbá a 

helyesen megválasztott technológia és a technológiai fegyelem betartása révén megelőzhetőek az 

állategészségügyi problémák, ugyanakkor a rendszeres ellenőrzés és állományfigyelés sem nélkülözhető ebből a 

szempontból. A biomarhahús előállításhoz egyéb technológiai feltételeknek is meg kell felelni és érdemes eleve 

úgy kialakítani a tenyészeteket, hogy az elismertetés adminisztratív feltételeit is szem előtt tartjuk. Ezzel a 

későbbi ilyen irányú megnövekedett igényre készülünk fel. 

A tejhasznú fajták hízlalása során előállított végtermék minősége elmarad a húshasznú fajtákétól, ebből 

következően az értékesítési ára is alacsonyabb, sőt gyakoriak az értékesítési nehézségek is. A tejtermelő 

tehenészetek árbevételében az előállított marhahús mintegy 5-12%-ot tesz ki. Ez magában foglalja a selejttehén 

értékesítéséből származó árbevételt is, ami jelenleg 200-220 Ft/kg árat jelent. Az árbevételhez történő 

kismértékű hozzájárulása miatt, illetve munkaszervezési, elhelyezési okokra hivatkozva a tejtermelő 

tehenészetek kis hányada foglalkozik marhahízlalással. A képződött hízlalási alapanyagot általában szopósborjú 

korban értékesítik, ami jelenleg 500-600 Ft/kg áron történik. 

A minőséget a minősítési rendszertől eltérően értelmezik a vertikum egyes szereplői. A termelők az alapanyag-

termelés gazdaságossága, és az értékesítés biztonsága felől közelítik a minőséget. Ez azt jelenti, hogy az 
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érzékszervi tulajdonság-csoport vagyis a megjelenés, az íz, szag, és az állomány (porhanyósság, rostosság stb.) 

jelenti a minőséget, továbbá a feldolgozók számára fontos jellemzők vagyis az ún. technológiai 

tulajdonságcsoport. De a vertikum további szereplőinek - vagyis a feldolgozónak, a kereskedőnek, és a 

fogyasztónak - is meg kell találniuk az alapanyagukban mindazt, ami a minőséget jelenti számukra ahhoz, hogy 

a lánc működjön, ezáltal biztos értékesítési lehetőséget nyújtva a termelőknek. A minőséget taglalva is 

feltétlenül szólni kell a biomarhahús előállításról. Az ilyen termékkel fokozottabb értékesítési biztonságot és 

magasabb árat is elérhetnek. 

Abban egyetértés van, hogy a hasított testen belül a húsarány legyen a lehető legtöbb és a csontarány a lehető 

legkevesebb. A faggyúsodás tekintetében viszont különböző vélemények láttak napvilágot. A SEUROP 

minősítési rendszer is (8.3. és 8.4. táblázatok) szubjektív elemekkel terhelt. 

 

8.3. táblázat 
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8.4. táblázat 

A vágótehén és a vágóüsző termelői ára 2010 szeptemberében és októberében nőtt, meghaladva az elmúlt két év 

hasonló időszakának árszintjét. A vágótehén termelői ára jelenleg 490 Ft/kg, a vágóüsző termelői ára pedig 500 

Ft/kg értéken alakul. A fiatal bika termelői ára hasított meleg súlyban 660 Ft/kg. 

A tejhasznú fajták hízlalása során előállított végtermék minősége elmarad a húshasznú fajtákétól, ebből 

következően az értékesítési ára is alacsonyabb, sőt gyakoriak az értékesítési nehézségek is. A tejtermelő 

tehenészetek árbevételében az előállított marhahús mintegy 5-12%-ot tesz ki. Ez magába foglalja a selejttehén 

értékesítéséből származó árbevételt is, ami jelenleg 200-250 Ft/kg árat jelent. Az árbevételhez történő 

kismértékű hozzájárulása miatt, illetve munkaszervezési, elhelyezési okokra hivatkozva a tejtermelő 

tehenészetek kis hányada foglalkozik marhahízlalással. A képződött hízlalási alapanyagot általában szopósborjú 

korban értékesítik, ami jelenleg 500-600 Ft/kg áron történik. 

6. Az ágazat ráfordításai és termelési költségei 

Az éves termelési költség nagysága, összetétele gazdaságonként eltérő és az évek során is ingadozó, mely függ: 

az alkalmazott technológiától, a termelés színvonalától és intenzitásától, a helyi adottságoktól, a gazdaság 

eszközellátottságától, felszereltségétől, munkaerő-ellátottságától, a ráfordítások árától, a humán és egyéb 

tényezőktől. 

 

8.5. táblázat 

Forrás: AKI 2007. évi adatok alapján saját számítás 

6.1. Anyagköltség 
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A tejtermeléshez hasonlóan a húsmarhatartásban és marhahízlalásban a költségek legnagyobb hányadát (8.5. 

táblázat) az anyagköltségek teszik ki (65-85%). Az anyagköltség a termelés során felhasznált alap– és 

segédanyagok, valamint a felhasznált energia árának összege. Ide tartozik a takarmány, a takarmány-

kiegészítők, a hízlalási alapanyag, az alom, az állatgyógyszerek és egyéb anyagok költsége. 

6.2. Személyi jellegű költségek 

A termelés költségeinek mintegy 5-15%-át teszik ki a személyi jellegű költségek (8.5. táblázat). Fontos 

megjegyezni, hogy ezek a költségek folyamatosan jelentkeznek, miközben az ágazat bevételei és egyéb 

jelentősebb költségei időszakosak. A személyi jellegű költségek csökkentése a munkatermelékenység 

növelésével érhető el. 

A személyi jellegű költségeket jelentősen befolyásolja a munkabér nagysága, ezért különösen indokolt annak 

mérséklése. Abban az esetben, ha a gazdaságnak van lehetősége legeltetni az állományát, számottevően 

csökkenhet a munkaóra-ráfordítás. Ekkor ugyanis TOPA és VÁNTUS (2007) szerint 1 tonna hús 

megtermeléséhez extenzív gyepgazdálkodásnál, hagyományos legeltetési mód esetén 1,75 óra, míg intenzív 

gyepgazdálkodás mellett, szakaszos legeltetéssel 0,81 óra szükséges. Ezzel ellentétben intezív technológia 

mellett a marhahizlaló telepeken egy gondozóra 65-70 egyed jut. Ezeken a telepeken 100 kg élőtömeg 

termeléséhez 10-11 munkaórát használnak fel (FELFÖLDI-LAPIS, 2005). 

6.3. Felosztott költségek 

A segédüzemági szolgáltatások (gépüzemeltetés) költsége mintegy 5-10%-ot tesz ki és nagymértékben függ a 

gazdaság eszközellátottságától, gépesítettségétől. Jelentősebb költségtételt a szállítással, anyagmozgatással a 

tömegtakarmányok betakarításával esetleg tartósításával kapcsolatos költségek jelentenek. A felmerülő szállítási 

feladatok: a takarmányok és a trágya szállítása, illetve az értékesítéshez kapcsolódó állatmozgatások, 

amennyiben azt a termelő végzi (FELFÖLDI-LAPIS, 2005). 

6.4. Amortizáció és a fenntartás költségei 

Az amortizációs költségek nem képviselnek jelentős részt az ágazat költségszerkezetében. Az összes költség 

0,5-2,5%-át teszik ki. A fenntartási költségek alacsony szintjének (0,5-2%) elsősorban az az oka, hogy a 

fenntartási, javítási munkák jelentős részét nem végzik el (FELFÖLDI-LAPIS, 2005). 

6.5. Egyéb közvetlen költségek 

Az egyéb közvetlen költségek az összes költségen belül nem jelentősek (2-5%). Ide tartoznak a hitelkamatok, a 

különböző tagsági díjak, a szakértői szaktanácsadási díjak, a biztosítási díjak, állatorvosi költségek, valamint a 

különböző illetékek. A kamatterhek a folyamatos kamatcsökkenés és kamattámogatások következtében 

csökkenő terhet jelentenek a gazdálkodóknak. 

6.6. Önköltség 

A tejelő szarvasmarha fajták vágási húsminősége jelentősen eltér a húshasznú fajták húsminőségétől, 

természetesen egy hús típusú állat felnevelése is magasabb költséggel jár, mint egy tejelő fajtáé. Ezekből 

adódik, a húsmarhák önköltsége jóval meghaladja a selejt-tejelő fajták végtermékének értékét. 

A tejtermelő tehenészetek árbevételében az előállított marhahús mintegy 5-12%-ot tesz ki. Ez magában foglalja 

a selejttehén értékesítéséből származó árbevételt is. Az árbevételhez történő kismértékű hozzájárulása miatt, 

illetve munkaszervezési, elhelyezési okokra hivatkozva a tejtermelő tehenészetek kis hányada foglalkozik 

marhahízlalással. A képződött hízlalási alapanyagot általában szopósborjú korban értékesítik (FELFÖLDI-

LAPIS, 2005). 

A húsmarhatartással foglalkozó gazdaságokra rendszerint jellemző, hogy a született borjakat nem értékesítik, 

hanem azokat a gazdaságban hizlalják az értékesítési végtömeg eléréséig. A 8.13. ábra a bikahízlalás 

önköltségének alakulását szemlélteti 2008-ban, a meghatározó árutermelő gazdaságok átlagára vonatkozóan. A 

marhahústermelés önköltsége 2008-ban 440-470 Ft/kg értéken alakult, a jobban teljesítő gazdaságokban 330-

360 Ft/kg-ig terjedhetett az önköltség, míg a gyengébb teljesítményt produkálóknál akár a 620-630 Ft/kg árat is 

elérhette. 
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8.13. ábra 

A bikahízlalás önköltségének alakulása 2008-ban a meghatározó árutermelő gazdaságok átlagában 

Forrás: AKI 2010. évi adatok alapján saját szerkesztés 

7. Az ágazat jövedelem viszonyai 

A szarvasmarha ágazat jövedelmezőségét nagyon sok tényező egymásra hatása alakítja ki. A jövedelem 

kialakulását a termelési értékre és a termelési költségre ható tényezők együttes vizsgálatával célszerű nyomon 

követni. Nyilvánvalóan a gazdálkodóknak alapvető érdekük a nettó jövedelem maximalizálása, de nem minden 

áron. A termelést lehetőleg a környezet károsítása nélkül kell folytatni, abban a szellemben, hogy az 

elkövetkező években se romoljanak a gazdálkodás ökológiai feltételei (SZŰCS et al., 2005). 

A húsmarhatartás költség és jövedelemviszonyainak alakulását mutatja be a 8.6. táblázat. 

 

8.6. táblázat 

Forrás: AKI 2007. évi adatok alapján 

A 8.14. ábra a bikahízlalás fajlagos jövedelmét ábrázolja önköltség kategóriánként 2008-ra vonatkozóan. Ennek 

értelmében elmondható, hogy csupán az önköltség centrumtól jobb gazdaságok számolhattak pozitív 

jövedelemmel, míg a többi gazdaság jövedelme jelentős mértékben negatív értéket mutatott. 
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8.14. ábra 

A bikahízlalás fajlagos jövedelme önköltség kategóriánként (2008) 

Forrás: AKI, 2010. évi adatai alapján saját szerkesztés 

8. Az EU Marhahús és Borjúhús Közös piaci 
Szervezete 

A rendtartás jogi alapjait a 1254/1999. számú Tanácsi rendelet fekteti le, amely 1999. május 17-én lépett 

érvénybe. Ez a rendelet az 1968-ban kiadott és többször módosított, a marha- és borjúhús közös piaci 

szabályozásáról szóló rendeletet váltotta fel. 

Az alapvető szabályozás a termelők életszínvonal- növelése és jövedelem biztonságuk garantálása érdekében 

egy olyan piaci ártámogatási mechanizmust alkalmaz, amely megkísérli a Közösségi piac árainak a lehető 

legközelebb tartását a megállapodott közösségi árszínvonalhoz. Ez egyrészről biztosítja a magas belső piaci 

árakat és olyan piacvédő intézkedéseket alkalmaz, amely megakadályozza az olcsóbb importtermékek 

beáramlását. A Közösségi felvásárlások a belső piaci árak szinten tartásához a marhahús felesleget eltávolítják a 

piacról, ha az árak egy bizonyos szint alá süllyednek. Az intervenciós felvásárlás a mai napig a szabályozás 

egyik leglényegesebb eleme, azonban szerepe a jövőben várhatóan csökkenni fog. 

A 90-es évek elejére felhalmozódott állami készletek mennyisége és a mezőgazdasági szabályozás, amely 

elviselhetetlen terheket rótt az Uniós költségvetésre elengedhetetlenné tette a támogatási rendszer 

megváltoztatását. Ezt az intervenciós felvásárlások csökkentésével kívánták megoldani, míg a farmerek 

jövedelem-biztonságát továbbra is szavatolták közvetlen jövedelem-kiegészítő támogatásokon keresztül. 

Az Unió költségvetési szabályozására vonatkozó igény egy időben jelent meg a megnövekedett 

környezetvédelmi kívánalmakkal és a környezeti terhelést csökkentő állampolgári követelésekkel, mely az 

extenzív állattartás ösztönzéséhez vezetett. A ma érvényben lévő szabályzó rendszer számos olyan támogatási 

formát tartalmaz amely ezen célok megvalósulását szolgálja. 

A harmadik országokkal folytatott kereskedelemben a piacvédelmet az 1995 január 1. óta érvénybe lépett GATT 

megállapodásnak megfelelően vámtarifák látják el. Az export-piacra jutást elősegítve a közösségi termékek 

exporttámogatásban is részesülnek. 

Összefoglalóan tehát a marhahús közös piaci szervezete által alkalmazott szabályzó eszközök az alábbi 3 

kategóriába sorolhatók: 

1.a belső piac-támogató intézkedések: az intervenciós felvásárlás és magántárolási támogatás; 

2.közvetlen jövedelemkiegészítő támogatások (prémiumok); 

3.harmadik országokkal folytatott kereskedelem szabályozása: a nem EU országokba irányuló export 

támogatása és a nem EU országokból származó termékekre vonatkozó import-rendszer. 

A marha és borjúhús közös piaci szervezete a következő termékkategóriákra terjed ki: 

I.élő marha és borjú; 

II.emberi fogyasztásra alkalmas friss, hűtött és fagyasztott marha és borjúhús; 

III.emberi fogyasztásra alkalmas sózott pácolt szárított vagy füstölt marha és borjúhús; 

IV.emberi fogyasztásra alkalmas friss, hűtött, fagyasztott, sózott szárított vagy füstölt marha vagy borjú 

belsőség; 

V.egyéb tartósított, feldolgozott vagy dobozolt termékek, amelyek marha vagy borjúhúst, vagy marha és borjú 

belsőséget tartalmaznak; 

VI.marha és borjúfaggyú. 
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8.1. A belső piacot támogató intézkedések: intervenció és 
magántárolás 

Az intervenció célja a marhahús felesleg eltávolítása a piacról annak megakadályozására, hogy az árak a 

kívánatosnál alacsonyabbra süllyedjenek. A kedvezményezett a kereskedő és/vagy a feldolgozó. A piaci helyzet 

és így az intervenció életbe léptetéséhez szükséges egy olyan árjelentési rendszer, amely az egyes tagállamok 

vágóhídjain és kijelölt piacain összegyűjtött árakat továbbítja intervenciós ügynökségeken keresztül a Brüsszeli 

központnak, a Bizottság a beérkezett árinformációk alapján alakítja ki a hízott marha EU-ban érvényes hivatalos 

heti árát, a referenciaárat. A marhahús piaci árakat R3 standard vágott test minőségre Euro/100 kg-ban hozzák 

nyilvánosságra. 

A tagállamokban történő piaci beavatkozás egységességének alapja az intézkedés tárgyát jelentő egységes 

minőségi kategória meghatározása. Ennek érdekében az egyes tagországoknak alkalmazni kell a Közösség 

SEUROP rendszerű vágott test minősítését. Ez a minősítés a vágómarhák vágás utáni osztályozásával ad 

információt a féltestek izmoltságáról, illetve faggyúfedettségéről. Az S E R U O P betűk jelzik a vágott test 

izmoltságát (pl. S=kiválóan izmolt; P=nagyon gyengén izmolt). A betűk mellé rendelt számok adják a 

faggyúfedettség fokát (pl.:1=egyáltalán nem faggyús; 5=nagy mértékben faggyúval fedett). A vágott test 

minősítés nem csupán a piacszabályozás szempontjából jelentős az EU-ban, hanem a termelők és a vágóhidak 

közötti elszámolás alapját is ez adja. 

Az intervenció működésének menete: a feltételek megléte – felvásárlás – odaítélés – kiárusítás. A 

beavatkozásnak az adott időben a közösségi vagy nemzeti marhahús piacon megjelenő marhahús többlet piacról 

történő kivonását szolgálja. Az intervenciós felvásárlás tehát egy piactámogató mechanizmus, amely a marhahús 

piacon megjelenő túlkínálat eltávolításával próbálja a piaci árak optimálisnak tartott szint alá történő 

csökkenését megakadályozni. Az intervenciós felvásárlásokhoz kapcsolódó műveletekben a termelő közvetlenül 

nem vesz részt. Az adott tagállam intervenciós ügynöksége ugyanis a vágóhíddal, feldolgozóval áll kapcsolatban 

a felvásárlási folyamat során. 

Az intervenciós ár nem azt az árat jelöli, amelyen megkezdődnek a felvásárlások. A piaci árnak az intervenciós 

ár egy előre meghatározott százaléka alá kell süllyedni ahhoz, hogy az intervenciós pályáztatás megkezdődjön, 

de még ebben az esetben is a brüsszeli Marhahús Igazgatási Bizottság dönt arról, hogy milyen húsminőséget 

milyen áron vásárol fel a beérkezett pályázatok közül. 

A tagállamok a bizottsággal összhangban kijelölik, hogy melyek az adott tagállamban az intervencióra jelölhető 

EUROP osztályok. Általános szabályként azonban az Unió minden tagállamára érvényes, hogy a 2 évnél 

fiatalabb kasztrálatlan, hímivarú állatok és tinók (korhatár nélkül) jelölhetők intervenciós felvásárlásra. Az 

intervenciós felvásárlások vágott-testre és hasított fél-testre vonatkoznak. 

A magántárolás célja a marhahús felesleg ideiglenes eltávolítása a piacról, felvásárlás nélkül, a piaci 

árcsökkenés megakadályozása érdekében. A kedvezményezett ez esetben is a kereskedő és/vagy a feldolgozó. A 

támogatásnak az intervencióval szembeni előnye, hogy bizonyos keretek között a tulajdonos döntheti el a tárolás 

időtartamát, és a legalkalmasabb pillanatban értékesítheti a tárolt húst. 2002-től a magántárolási támogatás 

meghirdetésére akkor kerül sor, ha az R3-as vágott test kategóriára kalkulált piaci árak elérik és várhatóan 

huzamosabb ideig meghaladják a 222,4 EURO/100 Kg alapárat. (55.500 Ft/100 kg) 

Az intervenciós ügynökségek szempontjából is rugalmasabb ez a támogatási forma, hiszen lényegesen kevesebb 

adminisztratív munkával jár. A készletek tulajdonosa továbbra is a kereskedő marad, aki a felmerülő 

kockázatokat továbbra is viseli. A magántárolási támogatást azok a kereskedők igényelhetik, akik vállalják, 

hogy egy meghatározott ideig a saját költségükre és saját hűtőházukban tárolják a marhahúst. A támogatás 

összege lehet előre rögzített, vagy tender eredmény alapján meghatározott összeg. A támogatás vonatkozhat 

valamennyi marhahúsfajtára, vagy néhány kijelölt kategóriára. A támogatott tárolási idő általában öt vagy hat 

hónap. 

8.2. Közvetlen jövedelemkiegészítő támogatások (prémiumok) 

A közvetlen jövedelemkiegészítő támogatások célja a hústermelés céljára szarvasmarhát tartó termelők 

méltányos jövedelmi szintjének biztosítása, így a kedvezményezettje a szarvasmarha tartó. A támogatást igénylő 

termelőnek vállalnia kell, hogy pontos adatokat szolgáltat a támogatást igénylő lapon: 

-a földterületére, 



 A HÚSMARHA ÁGAZAT ÉS 

TERMÉKPÁLYA GAZDASÁGI 

KÉRDÉSEI 

 

 148  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

-a tartott állatok számára, nemére és korcsoportjára vonatkozóan a szarvasmarha egyedazonosító számának 

megadásával, 

-naprakész nyilvántartást vezet a gazdaságában az állatállományról (születés, betegség, elhullás stb.), 

-az egyes támogatásoknál feltüntetett kötelező tartási időszak alatt a birtokon tartja a támogatásban részesülő 

állatait, 

-valamint lehetőséget ad arra, hogy szúrópróbaszerűen ellenőrizzék a kifizető ügynökség alkalmazottai a 

bevallott adatok valódiságát. 

A termelők ötféle prémiumban részesülhetnek: (1) speciális húsmarha prémium; (2) anyatehén prémium; (3) 

vágási prémium; (4) szezonalitást csökkentő prémium; (5) extenzív tarás utáni prémium 

1. speciális húsmarha prémium: 1987-ben vezették be, majd az 1992-es CAP reform keretében megújították. Ezt 

a prémiumot kizárólag hústermelés céljára hasznosított hímivarú (kasztrált és kasztrálatlan) állatok után 

fizethetik. Termelőnként maximum 90 állat után igényelhetik a gazdák. Egyszer jár minden 9 hónapos kort 

meghaladott bika élettartama alatt, és kétszer vehető igénybe minden tinó élettartama alatt. A prémium igénybe 

vétele fajtától független. 

A támogatások az alábbiak szerint alakulnak: bikák után egyszeri 210 Euro igényelhető (kb. 52.500 Ft); tinók 

után kétszer 150 Euro kapható (kb. összesen 75.000 Ft) Magyarországon 2009-ben a hízottbika-támogatás 

mértéke 56000 Ft/történelmi bázisjogosultság. 

2. anyatehén prémium: Az EU ide vonatkozó szabályozása szerint minden olyan tehenet, amely nem tartozik 

egy tételesen meghatározott fajtakörhöz (például nem Holstein Fríz, vagy Jersey, vagy Ayshire, tehát nem 

intenzív tejhasznosítású fajta), a húshasznosítású fajtákhoz tartozónak kell tekinteni. Ebben az értelemben 

támogatásra jogosultak lehetnek a kettőshasznosítású fajta egyedei vagy a keresztezett egyedek is. Az anyatehén 

támogatásra olyan, tiszta húsmarha vagy hús-tej típusú keresztezésű tehén és olyan vemhes üsző fogadható el, 

amely hústermelés céljára ellik borjút. A prémiumjogosultság ez esetben is a 2 Nagyállat egység/takarmány 

termő hektár állatsűrűségi kritériummal korlátozott. Minden egyes tagország saját hatáskörében dönthet úgy, 

hogy a szarvasmarha tartó gazdák közül azok jogosultak az anyatehén támogatásra, akiknek a rendelkezésre álló 

éves tej kvótájuk nem haladja meg a 120 000 kg-ot. Szintén tagországi döntési hatáskörben lehet olyan 

szabályozó elemet alkalmazni, mely szerint az anyatehén támogatásra csak olyan szarvasmarha tartó gazda 

nyújthat be igényt, aki az adott évben egyáltalán nem értékesített tejet feldolgozónak. A termelőknek eleget kell 

tenni a 6 hónapos birtokon tartási kötelezettségnek is, amely a támogatási kérelem benyújtásának napjától 

számítandó. A támogatási jogosultság „egyéni felsőhatár“ alkalmazásával korlátozott. Az adott gazdaság 

prémium jogosultsága nem haladhatja meg a választott referenciaév prémium jogosultságát vagyis nem 

részesülhet több állat borjastehén prémiumban, mint a választott referencia évben részesült. 

A tagországok saját nemzetközi költségvetésből kiegészíthetik ezt a támogatást anyatehén-kiegészítő 

támogatással, ami azonban nem haladhatja meg az 50 Euro/tehén/év mértéket (kb. 12.500 Ft). A nemzeti 

kiegészítő támogatás kritériumait a tagországok saját termeléspolitikai céljaiknak megfelelően maguk 

határozzák meg, de arról tájékoztatni kell az EU-t. Magyarország számára 2009-re 117 ezer egyedben szabták 

meg azt a támogatható állományt, amely tekintetében a kérelmezők támogatásban részesülhetnek, ha a 

jogosultsági feltételeket teljesítik. 

3. vágási prémium: Vágási támogatásban részesülhet a szarvasmarha tartó gazda minden az EU területén 

működő vágóhídra leadott vagy az EU területén kívül exportált élő szarvasmarha után. A termelőknek minden 

évben nyilatkozniuk kell arra vonatkozóan, hogy az adott évben kívánnak-e vágási támogatásban részesülni. Ezt 

a nyilatkozatot legkésőbb az első támogatási kérelem benyújtásával egy időpontban kell megtenni. Amennyiben 

azonban a termelők az adott évre vonatkozóan nem tesznek nyilatkozatot, azt úgy kell tekinteni, mintha az előző 

éves nyilatkozatukat tartanák fenn. Ennél a támogatásnál nincs fajta vagy ivar szerinti differenciálás. Kor 

szerinti különbséget azonban a támogatás mértékénél előírtak, az alábbiak szerint: nyolc hónaposnál idősebb 

bikák, tinók, tehenek és üszők után 80 Euro igényelhető, ami kb. 20.000 Ft-nak felel meg; a 160 kg vágott 

testsúlynál és hét hónaposnál fiatalabb borjak esetén 50 Euro kapható, ami kb. 12.500 Ft. 

A támogatást, a vágást vagy az exportot követő hat hónapon belül kell a termelő számára kifizetni. A támogatási 

kérelmet nem csak a támogatásra jogosult termelő nyújthatja be, az beadható például a vágóhíd által is. A 

támogatás jogosultja azonban ekkor is csak az lehet, aki betartotta az igénylést követő naptól számított és a 

vágást vagy az exportot megelőző egy hónapon belül lejáró 60 napos kötelező birtokon tartási időszakot. 
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Azokban a tagországokban, ahol technikailag ez megoldható, elfogadott olyan eljárás is, mely a vágóhídi vágási 

kijelentés automatikusan a termelő számára történő támogatási igénynek ismerhető el. 

4. szezonalitást csökkentő prémium: Speciális húsmarha prémiumhoz kapcsolt támogatási forma. Elsősorban 

azon tagállamokban van jelentősége, ahol extenzív tartáson alapuló vágómarha előállítás folyik. A támogatás 

célja, hogy a legelőről egyszerre lekerülő állatok vágását időben szórtabbá tegye. 

Ha egy adott tagállamban a szeptember 1 és november 30 között levágott kasztrált, hímivarú állatok száma 

meghaladja a hímivarú szarvasmarhák éves vágásának 35%-át, akkor szezonalitást csökkentő támogatást 

kaphatnak azok a hímivarú állatok, amelyeket a következő év január 1 és április 30 között vágnak le. Azon 

állattartók jogosultak az igénybevételére, akik már részesülhettek a speciális húsmarha prémiumból. A 

támogatási összegek az alábbiak szerint alakulnak: 

-72,45 Euro/az év első 15. hetében levágott hímivarú szarvasmarha után, ami részesült speciális húsmarha 

támogatásban (18.112 Ft); 

-54,34 Euro/az év 16. és 17. hetében levágott hímivarú szarvasmarha után, ami részesült speciális húsmarha 

támogatásban (13.585 Ft); 

-36,23 Euro/az év 18-21. hetében levágott hímivarú szarvasmarha után, ami részesült speciális húsmarha 

támogatásban (9.057 Ft); 

-18,11 Euro/az év 22. és 23. hetében levágott hímivarú szarvasmarha után, ami részesült speciális húsmarha 

támogatásban (4.527 Ft). 

Ennél a támogatási formánál nincs kötelező birtokon tartási időszak meghatározva, a támogatásra az jogosult, 

aki a vágás előtt az állat tartója volt. 

5. extenzív tarás utáni prémium: A támogatás célja az extenzív állattartás ösztönzése. Azok a termelők 

jogosultak az igénybevételére, akik már részesültek speciális húsmarha vagy anyatehén prémiumban és az adott 

naptári évben az extenzifikációs prémium állatsűrűségi kritériumait teljesíteni tudják. Amennyiben a gazdaság 

állatsűrűségi mutatója kisebb, mint 1,4 Nagyállat egység/takarmánytermő terület hektár, a termelő extra 

támogatást vehet fel a támogatásra jogosult állatai után. Takarmánytermő területnek számít a legelők, a 

kaszálók, a szálas- és tömegtakarmány előállítására fordított területek, illetve az EU szabályozás szerinti 

földalapú támogatásban nem részesített területek. Az állatsűrűség kiszámításához használt takarmánytermő 

területnek legalább az 50 %-a gyep kell, hogy legyen. Az állatsűrűségi mutató kiszámításánál azokat a hímivarú 

szarvasmarhákat, teheneket és üszőket kell számításba venni, amely az adott évben az adott gazdaságban 

megtalálható volt, illetve számításba kell még venni azokat a juhokat és kecskéket, melyekre vonatkozóan az 

állattartó az adott évben támogatási kérelmet nyújtott be. Azok a tejtermelő gazdálkodók, akiknek gazdasága 

hegyvidéki térségben található, tejhasznú teheneik után szintén jogosultak a külterjes termelést ösztönző 

támogatásra. Ebben az esetben a termelőnek hat hónapos tartási kötelezettséget kell vállalnia a támogatás 

alapjául szolgáló tehenekre vonatkozóan. A támogatás igénybevételének szándékát a termelőnek a területalapú 

támogatási kérelemben kell, hogy feltüntessék. 2009-ben Magyarországon az extenzifikációs szarvasmarha 

támogatás 18500 Ft/ történelmi bázisjogosultság. 

Kiegészítő támogatás: 2000. évtől lehetőség van ún. kiegészítő támogatás fizetésére, melynek felhasználását 

nemzeti hatáskörben lehet szabályozni, igazodva az országonként eltérő termelési sajátosságokhoz. Ez a 

támogatás állatlétszám alapon vagy termőterület alapon kerülhet kifizetésre. A támogatás nemzeti kerete egy 

előre rendeletileg meghatározott összeg. 

Az állatlétszám alapon adott támogatásnál nincs meghatározva az egyedenkénti támogatási mérték A támogatási 

jogosultság alapját jelentő állatok köre lehet hímivarú szarvasmarha, anyatehén, tejhasznú tehén és üsző. Ebben 

az esetben a tagországok meghirdethetik a támogatást, mint a speciális húsmarha támogatást vagy az anyatehén 

támogatást kiegészítő támogatási formát. Előbbiben a jogosultságot jelentő hímivarú állat nem lehet nyolc 

hónapnál fiatalabb vagy 180 kg-nál kisebb vágott testsúlyú. 

A terület alapon meghirdetett támogatásnál azonban a támogatás 2002-től nem haladhatja meg a 350 Euro/ha, 

ami kb. 87.500 Ft-nak megfelelő összeg. A támogatás alapját csak olyan terület jelentheti, amelyre nem vett 

igénybe a termelő más földalapú támogatást. Ezen felül teljesíteni kell egy,a tagország által külön meghatározott 

állatsűrűségi kritériumot. Bármelyik kifizetési formát is válassza a tagállam, nem léphet túl egy előre 

meghatározott nemzeti össztámogatási összeget. 
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A nyilvántartási rendszer: Ahhoz, hogy a támogatási jogosultság egyértelműen meghatározható legyen és az 

ellenőrzéseket egyszerűbben lehessen lefolytatni, működtetni kell egy termelői-, föld- és állatnyilvántartási 

rendszert. Ebben az integrált adatbázisban nem csak a támogatásokra való jogosultságot és a vállalt 

kötelezettségek (mint például a birtokon tartási idő) betartását lehet nyomon követni, de alkalmas egyes 

állategészségügyi intézkedések kiszolgálására is. Egy ilyen rendszer működtetése alapvető feltétele az uniós 

támogatások kifizetésének. Az adatbázis egyik pillérét az egyedi állatnyilvántartás és állatjelölés jelenti. Ebben 

az adatbázisban kerül rögzítésre minden megszületett és minden levágott, eladott vagy exportált állat. Az egyedi 

állatnyilvántartás és jelölés teremti meg a lehetőségét a nyomonkövethetőségnek, mely a fogyasztók 

élelmiszerbiztonság iránti fokozott igénye miatt egyre nagyobb hangsúlyt kap. 

Állatsűrűségi kritérium számítása: A tagország illetékes hatóságának meg kell állapítania az egyes gazdaság 

takarmánytermő területére jutó állatsűrűségi mutatót minden olyan termelő esetében, aki az adott évben 

benyújtott területalapú és legalább egy, az anyatehén vagy speciális húsmarha támogatásra vonatkozó 

támogatási kérelmet adott be. A fentiekben tárgyalt prémiumok esetében az a termelő részesülhet prémiumban, 

akinek a birtokán az állatsűrűség nem haladja meg a takarmánytermő terület hektáronkénti 2 Nagyállategységet. 

A nagyállat egység számításához kapcsolódó átváltási arányok: (1) Borjú, 6 hónapos korig – 1,4 NA; (2) 

szarvasmarhák 6 hónapos és 2 éves kor között - 0,6 NA; (2) bikák, tehenek és egyéb 2 évnél idősebb 

szarvasmarhák - 1,0 NA. 

Az állatsűrűség számításához használt takarmánytermő terület nem tartalmazhatja a gazdasági és 

egyébépületeket, erdőt, tavat, utakat vagy azon területeket, amelyeken más közösségi támogatási rendszerhez 

tartozó növényfajtát termelnek. Az állandó kultúrák (ültetvények), kertészeti növények vagy a területpihentetési 

programban részt vevő területek szintén nem számíthatók be a takarmánytermő területbe. 

Azok a termelők, akik kevesebb mint 15 Nagyállategységgel rendelkeznek a gazdaságukban, mentesülnek a 

támogatási jogosultsághoz kapcsolódó állatsűrűségi korlátozás alól. 

Az állatsűrűség számításának lépései: Minden egyes anyatehén vagy speciális húsmarha prémiumra pályázónak 

ki kell töltenie egy területi támogatásra történő jelentkezést. Ez a jelentkezési lap pontosan meghatározza egy 

adott gazdaság földhasználatának megoszlását, így megállapítja a takarmánytermő terület nagyságát is. Ezután 

az állatsűrűség az alábbi módon határozandó meg: 

1.A termelő tejkvótájának meghatározása 

2.A tejhasznú állatok száma, ami szükséges a fenti tejkvóta előállításához az országos egy tehénre jutó, éves 

átlagos tejhozammal számolva. 

3.A takarmánytermő hektárok száma szorozva az engedélyezett maximális állat sűrűségi mutatóval (lásd fent). 

Ez adja meg a gazdaságban található nagyállat egységek maximális számát. 

4.A 2. pontban kiszámított tejhasznú tehenek számával megegyező nagyállat egység számot kivonjuk a teljes 

összegből. 

5.Végül azoknak az állatoknak a nagyállategységben kifejezett számát kell kivonni az összegből, amelyre 

támogatási kérelmet nyújtottak be. 

A fenti kalkuláció eredményeként adódó szám az a maximális, nagyállat egységben kifejezett szarvasmarha 

szám lesz, amelyre speciális húsmarha és/vagy anyatehén támogatás igényelhető. 

8.3. Harmadik országokkal folytatott kereskedelem szabályozása 

Import szabályozás: A GATT megállapodásnak megfelelően 1995. július 1. óta import vámok helyettesítik a 

változó lefölözéseket. A marha és borjúhús rendtartás alá tartozó valamennyi élő szarvasmarha, marha és 

borjúhús vám tárgyát képezi, ha azokat az EU tagállamain kívüli országokból importálják, kivéve a fajtatiszta 

tenyészállatokat. A marhahús import jelentős része jelenleg az import megállapodások keretében nulla vagy 

csökkentett vámtarifa mellett érkezik az EU tagállamaiba. 

Export támogatás: Az Uniós marhahús felesleg külpiacon történő értékesítésének legfontosabb eszköze az 

export visszatérítés. Az export visszatérítések összegének kialakításakor a Marha és Borjúhús Igazgatási 

Bizottság figyelembe veszi a jelenlegi és a jövőbeni világpiaci és EU piaci helyzetet, továbbá a versenyhelyzet 
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alakulását a harmadik országokban. Az export visszatérítés összege függ az export célországtól és az adott 

húsrésztől is. 
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Chapter 9. A SERTÉS ÁGAZAT ÉS 
TERMÉKPÁLYA GAZDASÁGI 
KÉRDÉSEI 

1. A sertéshústermelés világgazdasági jelentősége 

A sertéshús évezredek óta kiemelt szerepet játszik az emberiség élelmezésében. Termelése és fogyasztása 

összefügg a mezőgazdaság termelési kultúrájának fejlődésével. A történelem során megfigyelhető, hogy a 

mezőgazdasági termelés színvonalának emelkedésével növekedett a sertéshús fogyasztása is. A 

sertéstenyésztésre legközvetlenebbül a gabonatermesztés fejlődése és mindenkori termelési színvonala hat. A 

gabonafélék a sertéstenyésztés legfontosabb nyersanyagbázisát képezik, így a megtermelt és feletetésre kerülő 

gabona nagy része a sertés ágazaton keresztül realizálódik. A sertéstenyésztés minden földrészen kiemelkedő 

fontosságú állattenyésztési ágazat. Jóllehet, hogy sok kultúra vallási törvényeinek előírása alapján nem fogyaszt 

sertéshúst (pl. mohamedánok, zsidók), mégis a világon a nagy gazdasági állatok közül a sertés található a 

legnagyobb számban. 

A világ sertéshústermelése lassuló ütemben, ugyan de átlagosan évi 1,5-1,7%-kal bővül, mely elsősorban olyan 

országok, mint Kína, Brazília és India növekvő kibocsátásának köszönhető, miközben a fejlett országok 

termelése folyamatosan csökken. A világ sertéshúsfogyasztása meghaladja az évi 100 millió tonnát, de 

kiemelendő az a tény, hogy a világtermelésnek mindössze 5%-ka az, amelyik bekapcsolódik a globális 

sertéshús-kereskedelembe. A legfontosabb importőr országok a világpiacon: Japán, Oroszország, Kína, Dél-

Korea, Mexikó és Fülöp-szigetek. 

 

9.1. ábra 

A sertéshústermelésének megoszlása a világon a 2009-es termelési évben (millió tonna; %) 

Forrás: FAO, 2011 

A világ összes hústermelése a 2009-es termelési évben 281 millió tonna volt, ebből a sertéshús mintegy 106 

millió tonnát tett ki a FAO adatai szerint. (FAO, 2011) A világ sertéshústermelésének megoszlását a 9.1. ábra 

szemlélteti. A világtermelés közel a felét Kína adja. Az EU-27 2009-ben 21,9 millió tonna sertéshúst állított elő, 

ami a világ termelésének 21%-át tette ki. 

Az Európai Bizottság 2006-2013-ra vonatkozó előrejelzése szerint az EU-ban a sertéshús-termelés szerényen 

nő, a 2006-os 21 millió tonnás termelés 2012-re 22,5 millió tonnára emelkedik, a régi és az új tagországokban 

egyaránt bővül a termelés. A régi tagországokban kevésbé, az új tagországokban viszont nagyobb mértékben nő 
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a termelés. A belső fogyasztás növekedése valamivel elmarad a termelés bővülésétől, az olcsóbb baromfihús 

erős versenytársa marad a sertéshúsnak. (POPP, 2007) Az USA 10,4 millió tonnát állított elő sertéshúsból, ez a 

szám a világ termeléséből mintegy 10%-os részesedést tett lehetővé számára. 

A FAO adatai alapján 2005-ben a világon még 962,6 millió sertést tartottak számon. Az elmúlt húsz év adatsorát 

tekintve, a 1995 és 1997 közötti időszaktól eltekintve a sertésállomány folyamatosan gyarapodott. 2004-ben pl. 

1,8%-al nőtt. Amennyiben folytatódott volna az évi 1% feletti állománybővülés, akkor 2008-2009-re elérhette 

volna a sertéslétszám a világon az egy milliárd darabot. Azonban 2009-ben ez a szám már csak 941 millió 

darab. A legtöbb sertést továbbra is Kínában tartják, a világon minden második sertés itt található. Jelentős 

sertéslétszámmal bír USA (67,1 millió), illetve Brazília (37 millió) is. (FAO, 2011) Ezekben az országokban 

megfigyelhető a koncentrált termelés, a hatalmas üzemméret és a kiváló költséghatékonyság. Mivel a 

sertéságazatban az árra nincs hatással a tenyésztő, csak a költségeit csökkentve tudja jövedelmét növelni, avagy 

egyáltalán biztosítani az igen szoros versenyhelyzetben. Az EU 27 ben 15,3 millió darab sertés volt található 

2009-ben. (FAO, 2011) Az EU tagállamok közül a legnagyobb sertésállománnyal rendelkezők közé tartozik 

Németország (26,8 millió), Spanyolország (26,2 millió), Franciaország (14,8 millió) és Lengyelország (14,2 

millió). A szigorú környezetvédelmi előírások ellenére az EU országainak sertéstenyésztésében erőteljes 

koncentrációs folyamatok érvényesülnek, amelyeknek alapvetően gazdasági mozgatórugói vannak. A 

legnagyobb koncentráció éppen a vezető sertéshústermelő országokban (Németország, Hollandia, Dánia, 

Franciaország, Nagy-Britannia) tapasztalható. Az egyik legfőbb takarmánynövény a sertés számára a kukorica. 

A kukorica jelentős termőhelyei az EU-ban Franciaország, Magyarország és Románia, ami ezekben az 

országokban jó alapot képezhet a sertéstenyésztés számára. Hazánk az EU 27-en belül 2009-ben 3,3 milliós 

sertéslétszáma alapján a 11. helyen áll. 

A világon az egy főre jutó sertéshúsfogyasztás a 2007-es évben 15,05 kg volt. A világon a sertéshúsfogyasztás 

1990-től 1999-ig szinte folyamatosan nőtt, majd ezt követően stagnálás tapasztalható a FAO adatai alapján. 

1990 és 2007 közötti időszakban az egy főre jutó évi sertéshúsfogyasztást 2006-ban láthatjuk, ekkor 15,42 

kg/fő/év volt az értéke. (FAO, 2011) A világ egyes részein a sertéshús-fogyasztás kiemelkedően magas 

színvonalú, míg másutt a nagysága nem számottevő. Az európai országokban általában hagyományosan magas 

szintű a sertéshús fogyasztása, de az utóbbi tizenöt évben majd mindenütt csökkent a fogyasztási színvonal. A 

kieső húsmennyiséget az esetek többségében a baromfihús pótolta. Európában általános tendencia, hogy a 

baromfihús fogyasztás megélénkülése a sertéshús rovására következik be. 

A 9.2. ábra az Európai Unió sertéshústermelésének megoszlását mutatja az egyes tagállamok között. A 

legnagyobb arányt Németország képviseli az EU 27-en belül. 2009-ben 5,2 millió tonna sertéshúst állított elő az 

EU 27 21,9 millió tonnás termeléséből. Ez 23%-os arányt jelent. A második legnagyobb sertéshús előállító 

Spanyolország volt, mintegy 3,2 millió tonnás termeléssel. A harmadik legnagyobb sertéshústermelő ország 

adott évben Franciaország volt, 2 millió tonnát állított elő. Az EU 27-en belül a top 3 ország az Európai Unióban 

megtermelt összes sertéshús 47,94%-át állította elő. 
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9.2. ábra 

Az EU 27 sertéshústermelése 2009-ben 

Forrás: FAO, 2011 

Lengyelország (1,7 millió tonna), Olaszország (1,588 millió tonna), Dánia (1,585 millió tonna) és Hollandia (1,2 

millió tonna) termelése egymáshoz viszonyítva kiegyenlítettnek mondható. Hazánk 2009-ben mintegy 453 ezer 

tonna sertéshúst állított elő, ezzel a 12. helyen álltunk. 

2007-ben a világon az egy főre jutó sertéshús fogyasztás 15,05 kg/fő/év volt (9.3. ábra). Az uniós országok 

közül Szlovéniában a legalacsonyabb az egy főre jutó sertéshúsfogyasztás 2007-ben, mely 15 kg/fő/év volt, 

vagyis közel megegyezik a világátlaggal. Az összes többi tagállamban jócskán meghaladja a fogyasztás a 

világátlagot. 

Az Európai Unió sertéshúsfogyasztásának átlaga 2007. évben 42,82 kg/fő/év volt. Az EU 27 fogyasztása 

jelentős mértékben meghaladja a világátlagot. Ez jelentős részben köszönhető annak, hogy az európai kultúra 

hagyományosan preferálja a sertéshús fogyasztását. 10 tagállamban az EU-s átlagtól is magasabb a fogyasztás 

mértéke. A legmagasabb Spanyolországban, itt meghaladta az egy főre jutó évi 60 kilogrammot is. 17 

tagállamban nem éri el a fogyasztás szintje az európai uniós átlagos. Ettől függetlenül nem lehet okunk panaszra 

a többi tagállam tekintetében sem. A világ átlagot egyetlen állam kivételével mindenhol meghaladja az egyes 

országok fogyasztási szintje az EU 27 országok csoportján belül. 
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9.3. ábra 

A sertéshúsfogyasztás alakulása az Európai Unió egyes tagállamaiban (2007) 

Forrás: FAO, 2011 

Az ágazat makroszintű bemutatását zárjuk néhány összefoglaló gondolattal. Európa sertéságazatára az elmúlt 10 

évben egyaránt jellemző volt a folyamatos kismértékű létszámnövekedés, a sertéstartók számának csökkenése, 

következésképp az állományi koncentráció növekedése és a sertéshús fogyasztás kismértékű növekedése, illetve 

stagnálása. Mi jellemező ugyanekkor hazánkban: létszámcsökkenés, az állományi koncentráció csökkenés és az 

egy főre jutó fogyasztás csökkenése. 

2. A sertéshústermelés nemzetgazdasági jelentősége 

A sertéságazat szerepe Magyarországon kiemelkedő, mivel a hazai hústermelés 41,7%-át adta 2009-ben is azon 

túlmenően, hogy a nagy mennyiségben megtermelt hazai gabonaféleségek egyik legfontosabb felhasználója. 

Hazánkban 2009-ben 298 ezer tonna sertéshúst állítottak elő. A 80-as években ez a szám volt 600 ezer tonna is, 

azonban 1990-től folyamatos csökkenés eredményeként értük el a 298 ezer tonnás évi termelést. Az elmúlt 50 

évben 2005 ben volt a legalacsonyabb a sertéshús előállítás Magyarországon, ekkor 289,9 ezer tonnát 

termeltünk. Ettől 1965 előtti években láthatunk kisebb számokat csak. 

A sertéságazat a hazai mezőgazdaság húzóágazata volt a 70-es, 80-as években. Ebben az időszakban kevés 

ország tudott hasonló dinamikus fejlődést felmutatni. Ez a fejlődési ütem Dániában és Hollandiában közelítette 

meg a hazait, azzal a különbséggel, hogy ott nagyrészt import takarmányokra, míg Magyarországon elsősorban 

saját termelésű takarmányokra alapozva történt meg az ágazat fejlődése. A termelés bővülésének legfontosabb 

feltételét, a termelés stabilizálását és kívánatos növekedését segítő-ösztönző közgazdasági környezet 

szolgáltatta. A termelés növelésére vonatkozó erőfeszítések közül átütő erejűnek minősíthető a biztonságos 

takarmányellátást megalapozó gabonatermelés fejlesztése, a nagyüzemi szektorban végrehajtott fejlesztési 

program, a kisüzemi fejlesztését célzó kormányzati állásfoglalások, határozatok sikeres végrehajtása. Az állami 

gazdaságokban, mezőgazdasági termelőszövetkezetekben, valamint a kisgazdaságokban (főleg háztáji gazdaság) 

a termelés háttér különböző módon alakult, tevékenységük azonban számos szálon kapcsolódott egymáshoz 

(takarmány ellátás, tenyészanyag kihelyezés, felvásárlás, stb.), az összefonódás, mint az integráció sajátos 

formája valamennyi szereplő számára fontos volt. 
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9. ábra 

A sertésállomány alakulása Magyarországon 1980 és 2009 közötti időszakban 

Forrás: KSH, 2011 

Magyarországon a sertések száma 2008-ról 2009-re alig változott, azonban 9.4. ábra jól szemlélteti, hogy a 

sertés állomány az elmúlt harminc évben milyen csökkenést szenvedett el. Ehhez hasonló alacsony állomány az 

utóbbi fél évszázadban nem volt. 1991-ben még csaknem 6 millió sertést tartottak a gazdálkodók. A sertéstartó 

gazdaságok száma csökkent, de a koncentráció nem haladt előre. Megnőtt az import, a vágóhidak egyre több 

alapanyagot szereztek be külföldről. 

Magyarország sertéslétszáma a 90-es években folyamatosan csökkent, míg a 80-as években mintegy 10 milliós 

sertéslétszámmal rendelkezett hazánk, jelenleg ez csak alig haladja meg a 3 milliót. A múlt béli adatok 

bizonyítják, hogy képesek lennénk hazánkban mintegy 10 millió vágósertés számára a szükséges takarmányt 

megtermelni, valamint a végterméket a húsiparban feldolgozni. (SZÉLES, 2003) 

Az 1989 előtti felvásárlási árak és az elérhető nettó jövedelem elég stabil volt, ami tervezhetőséget, 

kiszámíthatóságot jelentett a termelők számára. A vágósertés-termelés estében ekkor 16-17% körüli volt az 

árbevétel arányos jövedelmezőség. 1990 óta a felvásárlási árak, a takarmányárak és a jövedelmezőségi ráták 

nagyfokú hullámzása figyelhető meg. Az okok közismertek. 1990-ben a felvásárlási árak csökkenését a 

beszűkült piacok és a sertés-túlkínálat váltotta ki. Az 1990 óta évenként tapasztalható nagyfokú áringadozások 

az ágazat termelőire igen rossz hatással vannak. A gazdaságpolitika és (vagy) a piac részéről érkező gyakori 

nekilendülés-visszafogás (go-stop) esetei félelmet és nagyfokú bizonytalanságot visznek a termelésbe. Az ilyen 

gazdasági környezet hullámzóvá és relatíve költségessé teszi a termelést, mert a „stop” szakaszok után a „go” 

szakaszokat csak nagyobb felárakkal és időben elhúzódva lehet ismét beindítani. 
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9.5. ábra 

Az egy főre jutó sertéshúsfogyasztás alakulása (1980-2009) 

Forrás: KSH, 2011 

1990 előtt az egy főre jutó sertéshúsfogyasztásunk még évi 40 kilogramm felett volt, azonban 1990 után 

drasztikus és folyamatos csökkenést láthatunk egészen 1995-ig (9.5. ábra). Ennek több oka is volt. Egyrészről a 

sertéshús ellen indított téves információkon alapuló marketing hadjáratoknak köszönhetően az emberek ezen 

hústípus fogyasztását ellentétesnek látták az egészséges életmóddal. Másrészről a rendszerváltozást követő 

hátrányos életszínvonal változás szintén nem kedvezett a sertéshúsfogyasztásnak. Harmadrészről meg kell 

említeni a sertéshúsfogyasztás csökkenéssel párhuzamosan növekvő baromfihús-fogyasztást is. A sertés- és a 

baromfihús egymás helyettesítő termékei, ezért kölcsönösen hatással vannak egymás fogyasztására. 

3. A sertéshústermelés vállalatgazdasági előnyei-
hátrányai 

A sertéstartás-, tenyésztés vállalkozási, vállalatgazdaságtani szempontból bizonyos előnyökkel és hátrányokkal 

bír, melyeket érdemes mérlegelni mielőtt az adott vállalkozásba belefognánk. A legfontosabb előnyöket és 

hátrányokat az alábbiakban foglaltuk össze: 

- ELŐNYÖK: 

A sertés kiváló genetikai alapokkal és kedvező szaporodásbiológiai tulajdonságokkal rendelkezik, mely lehetővé 

teszi a gyors fajtaváltást, az állomány viszonylag gyors felfejlesztését, így a termelő viszonylag rövid idő alatt 

képes igazodni az állandóan változó piaci viszonyokhoz. 

Kiforrott, konszolidált technológia, valamint fejlett integrációs lehetőségek állnak a termelők rendelkezésére. Az 

integrátor esetenként megelőlegezi a hízlalási alapanyag és a takarmánytáp költségeinek egy részét, átadja az 

általa képviselt technológiát. Folyamatos konzultációs és szaktanácsadási lehetőséget biztosít. A végtermékből 

történő elszámolás, megkíméli a termelőket a rövidlejáratú forgóeszközhitelek felvételétől. A szerződéses 

értékesítés egyben biztos felvevő piacot jelent, bár ez az utóbbi években esetenként hátrányt is jelentett az előre 

leszerződött árak miatt. 

A legtöbb hazánkban elterjedt nagyüzemi technológia jól gépesített, így viszonylag kicsi az ágazat élőmunka 

szükséglete. A sertéstartás egész évben folyamatos foglalkoztatást biztosít. 

A sertéshízlalás kisüzemi formája jól hasznosítja az ún. „falusi szórványmunkaidőt”, valamint a családi 

kiegészítő gazdaságokban megtermelődő melléktermékeket, maradékokat. A „háztáji gazdaságokban” a múltban 
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is és a jelenben is kiemelt szerep jutott, illetve jut a sertéshízlalásnak. Elterjedt falusi gyakorlat a nagyüzemi 

átlagtól gyengébb minőségű sertések ún. „házi vágása” és ismerősi körben történő értékesítése, mely számottevő 

kiegészítő jellegű bevételhez juttatja a kistermelőket. 

Az egész évben viszonylag rendszeresen jelentkező készpénzbevétel, csökkenti a más ágazatokban oly gyakran 

jelentkező likviditási gondokat. 

A befektetett forgótőke megtérülése más állattenyésztési ágazatokhoz képest viszonylag kedvező, csak a 

baromfihús-termelés esetében beszélhetünk jobb arányokról. 

Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a sertéshústermelés jelenleg is stratégiai jelentőségű nemzetgazdasági 

szempontból, így az állami támogatások valamilyen formáját jóformán mindig „élvezi” az ágazat. 

- HÁTRÁNYOK: 

A korszerű fajták/hibridek igényesebbek a takarmánnyal, technológiával, stb. szemben, ami nagyobb ráfordítási 

szintet is követel. Az állatállomány nagy koncentrációja és egyéb, a továbbiakban megemlítendő problémák 

miatt a sertéshízlalás kockázatosabb a legtöbb állattenyésztési ágazatnál. 

A termelés során komoly gondot kell fordítani a preventív jellegű állategészségügyre (hármas mentesség), mely 

számottevő többlet-ráfordításokat jelent a termelőknek. Az időnként járványszerűen fellángoló vírusos száj és 

körömfájás betegség súlyos piaci zavarokat indukál. 

A hazánkban alkalmazott nagyüzemi technológiák többségénél komoly gondot jelent a sertés hígtrágya 

környezetbarát elhelyezése. A megnyugtató megoldások olyan ún. improduktív beruházásokat követelnek meg a 

vállalkozóktól, melyek jelentősen rontják a befektetett tőke egyébként is rossz megtérülését. 

A vállalkozásszerűen, főtevékenységként végzett sertéstartás magasszintű szakmai (technológiai és gazdasági 

ismeretek) felkészültséget és „jó kapcsolatokat” kíván meg a termelőktől. A jelenlegi gazdasági körülmények 

között csak a legjobbak tudnak stabilan a piacon maradni. 

Az egyik legfontosabb ráfordítás a takarmány, mely alapvetően a gabonaféléket jelenti, így viszonylag nagy 

mértékű függőség alakult ki a gabonapiac vonatkozásában. 

A mindenkori felvásárlási árak egy éven belül is rendkívül ingadozóak („kiszámíthatatlan piac”), így az elérhető 

jövedelem és a kamatok törlesztése nehezen tervezhető, ezért a bankok nem szívesen adnak hitelt a termelőknek. 

Az ún. piaci elégtelenségek rendszeresen sújtják a sertéshús piacát. 

A sertéstenyésztés, sertéshús előállítás profittermelő képessége átlagos viszonyokat alapul véve nagyságrenddel 

alacsonyabb, mint a jelenlegi kamatterhek. Az árutermelő gazdaságok, szövetkezetek, magán- és kistermelők 

általában nem rendelkeznek elegendő működő tőkével és rövidlejáratú hitelekhez csak magas kamatok mellett 

juthatnak. 

Az ágazatnak viszonylag nagy a forgótőke igénye, melyet a kistermelők többsége önerőből nem tud 

finanszírozni. A feldolgozók nem mindig tudták (tudják, akarják) megoldani az előfinanszírozásokat. 

A termelők általános tőkehiányát jelenlegi megítélésünk szerint csak a termelő-finanszírozó integrátorok 

képesek áthidalni. Igen hosszú folyamatnak ítélhető az a változás, amely végül a magántermelőknél is 

felhalmozást eredményez és gyarapodásukhoz vezet. 

Hazánkban a sertéshús-előállítás kis és nagyüzemekben egyaránt folyik. Mind a kisüzemek, mind a nagyüzemek 

rendelkeznek bizonyos előnyökkel egymással szemben. Tekintsük át ezeket a 9.1. táblázatban. 
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9.1. táblázat 

4. Üzemméret alakulása Magyarországon 

A 9.2. táblázat a hazai sertéstartás koncentráltságát szemlélteti. Az 5000-es állatállomány feletti telepek 

rendelkeznek a hazai sertés állomány 62,3%-val, azonban az üzemekből való részesedésük elhanyagolható, 

mindössze 0,1%. 

 

9.2. táblázat 

Forrás: KSH, 2011 

Az 1 és 2 állattal rendelkező „üzemek” az állomány 5,4%-át birtokolják, azonban az üzemekből való 

részesedésük ennek ellenére igen magas, mintegy 55,4%-át adják a hazai sertéstartással foglalkozó 

gazdaságoknak. A 3 és 9 állattal rendelkező üzemek az állomány 9,3%-kával bírnak, míg üzemekből való 

részesedésük 35,2%. 

Összességében véve elmondhatjuk, hogy a termelés üzemek száma alapján ugyan elaprózott, de az állomány 

túlnyomó többsége nagy üzemméretű gazdaságoknál található és állomány megoszlás alapján a hazai sertéshús 

előállítás koncentráltnak mondható. 

5. A hazai sertéshústermelés hatékonysága 

A 9.3. táblázat a magyar sertéstelepek termelésének jelenlegi naturális hatékonysági szintjét és a genetikailag 

elérhető szintet mutatja be. Elmaradásunk az egyes mutatók vonatkozásában jelentős, mértéke 15-50% között 
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változik. „Ekkora ráfordítás különbségeket a világon egyetlen piac sem képes tudomásul venni/elismerni.” 

(SZABÓ et al., 2009) 

 

9.3. táblázat 

Forrás: SZABÓ et al., 2009 

„A vágósertés előállítás hatékonyságát a genetikai háttér mellett számos tényező befolyásolja. A korszerűtlen és 

elhasználódott tartástechnológia, a sok esetben hiányos beltartalmú takarmány, az állatok közel sem optimális 

elhelyezése, a rossz higiéniás viszonyok, a fertőzési lánc megszakításának elmaradása, a nem megfelelő 

istállóklíma, a tenyésztés- és termelés-szervezés anomáliái, a munkaerő nem megfelelő képzettsége és 

munkafegyelme, valamint a vagyonvédelem fogyatékosságai mind olyan terhek, amelyek nap, mint nap a 

termelésirányító vezetőkre hárulnak.” (SZABÓ et al., 2009) 

Korszerűtlen és felújításra szoruló technológiai, egyéb környezeti, valamint higiéniai- és állategészségügyi 

hiányosságok igen komoly mértékben rontják a sertések reprodukciós, felnevelési és hizlalási teljesítményét. Ha 

ezen hibák előfordulnak, akkor az 20-30%-os többlet takarmány-felhasználást eredményez, a jövedelmezőséget 

pedig 10-20%-kal csökkentik. (SZABÓ et al., 2009) 

6. A hazai sertéshús termelés ráfordítás és költség 
viszonyai 

Az éves termelési költség nagysága, összetétele gazdaságonként eltérő és az évek során is ingadozó, mely függ: 

az alkalmazott technológiától, a termelés színvonalától és intenzitásától, a helyi adottságoktól, a gazdaság 

eszközellátottságától, felszereltségétől, munkaerő-ellátottságától, a ráfordítások, inputok árától, a humán és 

egyéb tényezőktől. A termelési költség összetevőit szintén három oldalról célszerű megközelíteni. Az egyik a 

naturális ráfordításokkal összefüggésben, a másik ezen ráfordítások egységárainak viszonylatában, a harmadik 

pedig a termelési költséget növelő egyéb kiadások oldaláról (ezek olyan kiadások, amelyek csak pénzben 

kifejezhetők és nincs naturális ráfordítás tartalmuk) való megközelítés. 



 A SERTÉS ÁGAZAT ÉS 

TERMÉKPÁLYA GAZDASÁGI 

KÉRDÉSEI 

 

 161  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

9.6. ábra 

A sertéstartás termelési költségeit befolyásoló tényezők 

A termelési költségek vizsgálata során mindenképpen szükséges az állandó és a változó költségek elkülönítése, 

mely sok esetben nem könnyű feladat. Az egységnyi termékre jutó állandó költségek nagysága, a termelés 

volumenének növelésével csökken. A termékegységre jutó változó és állandó költségek összege az önköltség, 

mely egyben az egységnyi termékre jutó összes költség. A termékek önköltsége alapvető fontosságú az ágazati, 

illetve az üzemi eredményt illetően. Az önköltség jellemzi a különböző termékekre fordított élő és tárgyiasult 

munka költségeinek együttes nagyságát. 

A hazai sertéshústermelés költségnemenkénti szerkezetében uralkodó költségtétel az anyagköltség, melynek a 

részesedése 70-80% közötti. A második legjelentősebb tétel az általános költség és a munkabér. 

Hasonlóan más állattenyésztési ágazatokhoz a költségek legnagyobb hányadát az anyagköltség teszi ki (75-80 

%). Az anyagköltség a termelésben felhasznált alap- és segédanyagok, valamint a felhasznált energia árának 

összege. Ide tartozik a takarmány, a takarmány-kiegészítők, az alom, az állatgyógyszerek, stb. költsége. A 

vágósertés-termelésben felhasznált anyagok részben vásárolt, részben pedig a gazdaságban termelt termékek. A 

vásárolt termékeket a költségszámításban beszerzési áron értékelik, a saját termelésű termékek elszámolásakor 

azonban már nem ilyen egyszerű a helyzet. A szakirodalom ezeknek a termékeknek az állami felvásárlási áron, 

valamint az önköltségen való elszámolásával egyaránt foglalkozik. Tulajdonképpen mindkét számítási módnak 

lehet létjogosultsága. Indokolt lehet, hogy olyan esetekben, amikor a gazdaság a takarmányainak döntő részét 

saját felhasználásra termeli, megvizsgálja, hogy a termelt takarmányok önköltsége miként befolyásolja az állati 

termék költségalakulását. Tekintettel azonban arra, hogy a vágósertés-előállításban felhasznált takarmányok 

áruként is értékelhetők, a gazdaságnak, mint vállalatnak elsősorban arra kell választ kapnia, hogy miként 

érdemes értékesítenie a megtermelt abraktakarmányt: közvetlenül a piacon, vagy sertésekkel feletetve. Ezt pedig 

csak akkor tudja meg, ha a saját termelésű abraktakarmányokat is felvásárlási, azaz piaci áron számolja el a 

vágósertés-előállítás költségei között. A sertés hazai takarmánybázisának ismerete, jellegzetességeinek szem 

előtt tartása nemcsak általános gazdaságpolitikai igény, hanem üzemgazdasági, közvetlen ökonómiai 

nézőpontból is fontos. A hazai sertés állomány takarmányozása a hazai termesztésű gabonaféléken (főleg 

kukorica) alapul. Sajnos a fehérjetakarmányok hazai termelésének, illetve előállításának volumene korántsem 

nőtt együtt a gabonatermesztés fellendülésével. A hiányzó fehérjét külföldön kell megvásárolnunk. 

Elgondolkoztató, hogy ahányszor 5 tonnával nő a megtermelt gabona hazánkban, annyi tonnával kell 

megnövelnünk a fehérjetakarmány-importunkat. Napjainkban ott tartunk, hogy a sertés abrakkeverékében 

szereplő fehérjetakarmányok 70%-át importáljuk. Fontos feladatnak kell tehát tekinteni a hazai fehérjeforrások 

mielőbbi maradéktalan kihasználását és számottevő bővítését. Számításba jön itt „fehérjehordozó” 

takarmánynövények termesztése, takarmányozásra felhasználható fehérjék ipari, mikrobiológiai, stb. előállítása, 

valamint a legkülönbözőbb melléktermékek hasznosítása. Elsőrendű szempont itt is - mint mindenütt - a 

gazdaságosság, de ha ez teljesül, utána célszerű betartani azt a szükség diktálta igényt, hogy nem létezik 

elhanyagolható fehérjeforrás. 
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Végül a gazdaságosság növelése céljából általában javítani kell a sertések takarmányértékesítését. Ez ugyan 

elsősorban takarmányozási kérdés, de nagyon káros volna, ha alábecsülnénk a tenyésztési és a tartási problémák 

jelentőségét. Úgy ítéljük meg, hogy napjainkban országosan a tartási körülmények „limitálják” a sertések 

teljesítményét. A nagyüzemi, de még inkább az iparszerű állattartás életre hívott egy új ipart, a takarmányipart. 

Ezt mélyreható gazdasági és ökológiai változások tették szükségessé, amelynek legfontosabb elemei a 

következők: 

-Az ún. szakosított telepek a sertés számára természetszerűtlen környezetet jelentenek. A szabad levegőn, 

napfényben való mozgatás, legeltetés nyújtotta, biológiailag kedvező hatások itt elmaradnak. 

-A koncentrált (egy helyen igen sok állat) sertéstartás hazai rendszere úgy alakult ki, hogy a takarmányozás 

kizárólag abrakra alapozott. 

-Építészeti, gépesítési okokból - a telepek túlnyomó többségében - az abrakot száraz dara formájában etetik. 

-Ilyen körülmények között az abrakkeveréknek kell tartalmaznia minden olyan tápláló- és biológiailag aktív 

anyagot, ami az állatok növekedéséhez, szaporodásához, egészségének fennmaradásához, egyszóval a 

gazdaságos termeléshez szükséges. 

-Az abrakkeverék iránti követelményeket növeli, hogy - a szisztematikus tenyésztőmunka nyomán - napjaink 

sertése a korábbiakhoz képest lényegesen gyorsabb növekedésű, nagyobb szaporaságú, és mindez gyengébb 

konstitúcióval párosul. 

-Az ilyen, rendkívül sokirányú igénynek eleget tevő, korszerű abrakkeverék összeállításához olyan mélyreható 

szakmai felkészültség szükséges, amelynek megszerzésére magának a mezőgazdasági üzemnek a szakembere 

aligha vállalkozhat - annál kevésbé, mert más irányú igénybevétele, lekötöttsége a gazdálkodás feltételeinek 

nehezülésével gyors ütemben nő, ugyanakkor a takarmányozási ismeretek is napról napra jelentősen bővülnek, 

amivel lépést tartani még a takarmánygyár kifejezetten ezzel foglalkozó szakgárdájának sem könnyű feladat. 

-Nehezíti a munkát, hogy a takarmánykeverékek komponensei maguk is állandóan változnak. E körbe tartozik, 

hogy a takarmánynövények terméseredményének ugrásszerű növekedésével azok összetétele is módosul, 

hatóanyagtartalma csökken, valamint hogy a nagy adagú műtrágyázás hatására a növények mikroelemekben 

szegényednek. 

-Az abrakkeverékek minőségi javulásával nő a bennük lévő makro- és mikrokomponensek száma. Az így 

szükségessé váló igen sok takarmány és kiegészítő anyag beszerzése, nemegyszer a mezőgazdasági üzem 

lehetőségeit még akkor is meghaladná, ha rendelkezne korszerű receptúrával. 

-A takarmány tárolásához, előkészítéséhez, az igényelt homogenitást biztosító összekeveréséhez, szakszerű 

expediálásához szükséges épületeknek, gépi berendezéseknek gazdaságos üzemben tartására általában nem elég 

egy vagy néhány gazdaság abrakigénye. 

- Ugyanez vonatkozik az abrakkeverék-gyártásnak lehetőleg minden munkafolyamatát követő 

takarmányvizsgáló laboratórium kapacitásának gazdaságos kihasználására is. A takarmányipar tehát jórészt 

átvállalja a mezőgazdasági üzemeknek azt a gondját, amivel az abrakkeverékek szakszerű készítése jár, és - ma 

már - meglehetősen bőséges választékot kínál számukra. 

A termelés költségeinek mintegy 3-4%-át teszik ki a személyi jellegű költségek. Nagyon fontos azonban 

figyelembe venni, hogy ezek a kiadások időben viszonylag folyamatosan jelentkeznek. A személyi jellegű 

költségek a beállt vállalkozásokban állandó jellegű költségként viselkednek. A sertéstelepek építési módja, 

technológiája, alapvetően meghatározza a szükséges dolgozói létszámot, struktúrát és munkaszervezést. 

A segédüzemi szolgáltatással kapcsolatos költségek (1-2%) nagyban függenek az adott üzem 

eszközellátottságától, gépesítettségétől. Jelentősebb költségtételt a szállítással és anyagmozgatással kapcsolatos 

költségek jelentenek. Az évközben felmerülő szállítási feladatok elsősorban a takarmánnyal és a trágyával 

kapcsolatban jelentkeznek. 

Az amortizációs költségek – köszönhetően a hazai telepek rendkívüli avultságának - nem túl jelentősek (1-5%), 

viszont ennek a költségnemnek az aránya új telepek esetében akár a 10%-ot is meghaladhatja. A fenntartási 

költségeknek is jelentősebbeknek kellene lenniük, de a gyakorlatban ezen munkálatok több évtizedre 

visszamenően elmaradtak, így ezek nagysága mindössze 0,5-1%. Természetesen e munkálatok egy részét csak 

bizonyos években kell elvégezni, ezért folyamatosan érdemes erre tartalékokat képezni. 
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Az egyéb közvetlen költségek az összes költségen belül nem jelentősek. Ilyenek például: hitelkamatok, 

különböző rendszertagsági díjak, szakértői-szaktanácsadási díjak, biztosítási díjak, valamint a különböző 

illetékek. 

Az általános költségekhez tartoznak az üzem irányításával kapcsolatos dologi és személyi jellegű költségek. 

Ezek részben a vállalat általános irányításával, részben pedig az ágazatok üzemeltetésével kapcsolatosak. A 

költségszámítás gyakorlatában az általános költségek termékek szerinti felosztására többféle eljárást 

alkalmaznak, ám egyik sem tökéletes. Ismeretes az árbevétel alapján történő, továbbá a termékeket terhelő 

közvetlen költségek szerinti, vagy a közvetlen munkabérköltségnek megfelelő elosztás. Bármelyik megoldást 

alkalmazzák, bizonyos mértékű torzítással feltétlenül számolni kell. A torzítás leginkább azzal mérsékelhető, ha 

a költségeket - amennyire lehetséges - közvetlen költségként számolják el. 

Fontos még egyszer kiemelni, hogy az egész ágazatban a meghatározó költségelem az anyag, és ami nem látszik 

ezen belül, pedig a takarmány a meghatározó, következésképp a legnagyobb tartalék is itt lehetséges. Ezen 

tanulmányban is felhívjuk a tisztelt olvasó, a szakember figyelmét a következőre: ne a 4-7%-os nagyságrendet 

kitevő munkabér megtakarításával próbálja eredményessé tenni az ágazatot, ne elbocsátáson, hanem sokkal 

inkább megfelelő szakember felvételén gondolkozzon. Olyan szakembert vegyen fel, aki 70-80%-os 

takarmányozási költséget 10%-al csökkenti, a minőséget növeli, a szaporulati-reprodukciós lehetőségeket ki 

tudja használni. Higgyék el nekünk: ez a legnagyobb tartalék a sertéstenyésztésben. 

Mivel lehet az elmondottakat még alátámasztani? Csupán a hozam vizsgálatánál bemutatott lehetőségek 

továbbgondolásával. A napi tömeggyarapodás, továbbá az egy kg élőtömegre felhasznált takarmány mutatói azt 

jelzik, hogy a hízósertések átlagos elkészülési ideje jelentősen eltér. A kisebb tömeggyarapodást egyben a 

hosszabb elkészülési idő is jellemzi, ami nemcsak többlet takarmány-felhasználással, hanem többlet 

energiával, munkabérrel, szolgáltatási költséggel stb. párosul. A 20-25 nappal hosszabb elkészülési idő az 

önköltséget 5-10%-al is megnövelheti. A telepi fajlagos takarmány-felhasználás mutatószáma - mint azt 

korábban bemutattuk - kilogrammos eltéréseket mutat hazánkban. Nem nehéz kiszámítani mit jelenthet pl. egy 

10.000 hízósertést kibocsátó telep esetében az egy kg differencia. Eléri a 40 millió Ft-ot. Csupán azzal, hogy 

pazarlásmentes takarmányozást tudunk kialakítani valószínű kisebb beruházási költséggel, mint a várható 

megtakarítás számunkra nem kérdéses hogy érdemes befektetni, a „legjobb gyakorlat” adta lehetőségeket 

adaptálni. A tanulmány terjedelmi keretei miatt nem kívánunk a költségelemekkel részletesen foglalkozni, 

csupán azt jegyezzük meg, hogy itt is fel lehet mutatni hasonló nagyságrendű tartalékokat, mint azt az árak, 

vagy a hozam bemutatásánál megtettük. 

A nettó jövedelemnek, azaz a profitnak kitüntetett szerepe van, ugyanis mutatja a tevékenység eredményességét 

és ezáltal meghatározza a termelő magatartását. A termelő által elvárt nettó jövedelem elérése, vagy annak 

meghaladása a tevékenység sikerét jelzi és többletmunkára, vagy fejlesztésre késztet. A nettó jövedelem 

alacsony színvonala, vagy a veszteség a tevékenység kudarcát mutatja és annak visszafejlesztésének, 

leépítésének gondolatát veti fel. A végső döntést természetesen más tényezők is befolyásolják, de a tartós 

veszteség mindenképpen kikényszeríti a termelőkből a tevékenység felszámolását. 

Magyarországon az elmúlt évben tovább romlott az ágazat jövedelmezősége, jelentősen csökkent a termelés 

támogatása, amit csak részben kompenzálnak a pályázati úton elnyerhető támogatások. A hazai vágósertés piaca 

keresleti jellegű, ami azonban az uniós árak alakulásához képest nem eredményezett nagyobb áremelkedést. A 

hazai tenyészállomány világszínvonalat képvisel, de a tartástechnológia elmaradott az uniós versenytársakhoz 

képest. A sertéstelepek 80%-át kellene felújítani. 

7. A hazai sertéshús termelés hozam és termelési 
érték viszonyai 

A termelési érték vizsgálatát három oldalról célszerű megközelíteni. Az egyik a hozamokkal összefüggésben, a 

másik a hozamtartalommal nem bíró egyéb termelési érték növelő bevételek (állami támogatás, biztosítási 

visszatérítés, stb.) viszonylatában és nem utolsósorban az értékesítési árak felől történik. A sertéstartás és 

hízlalás termelési értékét befolyásoló tényezők rendszere az 9.7. ábrán látható. 
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9.7. ábra 

A sertéstartás termelési értékét befolyásoló tényezők 

A termelési érték az esetek többségében megegyezik az árbevétellel, ami az értékesített termék hozama szorozva 

a termék egységárával. A hozamokkal már foglalkoztunk az előzőekben, az árakkal viszont még csak 

érintőlegesen. A termelési értékre ható tényezők közül talán a legfontosabb a mindenkori értékesítési ár 

alakulása. A sertéshús ára ingadozik a kereslet-kínálat függvényében és szezonálisan, valamint területenként is 

nagy szórást mutat. 

A termelőnek alapvető érdeke a minél magasabb értékesítési ár elérése, viszont a feldolgozói érdek ennek éppen 

az ellenkezője. A vágósertés a termelő szférában végtermékként, míg a feldolgozó szférában alapanyagként 

jelenik meg. A vágósertésre vonatkozóan a feldolgozó iparnak kereslete van, míg a termelőket kínálatukkal 

tudjuk jellemezni. Amennyiben az áralakulásokat több évre vonatkozóan megvizsgáljuk, bizonyos 

törvényszerűségeket fedezhetünk fel. A vágósertések felvásárlási árai a nyári időszakban mindig kisebbek, a téli 

időszakban pedig magasabbak, s a havonkénti átmenet folyamatosan történik. 

A világon 2010-ben a sertéshúspiacot kínálati oldalon mérsékelten ugyan, de növekedés jellemezte. Ehhez 

társult a világkereskedelem élénkülése is. Az élénkülés ellenére sem érte el a globális sertéshús-export és –

import a gazdasági válság előtti szintet. A sertések árai a tengerentúlon (USA-ban és Brazíliában is) rekord 

magasságokat értek el. Ezzel szemben az EU-ban a sertések ára kismértékben, de csökkentek. Ezzel 

összefüggésben kijelenthető, hogy az uniós sertéshús versenyképessége javult. Ehhez az euró gyengülése is 

hozzájárult. (MÓDOS, 2011) 
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9.8. ábra 

A hazai termelésből származó vágósertés havi termelői ára hasított meleg súlyban 

Forrás: AKI PÁIR, 2011 

A 9.8. ábra a hazai termelésből származó vágósertés 2010. évi havi termelői árait szemlélteti különböző 

minőségi osztályba sorolás alapján. A sertés hús minősítéséről részletesebben a későbbiekben szólunk. Az egyes 

minőségi osztályok között komoly árkülönbségeket láthatunk. A nem minősített hús ára az R osztályba sorolt 

húsok áraihoz hasonló mértéket követ kisebb-nagyobb eltérésekkel. 

8. A hazai sertéshús termelés jövedelem viszonyai 

A 9.4. táblázatban az AKI tesztüzemi rendszerének adatai alapján számított sertéshízlalásra jellemző költség-

jövedelem viszonyokat láthatjuk. A meghatározó árutermelő gazdaságok adatai alapján vizsgálható a 2008-as 

termelési évhez 2009-re beállott változások. 2008-ban 73 870 forint termelési költség jutott egy darab állatra, 

míg ez a szám 2009-ben már 83 713 forint. Egy egyedre jutó termelési költség növekedés ellenére a 

sertéshízlalás önköltsége csökkenést mutat 2008-hoz képest. 
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9.4. táblázat 

Forrás: AKI, 2010 

Az önköltség csökkenés mellett 2009-re az értékesítési árak növekedése is bekövetkezett. Ezen változások 

együttes hatásának következtében 2009-ben a meghatározó árutermelő gazdaságok átlagos adatai alapján 

elmondhatjuk, hogy az ágazat nyereséges volt, szemben a veszteséges 2008-as évvel. 2008-ban az egy egyedre 

jutó támogatásokkal együttesen kalkulált ágazati eredmény -687 forint volt. 2009-ben azonban ez a szám már 

jócskán pozitív, értéke 5 448 Ft/egyed. Az egy kilogramm élőhúsra vetített fajlagos jövedelem 2008-ban 

negatív, értéke -3,06 forint volt, míg 2009-ben 21,54 forint. 

A 2009-es termelési költség megoszlása alapján a gazdaságok három kategóriába vannak sorolva. Ez alapján 

beszélhetünk termelési költség centrumról, valamint ettől rosszabbak és jobbak csoportjáról. A centrumtól 

jobbaknál az egy egyedre jutó termelési költség 56 175 forint, míg a centrumban elhelyezkedő gazdaságoknál 

már 78 962 forint, a centrumtól rosszabbak esetében pedig 104 704 forint volt. Az önköltség ennek megfelelően 

alakult a különböző kategóriákban 239,9-288,24-337,04 Ft/kg körül. Az egyedre jutó támogatásokkal kalkulált 

ágazati eredmény kizárólag az önköltség centrumtól rosszabbak csoportjában volt negatív az adott termelési 

évben. A veszteség mértéke ebben a csoportban 4 817 forint volt egy egyedre vetítve. A veszteség nemcsak a 

magasabb önköltségből adódott, hanem a többi csoporthoz viszonyított alacsonyabb értékesítési ár is komoly 

szerepet játszott a negatív eredmény kialakulásában. A termelési költség centrumban az ágazati eredmény 5 933 

Ft/egyed, míg a centrumtól jobbak csoportjában 11 605 Ft/egyed volt. 

9. A sertéságazat EU-s szabályozása 

„Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája a sertéshúst az úgynevezett ,,könnyű piacszabályozású" termékpályák 

közé sorolja. E kifejezés arra utal, hogy az ágazatban nincsenek olyan erôteljes piaci beavatkozások (összetett 

árrendszer, rendszeres intervenciós felvásárlások, termelési támogatások, termelési kvóták, prémium-fizetések), 

mint amelyek pl. a tej, a marhahús, vagy a gabonafélék szabályozását jellemzik.” (FVM, 2001) 

-a sertéshúst az EU-ban „szemestakarmány alapú termékként” tartják számon, utalva ezzel a gabonafélékkel 

való szoros kapcsolatra; 

-az Európai Unió sertéshúsból önellátó, ennek következtében a külső országokkal folytatott kereskedelemnek 

csupán kis szerepe lehet a Közösségen belüli egyensúlyhiány korrigálásában; 

-a rendtartás tudomásul veszi a sertéshús termelés ciklikusságát és a belső piacon való elfogadható mértékű 

stabilitás megteremtése érdekében cikluskiegyenlítő intézkedésekre törekszik. 

A sertéshús közös piaci rendtartása alapvetően három elemre épül: (1) ár és intervenciós rendszer; (2) export-

import szabályozás; (3) különleges piactámogató intézkedések. 

A sertéshús piaci rendtartása alá tartozó főbb termékkategóriák: (a) élő sertés (kivéve a törzskönyvezett 

sertéseket); (b) emberi fogyasztásra alkalmas friss, hűtött és fagyasztott sertéshús és belsőségek; (c) emberi 
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fogyasztásra alkalmas sózott, szárított és füstölt sertéshús és belsőségek; (d) háj, illetve nem olvasztott 

sertésszalonna; (h) sertéshús alapú készítmények (ideértve a dobozolt sertéshúst és a töltelékárukat). 

9.1. Ár- és intervenciós rendszer 

A sertéshús-piac működtetésében az árszabályozásnak kettős feladata van. Egyfelől a stabil, áruhiánytól, illetve 

túltermeléstől mentes, egyensúlyi helyzetet hivatott fenntartani, másfelől a termelők részére kiszámíthatóvá teszi 

a piaci eseményeket, ezáltal hozzájárul egy méltányos jövedelemszint biztosításához. A szabályozási 

mechanizmussal kapcsolatban két, úgynevezett intézményi árról beszélhetünk: az alapárról (basic price), 

valamint az intervenciós árról (buying-in price). Az alapárat a Miniszterek Tanácsa gazdasági évre 

vonatkoztatva állapítja meg. Az alapárat a domináns „E” osztályra vonatkozóan határozzák meg, de a 

Közösségben tartott sertések húskihozatalának javulását mutatja, hogy 1995/96-os gazdasági év előtt az alapár 

még az „U” kategóriához kapcsolódott. Elvben – mint minden alapár – ez azt a célt szolgálja, hogy biztosítsa az 

árak stabilitását és a piac egyensúlyát. A valóságban egyetlen funkciója az, hogy kiváltsa a magántárolásra 

történő intervenciós felvásárlást, mivel állami intervenció 1971 óta nem volt. Intervenciós intézkedést akkor 

kezdeményeznek a sertéshús esetében, ha a piaci ár minden tagország reprezentatív piacain az alapár 103%-a alá 

csökken és várhatóan ott is marad. A másik ár az, az ár (maximális felvásárlási ár), amelyet a sertéshús központi 

intervenciós felvásárlása esetén a tagállamok illetékes szervei (az intervenciós hivatalok) fizetnek a 

termelőknek. Nagyságát a Bizottság határozza meg, elsősorban a piaci zavar súlyosságától függően. 

Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás szerint nem lehet alacsonyabb, mint az alapár 78%-a, illetve nem haladhatja 

meg annak 92%-át. 

Piaci zavarok kialakulásakor az állami felvásárlás helyett a Közösség általában a magántárolás támogatásával 

(private storage aids) igyekszik stabilizálni az árakat. Az intézkedések bevezetéséhez ugyancsak a fentebb 

említett mértékű árcsökkenésnek kell bekövetkeznie. Ilyen esetekben a Bizottság – tekintetbe véve a mindenkori 

tárolási költségeket – támogatást ítél meg azon piaci szereplőknek (vágóhidaknak, vagy kereskedőknek), akik 

vállalják, hogy egyes, rögzített mennyiségű és minőségű féltesteket, vagy húsrészeket adott időre (általában 5-7 

hónapra) kivonnak a piacról. Alapvető követelmény, hogy a magántárolási támogatások költségei nem 

haladhatják meg a központi felvásárlással járó kiadásokat. A magántárolási akcióban készletezett húsnak 

Közösségi eredetűek kell lennie (azaz legalább 2 hónapja az EU-ban tartott sertésből kell származnia), valamint 

eleget kell tennie bizonyos minőségi követelményeknek is. Az állat levágására maximum 10 nappal a betárolás 

előtt kerülhetett sor. Minimálisan két hónapos tárolási idő után lehetőség van a készletezett mennyiség, vagy 

adott résének kitárolására, amennyiben a raktárból kivont árut 60 napon belül exportálják. Ilyen esetben a 

támogatás összege a tárolási idő rövidülésével arányosan csökken. 

Végezetül fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a referenciaárak az alapár 103%-a alá süllyedése még 

csupán a lehetőséget adja meg a piaci beavatkozásra, de nem teszi azt automatikusan kötelezővé. A Bizottság 

dönti el, hogy mennyire ítéli kritikusnak a helyzetet, s mikor dönt támogató intézkedések meghozataláról. 

9.2. Export-import szabályozás 

A piac, illetve a piaci árak stabilitását nemcsak a belső támogatási mechanizmus biztosítja, hanem a 

külkereskedelmi gyakorlat is, amely két elemből úgymint: (1) harmadik országba történő értékesítéskor export-

támogatásokból; és (2) importkorlátozó intézkedésekből áll. 

Export-támogatás kizárólag valamely tagállam területérő harmadik országba irányuló export esetén adható. Az 

Unió egyik tagországából egy másik tagországba történő értékesítés az egységes belső piac létrejöttétől (1993), 

a belső határok fizikai eltörlésének időpontjától számítva ugyanis belkereskedelemnek, hivatalos megnevezéssel 

„Közösségen belüli kereskedelemnek” számít. 

Az Európai Unió történelme során a mezőgazdasági árak mindig magasabbak voltak a világpiaci áraknál. Ennek 

elsődleges okát a Római Szerződésben találjuk meg. Az Európai Gazdasági Közösség alapításakor a tagországi 

számos mezőgazdasági termékből importra szorultak, ezért a Közös Agrárpolitika kialakításakor a legfőbb célok 

között szerepel a lakosság élelmiszer-ellátásának, valamint ezzel szoros összefüggésben a mezőgazdaságból 

élők méltányos jövedelmének és életszínvonalának biztosítása. Az említett megvalósítása érdekében szükség 

volt a belső piac stabilitásának megőrzésére, melyet – többek között – a jelentősen támogatott árak segítségével 

értek el. A mesterségesen magasan tartott árak ugyan jövedelmezővé tették a mezőgazdasági termelést, a 

lakosság más rétegeit azonban egyre erőteljesebb ellenszenvvel viseltettek a fennálló rendszer iránt. 

Fogyasztóként a világpiacinál jóval magasabb élelmiszerárakat kifogásolták, adófizetőként pedig a miatt 

tiltakoztak, hogy a Közös Agrárpolitika emészti fel a központi költségvetés döntő hányadát (a hetvenes-
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nyolcvanas években mintegy 2/3-ot!). Annak érdekében, hogy a magas termelési költségek mellett előállított 

mezőgazdasági árucikkek versenyképesek legyenek a világpiacon, a Közösség export-támogatást (hivatalos 

nevén: export-visszatérítést) fizet. A visszatérítések az Unióban, illetve más országokban előállított termékek 

piaci ára közötti különbséget hivatottak kiegyenlíteni. Export-visszatérítésben csak Közösségi eredetű termék 

részesíthető. Harmadik országból importált termék re-exportja kizárólag akkor jogosult támogatásra, ha az 

exportőr kétséget kizáróan bizonyítja, hogy egy és ugyanazon termékről van szó, valamint előzetesen minden 

import-teher megfizetésre került. Az export-támogatásként biztosított összeg nem haladhatja meg a lerótt 

import-illetékek összegét. Importból származó termék exporttámogatása abban az esetben lehetséges, ha a 

termék az Európai Unió területén olyan, kereskedelmi szempontból fontos feldolgozáson ment keresztül, mely 

által új terméket eredményezett, vagy a tovább feldolgozás lényeges szakaszát jelenti, s ennek következtében az 

áru már „nem azonos az eredetivel”. 

9.3. Különleges piactámogató intézkedések 

Különleges piactámogató intézkedéseket akkor kezdeményeznek és tartanak életben, ha valamilyen 

járványszerű megbetegedést kell felszámolni és az onnan származó hús emberi fogyasztásra nem alkalmas, 

illetve fogyasztásra nem ajánlott. 

Az értékesítési árat erősen befolyásolja a termék minősége. 1989. január 1. óta az Európai Unióban kötelező a 

hasított testek egységes, objektív szempontokon alapuló vágás utáni minősítése. 

 

9.5. táblázat 

A minősítési rendszer célja, hogy a hasított sertéseket közösségi kereskedelmi osztályokba sorolásával 

megbízható alapot teremtsenek az árszabályozáshoz, illetve az árjelentésekhez, s ezen keresztül a piaci helyzet 

értékeléséhez. A besorolás alapja a hasított test súlya, valamint a színhústartalom százalékban kifejezett aránya. 

Öt kereskedelmi osztály került meghatározásra (E-U-R-O-P), míg a hatodik minőségi kategória (S) alkalmazása 

opcionális. Ennek lényege, hogy a hasított sertés olyan minőségi kategóriába kerül, amennyi színhúst tartalmaz 

100 kg-ra vonatkoztatva. 

A kivéreztetett és kizsigerelt (továbbá hájat, vesét, rekeszizmot, szőrt, körmöket, nemi szervet és nyelvet nem 

tartalmazó) sertéstest súlyát a vágást követő 45 percen belül kell lemérni, valamint hideg súlyra kell korrigálni. 

A színhústartalom mérésére szolgáló eljárás nem egységes a Közösségen belül, de az adott módszer alkalmazása 

csak a Bizottság jóváhagyása után lehetséges. A hasított testek kereskedelmi osztályba sorolása nem kötelező a 

következő esetekben: tenyésztési célú sertések; éves átlagban maximum heti 200 sertést vágó vágóhidak; azon 

vágóhidaknál, ahol kizárólag saját hizlaldából származó sertéseket vágnak, majd az összes hasított sertést 

darabolják. 

Ezen kívül szólnunk kell még az M1, M2 és V jelzésekről, melyek úgy jönnek létre, hogy a 120 kilogramm 

meleg súlyt meghaladó sertés vágott testet nem kell minősíteni, azonban a minősítőnek M1, M2 illetve V jelzést 

kell adnia. Ezen jelzéseket a vágott testen a minősítésnek megfelelően fel kell tüntetni. Az M1 a tenyésztésbe 

fogott hús jellegű kocát, az M2 egyéb kocát és hízót a V pedig a kant és kanlott sertést jelenti. (INT1, 2007) 
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Chapter 10. A JUHÁSZATI ÁGAZAT 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 

A juhászati ágazat a juhok tenyésztését, tartását, továbbá az egyes fajtákkal végzett termelést foglalja magába. 

Világviszonylatban a juh négy fő terméke: hús, gyapjú, tej és bőr. A világon is és Magyarországon is a fő 

termékek közül a hús kiemelt jelentőséggel bír, így döntően a hústermelésre koncentrálva mutatjuk be az ágazat 

jelentőségét. A következő fejezetben a juhtenyésztés nemzetközi és hazai helyzetét, ökonómiai sajátosságait, 

költség és jövedelemviszonyait ismertetjük, továbbá bemutatjuk azokat a lehetséges fejlesztési irányokat, 

amelyek felé el kellene indulnia a hazai juhászati ágazatnak. 

1. A juhtenyésztés helyzete, gazdasági jelentősége 

1.1. A világ juhállománya, a termelés és kereskedelem alakulása 

A világ juhállománya az 1960-as évektől az 1990-es évek elejéig folyamatosan növekedett, majd az 1991-2003 

közötti időszakban mintegy 180 millió egyeddel csökkent, így visszaesett az 1973-as szintre. 2007-től ismét 

enyhe növekedés figyelhető meg a létszám tekintetében (LAPIS-NÁBRÁDI, 2007). Az állomány nagysága 

2004-ben 1,039 milliárd egyed volt. 2007-re ez a létszám 1,112 milliárd egyedre nőtt. A világ legjelentősebb 

juhtartó államait az 10.1. ábrán tüntettük fel. 

 

10.1. ábra 

A világ jelentősebb juhtartó országai 

Forrás: FAO, 2007 

A világ hústermelése a FAO adatai alapján 281,5 millió tonna volt 2009-ben, amelyből a juhhús 3%-ot tett ki. A 

világ juhhústermelése nőtt az elmúlt néhány évben, mértéke kb. 8,9 millió tonna. A növekedéshez döntően az 

ázsiai országok termelésnövekedése járult hozzá. Európában a termelésben csökkenés ment végbe a termelésben 

2000-hez képest.A juhhús export mértéke a FAO adatai alapján 2006-ban mintegy 1 013 682 tonna volt. A 

juhászati termékek világpiacán Ausztrália és Új-Zéland a meghatározó piaci szereplők, amit az bizonyít, hogy 

67%-kal részesedik a két ország a világ juhhúsexportjából. (Új-Zéland értékesítése önmagában a világexport 

36,5%-át adja.). A jelentősebb juhhúsexportőr országokat a 10.2. ábrán tüntettük fel. 
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10.2. ábra 

Jelentősebb juhhúsexportőr országok 

Forrás: FAO, 2006 

A FAO adatai alapján a világ gyapjútermelése jelentősen visszaesett az elmúlt húsz évben. Míg a nyolcvanas 

évek végén 3,2 millió tonna volt a világ gyapjútermelése, addig napjainkra visszaesett 2,19 millió tonnára. A 

gyapjú világpiaci ára és kereskedelme elsősorban a tengeren túli országok termelésétől és áraitól függ. Az 

ausztráliai- és az új-zélandi termelés a meghatározó (az előbbi a világ gyapjútermelésének 35-40-, az utóbbi 

pedig a 25%-át adja), de a dél-afrikai és dél-amerikai gyapjú is jelentős részt foglal el a piacon. Emellett 

Oroszország és Kína is a nagy termelők közé tartozik, jóllehet rendszeres vásárlóként is jelen vannak a piacon 

(CEHLA et al. 2010) 

A világ tejtermeléséből a juhtej 1,4%-al részesedik, ami 9,3 millió liter tejnek felel meg. A tejtermelő országok 

legfontosabb exportcikke a juhsajt. A világexport 2007-ben a FAO adatai alapján 52200 tonna volt, tehát 

nagyságrenddel elmaradt a hús vagy a gyapjú forgalmától. A jelentősebb juhsajt exportőr országok Olaszország, 

Görögország, Franciaország és Bulgária. 

Európa juhtenyésztése: Az elmúlt évtizedekben Közép- és Kelet-Európa állománya jelentősen csökkent. Az 

Európai Unió (továbbiakban EU) legtöbb tagállamára igaz a csökkenés, amely alól Olaszország (minimális 

növekedés) és Románia számít kivételnek (csatlakozástól évi egy milliós növekedés). Az utóbbi esetében 

alapvetően az adminisztrációs számok pontosítása következett be. A teljes Unió juhlétszáma azonban a 2004-es 

és 2007-es kibővítés ellenére folyamatosan csökken, ami a fő juhtartó tagállamokban zajló tendenciák 

következménye. 

Ha csökkenő sorrendbe állítjuk az egy milliónál nagyobb juhlétszámot tartó tagállamokat, akkor a következő 

sorrendet kapjuk: EK, Spanyolország, Románia, Görögország, Olaszország, Franciaország, Portugália, Írország, 

Németország, Bulgária, Hollandia és Magyarország. Az EU teljes anyajuh létszáma 2009-ben 68,5 millió volt, 

és 2010-ben várhatóan 66,5 millió egyed lesz (KUKOVICS, 2010). A juhállomány csökkenésével 

párhuzamosan csökkent a juhhústermelés mértéke is 10.1. táblázat. 

Kontinensünkön a legtöbb juhhúst az Egyesült Királyságban (30%) és Spanyolországban (20%) állítják elő 

(Institute de L’elevage, 2005). Az EU-ban felhasznált juh és kecskehús mennyisége már 2009-ben 1,2 millió 

tonnára apadt, és a csökkenés idén is folytatódik. Az idei várható fogyasztáson belül a belső juhhús termelés 870 

ezer tonnát, a belső kecskehús termelés 75 ezer tonnát, az import (juh és kecskehús) pedig 270 ezer tonnát tesz 

ki. Mindez azt jelenti, hogy az Eu nettó importőr juhhús tekintetében. Az import döntő hányada Új-Zélandról 

(86%) és Ausztráliából érkezik (7%), az export pedig legnagyobb hányadban Horvátországba (20,9%), 

Libanonba (13,8%) és Svájcba (9,8%) kerül (KUKOVICS, 2010). 
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10.1. táblázat 

Forrás: CEHLA, 2010 FAO adatai alapján 

Néhány tagállam, pl. Magyarország, Írország és Lengyelország termelése viszont messze meghaladja az 

országban elfogyasztott mennyiséget. Ezek az országok elsősorban kis súlyú, úgynevezett könnyűbárányként 

(13 kg nyakalt törzs súly alatt) exportálják terméküket. 

Európa gyapjú termelése mintegy 265 ezer tonna. A legjelentősebb gyapjú előállító országok - Egyesült 

Királyság, Spanyolország, Oroszország, Franciaország – termelése is nagyságrenddel elmarad Ausztrália 

termelésétől. A gyapjú világkereskedelmében Európa nettó importőr. Az import értéke több mint négyszerese az 

exportált gyapjú értékének. A világexport közel fele kontinensünkre irányul. A legnagyobb európai 

gyapjútermelő ország is a világexport mindössze 4%-át adja (LAPIS-NÁBRÁDI, 2007). 

A juhtejtermelés jelentősége a mediterrán országokban, az ottani hús- és tejtermék fogyasztási szokások miatt 

lényegesen nagyobb, mint az északi államokban. Franciaországban és (időnként) Görögországban a tejtermelés 

meghaladja a belső fogyasztás szükségleteit Agreste, (2006) és jelentős az EU-n belüli-, valamint a kifele 

irányuló export, mégis a teljes EU a nem tagországok jelentős juhtejtermék felvevő piaca lehet (KUKOVICS et 

al., 1998). Az elmúlt másfél évtizedben Kelet- és Közép-Európában nagymértékben csökkent a tejtermelés. Ezt 

a csökkenést az EU tejtermelése ellensúlyozta, ami 2,9 millió tonna körüli szinten mozog (LAPIS, 2006). A 

juhhús külkereskedelmi egyenlegével szemben a juhtejtermékek közül a juhsajt külkereskedelmi egyenlege 

pozitív volt 2006-ban (10.3. ábra). 
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10.3. ábra 

A juhhús és juhsajt külkereskedelmi egyenlege az EU-ban 

Forrás: CEHLA, 2010 FAO 2006 adatai alapján 

Az EU DG AGRI (2010) előrejelzése szerint a juhhús bruttó és nettó belső termelése 2015-ig folyamatosan 

csökkenni fog, míg az élőjuh export és import változatlan szinten marad. 

Magyarország helyzete: Míg a 60-as években döntően a gyapjú járult hozzá az ágazat termelési értékéhez és a 

hús csak másodlagos szereplő volt, addig ez a helyzet napjainkra (már az 1970-től számítható tendencia váltás 

eredményeként) teljesen megváltozott. A gyapjú gyakorlatilag az ágazat melléktermékévé vált. 1990-ben 7,3 

ezer tonnát meghaladó gyapjútömeggel szemben. 1997-ben már kevesebb, mint 3,0 ezer tonna gyapjú 

értékesítése jelenthetett gondot a termelőknek. Hazánk Európai Uniós csatlakozásának évében jelentősen nőtt a 

gyapjútermelés a létszám növekedéssel párhuzamosan 4100 tonnáról 4700 tonnára, majd 5027 tonnára. 

Napjainkban 4500-4600 tonna körül alakul hazánk gyapjútermelése. Az elmúlt évek adatait értékelve 

elmondható, hogy a gyapjútermelés értéke gyakorlatilag az ország juhállományával együtt változott. Fajlagosan 

3,8 -4,2 kg/anyajuh körül alakul az egy anyára jutó gyapjútermelés. 

A FAO forrásai szerint hazánk juhtejtermelése 2006-ban 2511,3 ezer liter volt, amely az előző évi 3541,2 ezer 

literhez képest jelentős visszaesésnek tekinthető. Magyarország juhtej termékekből nettó importőr, behozatalunk 

2001-ben 2500 tonna, exportunk mintegy 260 tonna volt. Az 1990 és 1997 közötti időszakban juhtejtermelésünk 

kevesebb, mint felére csökkent, 2001-ben magas volt, majd ismét csökkenő tendenciát mutatott (LAPIS, 2006). 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2008-ban Magyarországon 19 571 tonnányi vágójuhot 

állított elő az ágazat. A Magyarországon előállított bárányokat döntően élőállatként, nem pedig feldolgozott 

termékként értékesítjük. A vágóbárányok értékesítési átlagsúlya 21 kg körül alakult. Ez az értékesítési átlagsúly 

a már több éve hazánk meghatározó vágóbárány piacának az igényei alapján alakult ki. Ennek hátterében az áll, 

hogy az ágazatot az olasz piacra irányuló exportorientáció jellemzi, ami szinte teljes egészében élő bárányként 

kerül értékesítésre. 

Magyarországon a juhágazat az összes állati-termék előállítás 2%-át adja, míg a mezőgazdaságban előállított 

összes termelési értékből csupán 1%-ot tesz ki (JÁVOR- APÁTI, 2006). 

1.2. A juhhús-fogyasztás alakulása 

A világ juhhúsfogyasztása csekély, 1,8-2 kg/fő/év szinten stagnál. A fejlett országokban egyenletes a csökkenés, 

a fejlődő országokban, pedig nő. Például Afrikában 2,6-ra emelkedett, ezzel a legmagasabb értéket érte el a 

fejlődő országok között (NÁBRÁDI-JÁVOR, 2002). Azokban az államokban stagnál, vagy nő a fogyasztás és a 

kereslet a juhhús iránt, ahol több afrikai, ázsiai, vagy iszlám vallású emigránst fogadnak be, mivel ők saját 

kultúrájukat is magukkal viszik, aminek adott esetben a juhhúsfogyasztás is része (DYRMUNDSSON, 2004). 

Általánosságban elmondható, hogy a legjelentősebb juhhúsfogyasztók a közel-keleti és dél- európai államok, 
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illetve néhány ázsiai ország. Az EU DG AGRI (2010) előrejelzésében azt közli, hogy a belső fogyasztás enyhe 

fokozatos csökkenésére lehet számítani, ami az egy főre jutó mennyiségben 2,5 kg-való visszaesést feltételez. 

A magyarországi juhhúsfogyasztás mértékére vonatkozóan az egyes statisztikai adatok eltérő értékeket 

közölnek. Míg a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a hazai fogyasztás 0,1 kg/fő, addig KUKOVICS-

JÁVOR (2008) és CEHLA (2009) levezetése szerint 0,3 kg/főre tehető a hazai fogyasztás. A különbség abból 

adódhat, hogy a KSH adatai csak a hivatalosan közölt adatokat tartalmazzák, míg az említett szerzők által közölt 

adatok már a statisztika látókörén kívül eső fogyasztás mértékét is tartalmazzák. A minimális hazai kereslet 

kapcsolatba hozható azzal, hogy a belföldi piacokon megjelenő juhhús döntő hányadát a selejt anyajuhok húsa 

képezi. 

1.3. A juhállomány alakulása Magyarországon 

Az állattenyésztési ágazatok a rendszerváltozás óta jelentős átalakuláson mentek keresztül. Szinte valamennyi 

ágazatban csaknem felére esett vissza az állományi létszám nagysága, különösen igaz ez a juhászatra. Míg 1982-

ben 3,2 millió, 1988-ban 2,2 millió volt Magyarország juhlétszáma, addig ez napjainkra épp, hogy meghaladja 

az egymillió juhot. Ha figyelembe vesszük az ágazat jövedelmi és piaci viszonyait, akkor elmondható, hogy ez 

az anyajuhlétszám tovább fog csökkeni. A csökkenés tendenciáját egyrészt igazolja az anyajuh támogatási kvóta 

kihasználásának mértéke is, ami 2009-ben a Magyar Juh és Kecsketenyésztők Szövetsége (továbbiakban: 

MJKSZ) előzetes adatai alapján 84 %-os kihasználtsági szinten volt, valamint a bárány export csökkenése is, 

amely a Juh Terméktanács (továbbiakban: JT) adatai alapján 2000-ben 892 098 egyed, 2008-ban 600 000 egyed 

volt. Míg napjainkban vélhetően ugyancsak 600 000 re tehető a bárány export mértéke. 

A juhtartók 44,1%-a, pontosabban 3108 juhtartó 50 anyajuhnál kevesebbet tart, ami a az országos 

anyajuhlétszám 7,14%-át teszi ki. A juhtartók csupán 5,3%-a rendelkezik 500 feletti anyalétszámmal, viszont ők 

birtokolják az országos anyajuhlétszám 32,1%-át. Az MJKSZ adatai alapján az átlagos telepméret csupán 144 

anyajuh/telep, ami igen kedvezőtlennek mondható (10.2. táblázat). 

 

10.2. táblázat 

Forrás: CEHLA, 2010 MJKSZ, 2010 adatai alapján 

A hazai juhállomány térségi eloszlását láthatjuk a 10.4. ábrán, ami alapján elmondhatjuk, hogy a hazai állomány 

döntő része az Észak-alföldi és Dél-alföldi régiókban található (65%). 
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10.4. ábra 

A juhállomány térségi eloszlása 

Forrás: CEHLA, 2010 a Magyar Juh és Kecsketenyésztők Szövetsége (MJKSZ) 2009 alapján 

A tulajdonviszonyok szerinti csoportosítás alapján elmondható, hogy a juhlétszám csaknem egésze egyéni 

gazdaságok tulajdonában van (10.3 táblázat). 

 

10.3. táblázat 

Forrás: KSH, 2011 

A létszámadatokból még az is kitűnik, hogy az elmúlt években rohamosan csökken az anyajuhlétszám, melynek 

hátterében az ágazat alacsony jövedelemtermelő-képessége állhat. 

1.4. A juhágazat üzemgazdasági előnyei és hátrányai, az ágazat 
problémái 

A juhtenyésztés üzemgazdasági előnyei a következő pontokban foglalhatók össze: 

-A takarmányozás alapozható feltétlen takarmánytermő területekre, vagyis más mezőgazdasági tevékenységre 

alkalmatlan, gyenge termőképességű takarmánytermő területekre. 

-Az egyéb növényi termékek melléktermékének hasznosítására kiválóan alkalmas. (pl. kukorica tört szem, 

kukorica szármaradvány, stb.) 
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-Tájfenntartás, vidéki foglalkoztatás. 

-Csak saját takarmánybázisra is alapozható. 

-Hármas (kettős) hasznosítás esetén akár egész évben árbevételt biztosít, mindezzel kiküszöböli a likviditási 

gondokat. 

-Viszonylag kis élőmunka-ráfordítás igénye van, de annál nagyobb szakértelmet igényel. 

-Trágyatermelés (600-700 kg/év/anya) 

Azon tenyésztők számára lehet előnyös a juhtenyésztés, akik a fenti előnyökkel rendelkeznek, ugyanis a 

juhokkal hasznosíthatóvá álnak a feltétlen takarmánytermő területek, valamint az egyéb növényi termékek 

melléktermékei is. Mindezek gazdaságon belül költségmegtakarítást eredményeznek. Az előnyökkel szemben 

igen sok vállalatgazdasági hátránya van a juhtenyésztésnek: 

-Befektetett eszközigénye intenzitástól függő, lassú megtérülés, alacsony eszközhatékonyság. 

-Kedvezőtlen munkakörülmények, a juh és a juhász az egyik legkiszolgáltatottabb 

-Hiányos szakemberképzés, nem koncentrálódott megfelelő nagyságú szellemi kapacitás. 

-A tulajdonlásban szétválik a takarmánytermő terület, az épület és az állat, amit a vagyonvédelmi problémák 

tovább fokoznak. 

-Egyoldalú piac (95% Olaszország), élve szállítás (21 kg/bárány átlagsúly), emiatt erős export-kiszolgáltatottság 

jellemzi az ágazatot. 

-Etikátlan kereskedői magatartás, manipulált piaci árak. Az ágazat presztízse értékét veszti, gyökértelen 

termelők. 

-Kedvezőtlen állománykoncentráció (140 anyajuh/telep). 

-Elöregedő juhtartók, 50 év felettiek magas aránya. 

Napjainkban a juhtenyésztést számos probléma jellemzi. Egyik legfontosabb kérdés a tőkehiány, melynek 

következményeként kialakult egy alacsony színvonalú eszközállomány, elöregedett a termelő anyajuhállomány, 

kedvezőtlenné vált a fajtaösszetétel és még sorolhatnánk a következményeket. Alapvetően külföldi piacokra 

termel az ágazat, és az árú kereskedők/bárányfelvásárlók közvetítésével jut el a piacra. A kereskedők egy része 

kihasználja a helyzetet, ami rontja a termelők jövedelemtermelő képességét. (halasztott fizetés, nyomott árak, 

stb.) Kiszámíthatatlan vágóbárány iránti piaci igények, amelyeket részben a Romániai báránykínálat befolyásol. 

Főprofil a vágóbárány előállítás, a tej szerepe nem számottevő, a gyapjú melléktermékévé vált az ágazatnak. 

Alacsony és romló minőségi paraméterek, ami részben a korszerűtlen fajtahasználatnak köszönhető. A 

vágóhidak, feldolgozók hiányának eredményeképpen nem keletkezik hozzáadott érték az ágazatban, továbbá 

alacsony lett a hazai fogyasztás, ami a feldolgozók hiányának és a hiányos marketingnek köszönhető. A 

kialakult támogatási rendszer a növénytermesztésnek és a földtulajdonosoknak kedvez, nem ösztönzi a 

juhászokat a fejlesztésekre. szakmai A Juh Terméktanács, valamint a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő 

Szövetség pedig alkalmatlan a hatékony szakmai érdekképviseletre. Mindezt tetézi, hogy a politika sem nyitott a 

problémák megoldására. 

2. A juhtenyésztés szervezése és ökonómiája 

2.1. Berendezkedés az állattartásra 

Az ágazat berendezkedési költségeinél három tényezőt indokolt figyelembe venni: a föld, illetve 

takarmánytermő terület igényt, befektetett eszközöket, valamint a munkaerő iránti szükségletet. 

A termőföld: KUKOVICS et al., (2010) felmérése szerint a juhászatok által használ szántóterület 88%-a saját 

terület és csupán a fennmaradó 12%-a bérelt. A gyepterületeknél már nem ilyen kedvező az arány mivel ott a 

saját gyepterület csak a 68%-át adják az összes területnek, míg a bérelt terület aránya 28% és 4% egyéb 

tulajdonviszony. Ha tovább bontjuk ezeket az arányokat a technológia intenzitása alapján, akkor ugyanezek az 
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arányok figyelhetők meg valamennyi intenzitás esetén. Egedül az intenzív technológia esetén figyelhető meg 

némi különbség, ugyanis itt a bérelt területek közel 15%-át adják az összes használt területnek. 

A földterület bérleti díja KUKOVICS et al., (2010) felmérése szerint a szántóterületeknél valamennyi 

üzemméret átlagában 2008-ban 20 165 Ft/ha, a gyepterületeknél 7673 Ft/ha. A 10.4. táblázatban egy anya és 

szaporulata által igényelt takarmányok és annak átlagterméséből számított területigényét tüntettük fel. Látható, 

hogy egy állat eltartására 0,3- 0,5 hektár területigény szükséges, mely tulajdonlás esetén 100-300 ezer forint, 

bérlemény esetén anyánként 8-12 ezer Ft/év tőkelekötést igényel. A területalapú támogatások bevezetését 

követően, mind a föld árak, mind a bérleti díjak jelentősen emelkedtek. 

 

10.4. táblázat 

Forrás: LAPIS - NÁBRÁDI, 2007 

Egyéb befektetett eszközök: KUKOVICS et al., (2010) 85 544 anyajuhra kiterjedő felmérésének eredményei 

szerint a juhászatok többsége rendelkezik az állatok elhelyezéséhez szükséges épületekkel, viszont az épületek 

kihasználtsága csupán 65-75%-os. Szerkezetüket tekintve elmondható, hogy az épületek 45,97% téglából-, 

25,54%-a vályogból-, 15,13%-a fából-, 10,41%-a betonból- és 2,95%-a egyéb anyagból készült. Összességében 

az épületek 70%-ról mondható el, hogy biztosítják a januári ellési szezonban a megfelelő szigetelést hidegebb 

tél esetén, ami jelentős versenyelőnyt jelenthet. Egy hidegebb tél esetén a rossz szigetelés egyenes 

következménye a magas 25-35% -os bárányelhullás. Az épületek koráról elmondható, hogy igen változatos 

képet mutattak. 1-5 éves az épületek 11,19%-a; 6-10 éves az épületek 29,86%, 11-20 éves az épületek 21,08%-a 

21-30 éves az épületek 23,13%-a, míg a fennmaradó épületek között van 50 év feletti korú épület is. Az épületek 

37,87%-a 20 év feletti, és 58, 95%-a pedig 11 év feletti korú. 

A 10.5. táblázatban intenzitástól és hasznosítási iránytól függően tüntettük fel az ágazat férőhelyre (fh), illetve 

egyedre jutó beruházási igényét. 

 

10.5. táblázat 

Forrás: LAPIS - NÁBRÁDI, 2007 
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Általában a juhászati ágazat infrastrukturális ellátottságáról megemlíthető, hogy a hodályok 76%-a több mint 15 

éves, az épületek közel 50%-a egyszerű, szerfából készült. A tulajdonlás szétválása miatt a hodályok mintegy 

8%-a bérelt. Az ágazatban használt legelőterület közel 60%-a nem a juhász tulajdona, hanem azt bérleményben 

használja. 

Munkaerő: Az ágazatban az egy fő által gondozható állatok számát 10.6. táblázatban tüntettük fel. 

Munkaszervezeti formák szerint kedvező formáció lenne az egy nyáj, egy juhász (350-400 db felnőtt állat), 

jelenleg azonban az ágazati koncentráció még nem érte el ezt a szintet. 

 

10.6. táblázat 

Forrás: LAPIS - NÁBRÁDI, 2007 

-egy nyáj, egy juhász (350-400 db felnőtt); 

-két nyáj, két juhász (párosnorma 700-800 db); 

-hármasnorma (900-1200 juhlétszám felett); 

-munkakörök szerint (nagyüzemekre jellemző); 

-komplex brigádok (nagyüzemekre jellemző). 

KUKOVICS et al., (2010) felmérése alapján a juhászatok vezetőinek az iskolai végzettsége igen változó képet 

mutat. Az összes vizsgált üzemméret átlagában az általános iskolai végzettséggel 18,88 %, szakmunkás 

képzettséggel 21,02%, technikusi végzettséggel 28,19% és középiskolai végzettséggel 23,67%-uk rendelkezik. 

A felsőfokú végzettségűek aránya igen alacsony, mivel főiskolai végzettséggel 4,79%, míg egyetemi 

végzettséggel a juhászatok vezetőinek 3,45%-a rendelkezik. Ha belső szerkezetét vizsgáljuk üzemméretenkénti 

bontásban az adatoknak, akkor megállapítható, hogy a telepméret növekedésével nő a telepvezető iskolai 

végzettsége is, kiemelném az 500 feletti üzemek számát, mivel itt fordult elő a legnagyobb arányban a felsőfokú 

végzettséggel rendelkező telepvezető. 

A telepvezetők korösszetételét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy jóval nagyobb a fiatal gazdálkodók aránya, 

mint az Európai Uniós átlag, a vizsgált mintában 10%-ot tesz ki a 30 év alattiak aránya. 30 -40 év között van a 

juhtartók 31,44%-a, míg a 41-50 év közöttiek aránya 23,46%. Az 50 év felettiek 34,28%-ot képviselnek az össze 

juhtartóból. 

2.2. Az anyajuhtartás, báránynevelés költsége és jövedelme 

A fontosabb gazdasági adatok bemutatásához nézzük át a 10.7 táblázatot. A táblázat jól szemlélteti, hogy a hazai 

juhlétszám jelenleg visszaállt az EU csatlakozásunk előtti állapotra. A csatlakozásunkat követően volt egy 

nagyobb létszámnövekedés, ugyanis a gazdák fejlesztették állományukat a jobb megélhetés reményében, de ez 

nem következett be és így visszaesett a juhlétszám. A belső termelésünk és az exportunk stagnálni látszik míg az 

import, valamint az export csökkenő tendenciát mutat. 
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10.7. táblázat 

Forrás: KUKOVICS, 2009 

A csökkenés hátterének értelmezéséhez nézzük át az egyéni és társas gazdaságok ágazati eredményeit (10.8. és 

10.9. táblázatok). Az egyéni gazdaságok esetén megállapítható, hogy a 2007-től veszteséges az ágazat. Az AKI 

számításaiban nincsenek benne az egyéb jogcímen az ágazatban igényelhető támogatási formák (területalapú 

támogatás, agrár- környezetgazdálkodás, stb.), amelyek jelentősen megnövelik az ágazat eredményét és 

nélkülük nem is érné meg juhtenyésztéssel foglalkozni. Míg az elmúlt években a termelés költségei fokozatosan 

nőttek, addig a termelés értéke jelentősen nem változott. A társas vállalkozásoknál ugyanez a tendencia 

figyelhet meg annyi különbséggel, hogy náluk a veszteség mértéke az egyéni gazdaságok veszteségének 

kétszerese. 
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10.8. táblázat 

Forrás: BELÁDI- KERTÉSZ, 2009 
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10.9. táblázat 

Forrás: BELÁDI- KERTÉSZ, 2009 

Anyagjellegű költség: Az anyagköltség a termelésben felhasznált alap- és segédanyagok, valamint a felhasznált 

energia árának összege. Hasonlóan más állattenyésztési ágazatokhoz, a költségek legnagyobb hányadát az 

anyagköltség teszi ki (50-70 %). A termék-előállításban felhasznált anyagok részben vásárolt, részben pedig a 

gazdaságban előállított termékek. Az anyagköltségek között kerül kimutatásra a takarmány, gyógyszer, energia, 

tenyészállat értékkülönbözet és egyéb anyagok pénzben kifejezett értéke. Az anyagköltségen belül a 

takarmányköltség aránya a legmagasabb. A takarmányköltségek után a tenyészállatérték különbözet áll a 

második helyen. 
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Személyi jellegű költségek: A személy jellegű költség bérköltségek, közterhek és egyéb személyi juttatások 

együttese. A termelés költségeinek mintegy 15-18%-át – szélsőséges esetekben 20%-át- (társadalombiztosítási 

járulékkal együtt) képezi. 

Értékcsökkenési leírás: Értékcsökkenési leírásnak nevezzük a tárgyi eszközök műszaki, technikai és erkölcsi 

avulását kopását. A juhászatban az egyes technológiai berendezések, épületek után szoktak jellemezően 

értékcsökkenési leírást elszámolni. 

Segédüzemi szolgáltatás költsége: A segédüzemi szolgáltatás költsége csupán 1,7%- tól akár 8%-ig is terjedhet, 

attól függően, hogy milyen költségnemeket számolnak el utána. Ide számolható el a nyírás, kitrágyázás, 

valamint a takarmányszállítással kapcsolatos költségek. 

Egyéb költségek: Az egyéb költségek között olyan tételek számolhatók el, mint például a biztosítás, az 

állatorvosi költség, állomány-nyilvántartási költség, rendszertagsági díjak. Továbbá ide számolható el a 

tenyészállatok vásárlásának értéke, és az egyes felújítási költségek is. 

Általános költségek: Az általános költségekhez tartoznak az üzem irányításával kapcsolatos dologi és személyi 

jellegű költségek. Ezek részben a vállalkozás általános irányításával, részben az üzemeltetésével kapcsolatosak. 

Például az általános költségek közé tartozik a vezető munkabére, vagy adminisztratív alkalmazott személyi 

jellegű költsége is. Tipikus általános költségnek minősül a könyvviteli szolgáltatás díja, valamint az irodaszerek 

költsége is. 

Ahhoz, hogy valós képet kapjunk a juhászati ágazat tényleges üzemgazdasági viszonyairól a szerzők 

párhuzamosan bemutatnak egy tejtermelő és egy árutermelő juhászatot. A két telep naturális mutatói jelentősen 

eltérnek egymástól, valamint az országos átlagtól. A szaporulati mutató alakulása a tejelő juhászatban csaknem 

a duplája az árutermelő juhászaténak. A hazai hasznosult szaporulat átlaga 0,6-0,7 bárány/anya/év magyar 

merinó esetében, így a bemutatandó telepek jó színvonalú telepeknek minősülnek. (10.10. táblázat) 

 

10.10. táblázat 
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10.11. táblázat 

Nézzük meg miként alakul a termelési érték a két juhászatban 10.11. táblázat. 

Forrás: CEHLA – NÁBRÁDI, 2009 

A tejtermelő juhászatban az árutermelő juhászathoz képest további bevételi források keletkeznek a 

tenyészállatok értékesítéséből, valamint a tejtermelésből. Fajlagosan nézve a két mutató értékét, láthatjuk, hogy 

az egy anyára jutó termelési érték az árutermelő juhászat esetében jelentősen elmarad a tejtermelőjétől, amely 

esetén az egy anyára jutó érték 122 351 Ft. A bevételi források áttekintése után nézzük meg miként alakultak a 

költségek a juhászatokban, milyen különbségek és sajátosságok figyelhetők meg (10.12. táblázat). 

 

10.12. táblázat 

Forrás: CEHLA – NÁBRÁDI, 2009 
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A tejtermelő juhászat költségei jelentősen eltérnek az árutermelőjétől. Az első különbség az anyagköltségekben 

figyelhető meg. Míg az árutermelő juhászatban félintenzív legeltetéses technológiát alkalmaznak, addig a 

tejtermelő esetében intenzív takarmányozás mellett és legelő nélkül történik a termelés. Az árutermelő telepen 

három fő, a tejtermelőnél pedig egy fő személyi jellegű költségei merültek fel. A tenyészállat-előállítás miatt 

további költségek terhelik a tejelő juhászatot. Az utolsó különbség az, hogy az árutermelő esetében az állomány 

méretéből fakadóan szükséges állatorvost fogadnia, aminek rendszeres havi díja van, míg a törzstenyészetben 

csak eseti jelleggel merülnek fel állatorvosi költségek. 

 

10.12. táblázat 

Forrás: CEHLA – NÁBRÁDI, 2009 

A 10.12. táblázatból egyértelműen látszik, hogy a tejtermelő törzstenyészet majdnem akkora bruttó jövedelmet 

realizál, mint a tőle jóval nagyobb méretű és magasabb tőkeigényű árutermelő juhászat. A fajlagos adatok 

értékeit nézve, jelentős különbség figyelhető meg az egy anyára jutó nettó jövedelem értékében. A tejtermelő 

juhászat stabilan eredményes, az árutermelő pedig éppen hogy eléri a pozitív szaldót. 

2.3. Az ágazat fejlesztési lehetőségei 

Az egyik kiemelt fejlesztési cél a hatékonyság javítása, elsősorban a genetikai potenciál kihasználásával. 

Legnagyobb tartalék a bárányszaporulat növelésében rejlik. A jelenlegi alacsony színvonal, amely nem éri el az 

egy bárány/anya mutatót, messze elmarad a hazai állomány jelentős részét adó merinó fajta genetikai 

képességétől. Az árbevétel növelés egyik kihasználatlan tartaléka az aszezonális ciklusok kihasználása. 

A. Hatékonyságnövelés hozamoldalról 

Az árutermelő juhászatok hozamát behatárolja a telepeken alkalmazott fajta potenciális termelőképessége. 

Magyarországon az árutermelő juhászatokban a magyar merinó fajta dominál, amivel nincs is probléma, amíg 

nem kell felvennie a harcot a piacképes árut termelő világfajtákkal. 

Keresztezés: A fajtatisztán tenyésztett merinó termelési paraméterei messze elmaradnak a más fajtákkal 

keresztezett utódok termelésétől. Az árutermelő juhászatokban ilyen paraméterek például a napi testtömeg-

gyarapodás és az 1 kilogramm hús előállításához felhasznált takarmánymennyiség. KUKOVICS, (2006) 

kísérleti eredményei szerint a merinó*texel F1 végtermékek választásig elért napi súlygyarapodása 223 g/nap, a 

60 napos hízlalásban pedig 260 g/nap, szemben a fajtiszta merinókkal, amelyeknél a választásig 190 g/nap, a 60 

napos hízlalásban pedig 214 g/nap a napi súlygyarapodás. Mindez arra enged következtetni, hogy a keresztezett 

állományokban rövidebb a hízlalási idő, vagyis hamarabb érik el a bárányok az értékesítési súlyukat. 

A hozamok növelésében megoldás lehetne egy esetleges fajtaváltás, de az hosszú folyamat lenne. FÉSÜS 

(2007) is kiemeli, hogy nem fajtaváltásra, hanem helyes fajtahasználatra van szükség, ugyanis JÁVOR (2007) 

szerint 10-30%-al javíthatók a termelés paraméterei, amennyiben keresztezünk. 
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10.8. táblázat 

Forrás: CEHLA, 2010: GERGÁTZ et al. (2006); Juh Terméktanács adatai alapján 

Eredményes termelést szakszerű, céltudatos tenyésztői tevékenységgel, valamint az ehhez szükséges 

feltételekkel lehet elérni. A végtermék-előállító keresztezéshez szükséges genetikai háttér pedig ismereteink 

szerint rendelkezésre áll. A keresztezések alkalmazásával az alacsony szaporulati mutatók okozta elmaradt 

bevételeket is realizálhatnánk. Az elmaradt bevételek mértékének meghatározásában GERGÁTZ et al. (2006) 

kísérleti eredményeit használtuk fel. 

Értékelve a 10.8. táblázat adatait elmondható, hogy a magyar merinó szaporulati mutatója messze elmarad a 

lacaune-al keresztezett anyák mutatóitól. Számszerűen a keresztezésből adódó többletbevétel anyánként a 

merinóhoz képest 2007-es átlagáron számítva 2 705 Ft/anya. A táblázatban szerepel a fajtiszta lacaune anyák 

termelési paramétere is, ami csupán szemléltető jellegű, mivel az árutermelő juhászatok esetében nem a 

fajtaváltás a megoldás. 

A hozamok növelésének három kulcsfontosságú sarokpontját különítettük el, úgy mint a (1) takarmányozás; (2) 

ivarzási ciklusok legjobb kihasználása és a (3) keresztezések. 

Takarmányhasznosítás, takarmányozás: 

A hozamnövelés tekintetében fontos sarokpont a takarmányozás. Külön kell választani az anyák, valamint a 

bárányok takarmányozását. A bárányok takarmányozásában a legfontosabb a táp megválasztása. A bárányok 

fajlagos tápfelhasználását nagymértékben befolyásolja a genotípus, ezért javasolt terminál kosok alkalmazása, 

mivel a világfajtáknál kedvezőbben alakulnak a takarmányértékesítés mutatói. A fajlagos tápfelhasználás 

csökkenése jelentős költségcsökkenéssel jár bárányonként. Az anyák esetében a takarmányozásnál javasolt 

mindig a termelési ciklushoz illeszkedő takarmányadag kialakítása. Ezzel kiküszöbölhetőek az indokolatlan 

ráfordítások és párhuzamosan javulnak az anyák termelési paraméterei. 

A naturális paramétereket befolyásoló következő tényező a fajlagos tápfogyasztás értéke. A fajlagos 

tápfogyasztás nem csupán hozamnövelő tényező, amely befolyásolja a napi testtömeg-gyarapodást, hanem a 

költségek oldaláról nézve is fontos szerepet tölt be. Véleményem szerint nem mindegy, hogy egy telepen 

mennyi a fajlagos báránytáp-felhasználás, mivel jelenlegi takarmányárak esetében 1 kilogramm táp ára 56-100 

Ft között változik, amely egy 60 napos hízlalásban 0,21 kg/nap testtömeg-gyarapodással számolva 60 nap*0,21 

kg/nap/bárány*70 Ft/kg*1,1kg = 970 Ft/bárány. Ennyi költséget meg lehetne takarítani. 

A bárányok takarmányozásán kívül az anyák takarmányozása is befolyásolja a naturális hozamok alakulását, 

mégpedig a kondíciójukon keresztül. Az ivarzás idejére javuló kondíció, valamint a vemhesség 85 napjától 

történő abraktakarmány etetése javítja a termékenyülést és a magzat fejlődését (HEROLD- JÁVOR, 1984). 

Ezáltal a bárányok születést követő néhány napon belüli elhullásának valószínűsége csökken. A gyakorlat azt 

mutatja, hogy a gyenge bárányok az ellést követő egy-két napon belül elhullnak. Szoptatás idején a kiváló 

kondíció megfelelő tejtermelést biztosít, melynek eredményeképp javul a bárányok napi tejfelvétele és ezen 

keresztül a testtömeg-gyarapodásuk is. 

Ivarzási ciklusok: 
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A juhok ivarzásának a főszezonja az őszi szezon (szeptember- november), ugyanis ilyenkor az anyajuhok 

rendszeresen ivarzanak. A hazai árutermelő juhászatok többségénél sűrített elletést alkalmaznak. A sűrített 

elletésnél az anyák évente többször ellenek, pontosan kétévente háromszor. A sűrített elletésnél három 

termékenyítési időszakot különböztetnek meg, melyek a következők: (1) december- január; (2) április- május; 

(3) augusztus- szeptember. A megnevezett termékenyítési időszakok közül az április- májusi aszezonális 

ciklusnak minősül, amelynek eredményeképpen ebből a termékenyítésből születik a legkevesebb bárány. Ennek 

köszönhetjük a már több éve kialakult magas karácsonyi felvásárlási árakat kontinensünkön. A hazai árutermelő 

juhászatok az aszezonális ciklusok kihasználásával növelhetnék árbevételüket. 

A termelőknek a saját termelési adottságaihoz illeszkedően kell kihasználniuk az ivarzási ciklusokat. 

Szakirodalmi adatok és saját vizsgálataink is megerősítik, hogy a nagyobb árutermelő juhászatok számára a 

mesterséges ivarzás - indukálás jelentheti a megoldást a hozamok növelésében. Amennyiben a piac keresletéhez 

igazodnak, abban az esetben biztosan értékesíteni tudják bárányaikat, viszont nem mindegy, milyen áron. Az 

április- májusi aszezonális ciklus nagyobb mértékű kihasználása ivarzás - indukálással lehetséges, ami 

természetesen többletköltséggel jár. A biotechnológiai módszereken túl az ivarzás - indukálás megvalósítható 

néhány takarmány kedvező élettani serkentő hatásával. NANCSEV (1959) szerint a rozs 3-5%-al javítja a 

termékenyülés arányát, míg a szaporulatnövekedéshez 25-30%-al járul hozzá. A termékenyülésre kedvezőbben 

hat a tritikálé, amely 5-10%-al növeli arányát, míg a szaporulatnövekedéshez 21-27%-al járul hozzá (ERDŐ, 

1978). 

Keresztezés: 

A keresztezés nem jár számottevő többletköltségekkel, mivel a törzskönyvezett kosok alkalmazása a kialakult 

támogatási rendszer miatt kötelező. Tapasztalataink alapján az egyes fajtákat képviselő törzskönyvezett kosokat 

azonos árszínvonalon szerezhetik be a termelők, így mindegy, hogy merinóval esetleg texel, vagy lacaune 

kosokkal űzetnek. 

B. Hatékonyságnövelés árbevételi oldalról 

Minőségi követelmények: 

A minőség általános megfogalmazása szerint „igényeknek való megfelelést jelenti”. A meghatározás kifejezi a 

minőség lényegét, hogy megpróbálják megérteni a vevői elvárások teljes körét, miközben a cég/termelő saját 

szervezetét úgy irányítja, hogy mindezen elvárásoknak megfeleljen. 

A magyar bárány Olaszország juhhúsfogyasztásának kevesebb, mint 2%-át teszi ki. Az élőbárány értékesítés 

célországa az esetek 80%-ban Olaszország, Görögország piaci részesedése az elmúlt években növekedett, de 

értékesítettünk még Ausztriába, Hollandiába, Bosznia-Herzegovinába és Lengyelországba is. 2003–ban vágott 

testként Olaszországba, valamint Németországba exportáltunk juhhúst, ennek 94%-a Olaszországba, a 

fennmaradó 6 % Németországba került (CEHLA et. al. 2007). Az értékesített egyedek részben tejes, zömében 

választott kategóriában kerülnek a piacra, ezért a „Közös Piacra” eladott vágójuhok átlag súlya már évek óta 19-

22 kg közé esik (a 16-20, illetve 20-24 kg közötti kategória). 

Értékelve a magyar juhászati ágazat értékesítési jellemzőit megállapítható, hogy a juhászok számára az olasz 

vevő igényeihez történő megfelelés az „életbennmaradás” lehetősége. Be kell látni mindenkinek, hogy az olasz 

piacra történő értékesítés a jellemző a magyarországi juhászatra. Megerősíti mindezt az is, hogy az élőállat-

felvásárlás során nem igazán közismert olasz kategóriákat alkalmaznak az importőreink. Eszerint öt minőségi 

csoportot különböztetnek meg: (1) Special; (2) Belli; (3) Boni; (4) Cosi-Cosi és a (5) Merda. A termelőknek az 

első két kategóriához kellene igazodniuk, ugyanis a minőséget a vásárlók hajlandóak megfizetni. Ezzel 

ellentétben a hazai gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon kevesen tudnak jó minőségű bárányt előállítani. Az 

ágazatban tevékenykedők motiváltsága folyamatosan csökken, és sokan úgy gondolják, hogy feleslegesen 

állítanak elő minőséget, ha a másik termelő „gyengébb” báránya miatt az övét is olcsóbban veszik meg. A 

gyakorlatban viszont a korrekt felvásárlók elismerik a minőséget és hajlandóak akár 20-30 Ft-al magasabb árral 

elismerni. 

A közbülső kereskedelmi szintek tartalékai: 

A gyakorlati életből merített információ alapján összeállítottuk a hazai felvásárlói szinteket, amelyek egymástól 

az árrésben és az értékesítés volumenében különböznek. 
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10.5. ábra 

Kereskedői szintek a juhászatban 

Forrás: CEHLA, 2008 

Általános eset, amikor a termelő a harmadik szintnek, azaz a közvetítőnek értékesíti bárányait. Legrosszabb 

esetben csupán 90%-át kapja meg az olasz által fizetett árnak. Ha a második szintnek értékesít, akkor az olasz ár 

93-98%-át kaphatja meg. A legkedvezőbb az lenne a magyar termelők számára, ha az első szintnek 

értékesítenék bárányaikat, mert ebben az esetben akár 100%-ban hozzájuthatnak az olasz árhoz. A nagyobb 

termelők, akik már szállításonként akár egy kamiont is értékesítenek, közvetlenül az olasznak, vagy az első 

szintnek értékesítik bárányaikat. Ők ugyanis a nagyobb kínálattal alkuképesebbek, mint a kistermelők, akik 

csupán néhány bárányt értékesítenek. Ezért hátrányos az országban kialakult állománykoncentráció, amely 

szerint a tenyészetenkénti átlaglétszám 151 egyed (CEHLA et al., 2007). 

A gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon kevesen tudják az első szintnek értékesíteni bárányaikat, így az eredmény 

egy része elvész a szintek közötti „útvesztőben”. Becsléseink szerint az átlagos termelő a szintek között 

elveszve mintegy 500 Ft-tal kevesebb árat tud elérni bárányonként. 

A csúcsidőszakok közötti árkülönbségek: 

A magyar juhászati ágazat bevételeinek legnagyobb részét már évek óta az élőállat értékesítésből származó 

bevétel teszi ki. Az ágazat döntően exportorientált, mivel főtermékére, a bárányhúsra a hazai kereslet minimális, 

20-30 dkg/fő/év. A piaci kereslet koncentrációja szerint három értékesítési csúcsot különböztetünk meg: húsvét, 

augusztus és karácsony. Az árak éven belüli eloszlását a 10.6. ábrán szemléltetjük. 

 

10.6. ábra 

Éven belüli árváltozás 2000-2007 között 

Forrás: CEHLA, 2010: Juh Terméktanács adatai alapján 
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Az éven belüli változás meghatározása a 2000-2007 évek aktuális időszakában érvényes felvásárlási árak 

alapján történt. Erre azért volt szükség, mivel nem minden évben érvényesülnek a piac hagyományos 

törvényszerűségei, miszerint éven belül januártól decemberig növekednek, és decemberben a legmagasabbak a 

felvásárlási árak. Kivételnek tekinthető például a 2006-os év, amikor a karácsonyi árak tizenkét éve nem látott 

szintre csökkentek. 

A termelők többsége hagyományosan űzet (augusztus vége-szeptember) és ebből kifolyólag húsvétkor jelenik 

meg a legnagyobb kínálat a piacon. A túlkínálat következményeként éven belül a három időszak közül a húsvéti 

árak a legkedvezőtlenebbek a termelők számára. A juhok ivarzása szempontjából az előzőleg említett őszi 

hónapok tekinthetők fő ivarzási szezonnak, és pótszezonnak számít a január-március. A sűrített elletést 

alkalmazó juhászatokban előbbi két űzetési időszakon kívül áprilisban szintén űzetik az anyákat, viszont április 

aszezonális űzetési időszak a juhok ivarzása szempontjából, így ennek az űzetésnek a legkisebb az 

eredményessége. Ez azért kedvezőtlen, mert karácsonykor a legmagasabbak az élőállat felvásárlási árak. A 

karácsonyi báránypiac keresleti piacnak minősül, mivel az alacsony kínálat miatt megnő a kereslet és ebből 

kifolyólag a felvásárlási árak is. 
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Chapter 11. A BROILER CSIRKE 
ÁGAZAT GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 

A baromfiágazatok az egyes szárnyas háziállatfajok (tyúk, pulyka, lúd, kacsa) tenyésztését, tartását, és a velük 

folytatott termelést (hús, tojás, máj, toll) jelentik. A soron következő három (11-től 13-ig) fejezetben elsőként a 

vágóbaromfi termelés nemzetközi és hazai helyzetét, majd az egyes ágazatok (brojlercsirke, pulyka, lúd, kacsa) 

ökonómiai sajátosságait, költség és jövedelemhelyzetét ismertetjük, s ezt követően tárgyaljuk a tojástermelés 

gazdásági kérdéseit. 

1. A vágóbaromfi termelés helyzete, gazdasági 
jelentősége 

1.1. Baromfihús-termelés és kereskedelem 

A világ baromfihús termelése és ezzel párhuzamosan a fogyasztás is az utóbbi két évtized alatt dinamikusan 

fejlődött. A növekedés éves üteme 3-6% között alakult, mely meghaladja bármely más állattenyésztési ágazat 

eredményét. Ennek a kiugróan magas fejlődésnek több oka is van. A termelés oldaláról ez egyrészt biológiai 

(magas szaporaság és növekedési erély, rövid termelési periódusok), másrészt gazdasági (kedvező technikai és 

gazdasági hatékonyság, iparszerű termelési rendszerek terjedése) okokkal magyarázható. A folyamatos 

növekedés a fogyasztás tekintetében elsősorban a fogyasztói szokások változásának köszönhető (váltás a vörös 

és fehér húsok között, új étkezési szokások, növekvő jövedelem, alacsony szénhidrát tartalmú táplálkozás, 

konyhakész termékek és gyorsbüfé hálózatok előtérbe kerülése). 

Az OECD és FAO becslése szerint 2008-ban a világ összes hústermelésének (270 millió tonna) mintegy 33%-a 

(mintegy 90 millió tonna) baromfihús volt. A ’80-as években ez mindössze 25 millió tonnát tett ki. Ezzel 

jelenleg a 2. helyen áll a sertéshús (38%) mögött, az utóbbi években megelőzve a marha- és borjúhúst (24%). Az 

előrejelzések szerint 2018-ra a termelés elérheti a 120 millió tonnát is. 

A legnagyobb baromfihús-termelők (USA 21%, Kína 19%, EU 13%, Brazília 12%) a világtermelés kétharmadát 

állítják elő. A jövőben elsősorban Brazília, Kína és az USA termelésének növekedése várható (11.1. ábra). 

A baromfihús exportjában kiemelkedő szerepet játszik Brazília és az USA. Ezen országok exportjának aránya a 

nemzetközi kereskedelemben meghaladja a 70%-ot. Hozzá kell tenni, hogy sem az USA, sem Brazília nem 

importál csirkehúst. Előrejelzések szerint a világkereskedelem 9,3-ról 12,2 millió tonnára emelkedik, a 

világtermelés arányában azonban 10% marad a vizsgált időszakban. A világ legnagyobb baromfihús-importőre 

Oroszország, a világkereskedelem mintegy 15%-ának a felvevője. További fontos importőrök még Kína, Szaúd-

Arábia, Japán, Mexikó és Pakisztán (11.1. ábra). 

Az EU-27 baromfihús termelése 2008-ban megközelítette a 12 millió tonnát. A baromfihús-termelés több mint 

70%-át a csirkehús, 18%-át a pulykahús és 4%-át a kacsahús teszi ki. A liba-, illetve a gyöngyöshús aránya 

jelentéktelen. Előrejelzések szerint hosszú távon az EU-ban a baromfihús-termelés szerény mértékű növekedése 

várható, 2018-ra elérheti a 12,5 millió tonnát. Az EU-27 önellátottsága 2008-ban 100% volt, de a következő 

években a nettó import évi 0,1 millió tonna körül alakulhat. Az EU-27 tagországai közül a baromfihús 

termelésben meghatározó Franciaország, Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország, Spanyolország és 

Olaszország. Franciaországban és az Egyesült Királyságban az elmúlt években kismértékű csökkenés, míg a 

többi országban stagnálás tapasztalható (11.2. ábra). 
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11.1. ábra 

A baromfihús világpiaci helyzet és kilátásai 

Forrás: OECD – FAO In.: POPP, 2009 

 

11.2. ábra 

Az EU baromfihús termelése 2009-2010 

Forrás: AKI Agrárpiaci jelentések, 2010 

Magyarország hústermelésének és -fogyasztásának 90%-át a sertés- és baromfihús teszi ki. A KSH adatai 

alapján kijelenthetjük, hogy a baromfi ágazat kiemelt jelentőségű az állattenyésztési ágazatok közül, hiszen az 

összes vágóállat-termelésünk mintegy 40-43%-át adja a vágóbaromfi előállítás. A Baromfi Terméktanács adatai 
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alapján, Magyarországon a baromfihús termelés 2007-ben 452 ezer tonna volt, melynek 51%-a csirkehús, 27%-

a pulykahús, 7%-a kacsahús és 15%-a libahús (11.3. ábra). 

 

11.3. ábra 

A magyar vágóbaromfi termelés szerkezete 

Forrás: BTT, 2007 

Meg kell jegyezzük, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk után egyedül a baromfiágazat volt képes 

megtartani pozícióját. Ugyanakkor a vágóbaromfi felvásárlás 2003 és 2007 között folyamatosan csökkent. 

Ennek hátterében részben az EU által előírt tartási körülmények szigorodása áll, minek eredményeként számos 

termelő a termelés feladására kényszerült. Szerepe van továbbá annak is, hogy az egységes piacon a termelők 

számára komoly konkurenciát jelent az olcsó import megjelenése a hazai piacon. Mindezeken túl problémát 

jelentett a nagy cégcsoportok felszámolása 2006-ban, továbbá a madárinfluenza megjelenése 2005. november és 

2006. július között. Az EU-csatlakozás baromfiágazatra gyakorolt hatásait az alábbiakban összegezhetjük: 

-a baromfihús közös piaci szervezetének átvételével a hazai szabályozás lényegesen egyszerűsödött, 

-megszűntek a közvetlen ágazat-specifikus nemzeti támogatások, beleértve az árhoz kötött minőségi támogatást 

is, 

-a magyar termelőknek élesebb versenyben kell helytállniuk EU piacán, 

-erősödő nemzetközi verseny, növekvő takarmányárak, 

-importnyomás (brazil csirkehús), 

-a racionalizálódási folyamat a mezőgazdasági fázisban és a feldolgozásban felgyorsult, 

-szigorodó állatjóléti és környezetvédelmi előírások, melyek a megfelelni nem képes gazdaságok bezárását 

jelentik, 

-romló jövedelmezőség az ágazatban, 

-a baromfiágazat jelenleg a kritikus ágazatok közé sorolható, 

-az EU szigorú forgalmazási szabályai és szabványai hatására az előírásoknak nem megfelelő vágóhidakról, 

továbbá a fekete- és szürkegazdaságból származó baromfihús visszaszorulása hosszú távon. 
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A magyar agrárkivitel 14-15%-át adó húsok, vágási melléktermékek árucsoport termékeiből a sertéshús és a 

baromfihús exportja bír meghatározó jelentőséggel. 2008-ban 127 ezer tonna baromfihúst (ebből 49 ezer tonna 

volt a csirkehús) exportáltunk, ezzel szemben az import 57 ezer tonnát tett ki, így a kivitel többlete az előző 

évihez hasonlóan 70 ezer tonna volt, amely elsősorban a pulyka-, kacsa- és libahús export növekedésének 

köszönhető. Míg az exporton belül mind a fagyasztott, mind a friss, darabolt termékek kivitele nőtt, az importon 

belül a legnagyobb mértékben a fagyasztott csirkehús behozatala emelkedett 2008-ban. A csirkehús 

külkereskedelmi egyenlege 11 ezer tonna volt (49 ezer tonna export, 38 ezer tonna import). (11.4. ábra) A nagy 

tengerentúli szállítókkal szembeni előnyünk, hogy a közeli piacokon friss, előhűtött baromfihúst tudunk 

értékesíteni. Csirkehús-exportunk célpiacai között megtalálhatók az EU tagállamai, valamint a volt Szovjetunió 

utódállamai. A friss, darabolt termékek esetében a legfőbb célország Ausztria, Svájc, Németország és 

Olaszország. Az EU-csatlakozás óta a baromfihús-fogyasztásban az import aránya 12-ről 20%-ra emelkedett. 

Az exportpiac megtartása, illetve bővítésével párhuzamosan csökkent a belföldi piac részesedése. 

 

11.4. ábra 

Magyarország baromfi- és csirkehús exportjának és importjának alakulása 

Forrás: KSH, 2009 

1.2. Baromfihús-fogyasztás 

Az EU-27 tagországaiban a fejenkénti baromfihús-fogyasztás évi 20 kilogramm körül alakul (2006-ban 23-24 

kg/fő/év volt). Magyarországon a baromfihús fogyasztása 2004-ben és 2005-ben évi 10%-kal növekedett, 2006-

ban a madárinfluenza miatt megtorpant. Ennek ellenére a hazai összes húsfogyasztásnak több mint 40%-a 

baromfihús, mely egy főre vetítve évente mintegy 32 kg. Ez nemzetközi összehasonlításban kiemelkedően 

magas arány (az EU-25 átlagában a baromfihús fogyasztás az összes húsfogyasztás 25%-át teszi ki) (11.5. 

ábra). 

Az egyes baromfi fajok tekintetében a hazai egy főre jutó húscsirke fogyasztás évente 18,8 kg körül alakul. 

Egyéb tyúkféléből 1,5, a pulykából 8, kacsából 2,5, és libából 1,2 kg-ra becsülhető. 
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11.5. ábra 

Egy főre jutó baromfihús-fogyasztás az EU egyes tagországaiban (2005) 

Forrás: AVEC, 2007 

Az utóbbi években változtak a csirkehús iránti fogyasztói igények, melyet jól szemléltet a csirkehúsok belföldi 

értékesítésének alakulása is. Az egész csirke értékesítése 2005-2006-ban jelentősen visszaesett. Míg az 

ezredfordulón még az egész termékek domináltak, napjainkban már a darabolt termékeké a vezető szerep, 

részarányuk 2006-ban meghaladta a 70%-ot. Ezen túl a fogyasztás szerkezetében egyre nagyobb hányadot 

képviselnek a magasabb hozzáadott értékű termékek. 

1.3. A baromfiállomány alakulása Magyarországon 

A baromfiállomány alakulását erőteljes ingadozások jellemezték az elmúlt 20-25 éves periódusban. Az 1993. 

évi drasztikus állománycsökkenést követően lassú növekedés figyelhető meg, azonban több alkalommal is 

jelentősebb visszaesés következett be. Az 1999. évi mélypont után ismét növekedett az állományi létszám, mely 

az utóbbi években (2004-2007) csökkenni kezdett. A hazai baromfiállomány közel 80%-át a tyúkfélék teszik ki, 

melynek létszáma napjainkban a ’80-as évekbeli állomány mindössze 50%-a. Ezzel szemben a legnagyobb 

növekedés a pulykaágazatban tapasztalható az állományi létszám tekintetében, mely 2005-re 

megnégyszereződött. A kacsa- és a libaállomány körülbelül kétszeresére növekedett (11.1. táblázat). A hazai 

kacsaállomány 2003-ig folyamatosan bővült, ezt követően 2006-ig mintegy 36%-kal csökkent. A 2006. évi 

madárinfluenza leginkább a kacsaágazatot érintette, melynek következtében 2005 és 2006 között 22%-kal 

csökkent a kacsalétszám. 
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11.1. táblázat 

Forrás: KSH, 2010 

1.4. A baromfiágazatok üzemgazdasági előnyei és hátrányai, az 
ágazat problémái 

A baromfiágazatok üzemgazdasági előnyei az alábbiakban foglalhatók össze: 

-a legkedvezőbb szaporodásbiológiai adottságok jellemzik, mely kedvez a piaci igényekhez történő rugalmas 

alkalmazkodásnak; 

-a legjobb fehérje transzformáció jellemzi, mely takarmány előállítás szempontjából aránylag kisebb termőföld 

lekötést jelent; 

-viszonylag alacsony eszközigény más állattenyésztési ágazathoz viszonyítva; 

-legnagyobb az egységnyi férőhelyen előállított hús mennyisége, kiváló istállókihasználtság jellemzi, magas 

produkciós és reprodukciós képesség; 

-magas technikai és gazdasági hatékonyság; 

-ebben az ágazatban van a legnagyobb élőmunka hatékonyság, legkisebb élőmunka igény, jól szervezhető 

munkarend; 

-legkonszolidáltabb (és korszerű) technológia, iparszerű termelés lehetősége; 

-gyors fizikai és ökonómiai megtérülés, a befektetett tőke gyors mozgása, melyből likviditási előnyök 

származnak; 

-az integráció előnyeinek kihasználása. 

Az üzemi előnyök miatt a baromfitenyésztés különösen kedvező a kezdő, tőkeszegény vállalkozók, 

vállalkozások számára. A gazdasági előnyök mellett természetesen nem szabad megfeledkeznünk a 

hátrányokról sem, melyek szintén a baromfiágazatok jellemzői. Az üzemgazdasági hátrányok a következőkben 

foglalhatók össze: 

-alacsony jövedelemtermelő képesség, magas rekonstrukciós igény; 



 A BROILER CSIRKE ÁGAZAT 

GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
 

 196  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

-a kereslet-kínálat nagyfokú piaci ingadozása jellemzi; 

-jelentős import fehérje felhasználás; 

-feldolgozók előfinanszírozási nehézségei miatt a tőkeszegény vállalkozások nem tudnak fejlődni; 

-a termelők sok esetben nem rendelkeznek elég működő tőkével; 

-zárt technológia, szigorú fegyelem és hozzáértés igény; 

-az állomány nagyfokú telepi koncentrációja növelheti a fertőzésveszélyt; 

-szalmonellamentesítés és ezzel együtt járó többlet költségek; 

-a korszerű fajták igényesebbek a takarmánnyal, technológiával szemben; 

-esetenként élőmunka csúcsok (csőrözés, vakcinázás, rakodás, stb.) jelentkezhetnek. 

A baromfiágazatok üzemgazdasági jellemzőin túl a baromfivertikumot nemzetgazdasági szinten számos – üzemi 

és makrogazdasági – tényezőre visszavezethető versenyképességi hátrányok jellemzik. Az alapanyag-

termelésben a legnagyobb probléma, hogy a genetika tíz évvel a hazai átlagos tartástechnológia előtt halad és 

komoly állategészségügyi problémát jelent a hazai állomány kirívó szalmonella-fertőzöttsége. Az 1990-es évek 

elejét jellemző termeléscsökkenéssel párhuzamosan drasztikusan lecsökkent az új beruházások száma. Ennek a 

ténynek köszönhető, hogy napjainkban a telepek műszaki állapota sok esetben nem megfelelő. A 20-30 éves, 

elavult, elhasználódott tartás- és takarmányozástechnológiai berendezések nem teszik lehetővé az egyébként 

világszínvonalú hibridekkel történő gazdaságos termelést. Jelenleg a férőhelyek közel 40-45%-a nem felel meg 

a versenyképes termelés feltételeinek. Ugyan a kapacitások 30-35%-a kellő átalakítással alkalmassá tehető az 

EU követelményeket is kielégítő termelésre, de a fennmaradó 10-15% felújítása nem lehetséges vagy nem 

célszerű. Az elavult, a versenyképes termelés követelményeinek megfelelni nem tudó épületek illetve 

berendezések a költségek további emelkedését, ezen keresztül a jövedelem csökkenését, sok esetben veszteséges 

termelést eredményez. 

További probléma az általános gazdasági helyzettel összefüggő hitelfelvételi nehézség és az idegen tőke magas 

(12-15%) kamata. Meg kell említenünk az ágazatban jelenlévő feketegazdaságot (illegális húskereskedelem) is, 

amely a baromfiipar közel 20%-át érinti valamilyen formában. A feketegazdaság magas aránya egyrészt 

veszteséget okoz a társadalomnak, másrészt hátráltatja a koncentrációs folyamatot, sőt tovább nehezíti a legális 

feldolgozók helyzetét. Említést érdemel még a viszonylag magas hatósági díjak (állatorvos, húsvizsgálat, stb.) 

alkalmazása és a növekvő vagyonvédelmi költség. Az elaprózódott feldolgozóipari struktúra, az elavult 

technológia és az alacsony kapacitás-kihasználtság hátráltatja a versenyképes feldolgozást. A párhuzamosan 

működő szakmai érdekképviseleti rendszer (terméktanács, szövetségek) pedig alkalmatlan a hatékony szakmai 

érdekképviseletre. 

1.5. Vertikális integrációk szerepe a nemzetközi és hazai 
gyakorlatban 

A baromfiágazat mára a világ legtöbb országában teljes termékpályát átfogó, erősen koncentrált iparszerű 

tevékenységgé vált. A termelés és kereskedelem vertikális integrációja egyre nagyobb vállalatcsoportok 

kialakulásához vezet, különösen a fejlett országokban, ahol a terméklánc legtöbb elemét felölelő baromfiipari 

integrációk a mezőgazdasági és az élelmiszeripari tevékenységeket ötvözve tartják kezükben a piacok döntő 

részét. 

Ugyan a vertikális integrációk az élelmiszergazdaság számos területén jelen vannak, viszont az egyes ágazatok 

között jelentős különbségek tapasztalhatók. A baromfiiparban az erőteljes koncentrációs folyamatok mellett a 

vertikális integrációk jelenléte meghatározó, melyben egymásra épülő lépcsőfokokként hangolják össze az 

ágazat mezőgazdasági szakaszát jelentő tenyésztési, nevelési és hízlalási tevékenységeket, a szakosodott 

feldolgozó és továbbfeldolgozó üzemeket, valamint a kereskedelmet (11.6. ábra). Az integrációkhoz a legtöbb 

esetben egyéb elemek (pl.: szántóföldi növénytermesztés, takarmánygyártás) is kapcsolódnak és zárt 

rendszerként termelik meg a baromfiipar inputanyagainak nagy részét. A vázolt sémától természetesen jelentős 

eltéréseket mutathatnak a kialakult rendszerek, az egyes vállalatok olykor eltérő struktúrában a termékpálya 

más-más elemének összehangolásával működnek. 
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A koncentráció és a vertikális integráció fejlődése lényeges jellemzői az Európai Unió és Magyarország 

baromfiiparának, melyet nagyban segített a szupermarket hálózatok megteremtése és a termékek minőségének 

törvényi szabályozása. Ugyan hazánkban az integráció még nem érte el a nyugat-európai szintet, de a 

koncentráció és a vertikális integráció európai színvonalát alapul véve valószínűsíthetők azok a strukturális 

változások, amelyek mentén a hazai baromfiipar elkerülhetetlenül átrendeződik az elkövetkezendő években. A 

hazai csirkehizlalók és baromfifeldolgozók vertikális kapcsolatai nemzetközi összehasonlításban viszonylag 

erősnek mondhatók, ami a gazdálkodásnak többé-kevésbé kiszámítható hátteret biztosít. Azonban a 

koncentrációbeli különbségeket mutatja, hogy míg az Európai Unióban a brojler-állomány legnagyobb részét 

(kb. 60%-át) 100 ezer férőhelynél nagyobb üzemekben állítják elő – s a koncentráció a jövőben folytatódik –, 

addig hazánkban a termelés döntő része az 50 ezer darab állománylétszámnál kisebb üzemekben kerül 

előállításra. A vágóalapanyag előállítás koncentrációját viszont alapvetően meghatározza az ágazatban elérhető 

nyereség folyamatos csökkenése. Az elmúlt évtizedben a termékpálya élelmiszeripari szakaszát jelentő 

feldolgozásban is igen erőteljes koncentrációs folyamat zajlott le az Európai Unióban. A fokozatosan erősödő 

verseny és a nagy beruházási igény miatt a nagyvállalatok mérete folyamatosan növekedett, a kisebb kapacitású 

üzemek száma pedig csökkent. Hazánkban a feldolgozói tevékenység koncentrációja előrehaladott, sokkal 

inkább közelíti az EU-ban tapasztalható szintet, mint az a vágóalapanyag előállításban tapasztalható. 

 

11.6. ábra 

Baromfiipari integrációk felépítése 

Forrás: SZŐLLŐSI (2010): FORGÁCS és mtsai (1981), NÁBRÁDI-FÁKLYA (1997), SZENTIRMAY (2003) 

alapján 

A 11.7. ábra a baromfipiaci koncentráció alakulását szemlélteti az EU néhány jelentős baromfitermelő 

országában és Magyarországon. Az ábrákon látható, hogy szinte minden országban 3-4 nagy baromfiipari 

vállalat tartja kezében a piac döntő hányadát. 
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11.7. ábra 

Baromfipiaci koncentráció néhány európai országban és Magyarországon 

Forrás: SZENTIRMAY, 2003; APEH adatbázis, 2008 

2. Broiler csirke hizlalás szervezése és ökonómiája 

2.1. Az ágazat nemzetközi és hazai gazdasági helyzete 

A világ csirkehús termelésének közel kétharmadát az Egyesült Államokban, Kínában, Brazíliában és az Európai 

Unióban állítják elő. Hazánk a világ csirkehús termelésének alig 0,4%-át adja. A csirkehús termékpálya az 

Európai Unióban az úgynevezett kevésbé szabályozott piacok közé tartozik, kizárólag a harmadik országgal 

folytatott kereskedelem szabályozott. Az export engedélyköteles, azonban az export-támogatásokat fokozatosan 

leépítik, megszűntetik. 

A piacon vagy élelmiszer-áruházakban vásárolt csirke az úgynevezett brojler csirke. A brojler csirke zömök 

testalkatú, rövid erős lábakkal rendelkezik. Általában hat hetes kor után vágásra kész. Ekkor még nem zsíros, 

húsa finom, fehér, puha és porhanyós. A brojlercsirke ágazat a vezető helyet foglalja el a baromfitenyésztésben. 

A szülőpárok kizárólag importból származnak. Az éves brojlercsirke keltetés 130-140 millió naposcsibét jelent. 

Magyarországon a csirkehús-termelés kizárólag hazai alapanyagokból történik. Import a csirkehús esetén 

figyelhető meg, melynek eredményeként jelentős csirkehús termék érkezik nyomott árakon hazánkba, nehezítve 

a magyar termékek értékesítését, ezen keresztül csökkentve az ágazat versenyképességét. A csirkehús export és 

import mennyiségének alakulását lásd a 11.4. ábrán. 

2.2. Üzemméret Magyarországon 

A szétaprózottságot mutatja, hogy az üzemek közel 72%-a 1 000 baromfinál kevesebbet nevel, de a 

baromfiállomány csupán 0,7%-a tartozik ebbe a kategóriába. Az üzemek közel 16%-a nevel 10 000-nél több 

baromfit, ami az összes előállított brojlercsirke 96%-a. Ez viszont az ágazatban tapasztalható koncentrációra 

hívja fel a figyelmet. Sajnos a nagynak számító és talán életképesnek nevezhető üzemek száma (>50 000) 

csupán 6% tulajdonát képezi (11.8. ábra). 
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11.8. ábra 

A hazai brojler-állomány üzemméret szerinti megoszlása (2007) 

Forrás: KSH, 2010 

Az elaprózott üzemméret kedvezőtlen a gazdaságos termelés szempontjából, mivel a kis állományméret 

gazdaságtalan a modern technológiai berendezések alkalmazásához. A nem megfelelő technológia pedig 

előidézője a rosszabb hizlalási paramétereknek (hosszabb hizlalási idő, alacsonyabb értékesítési átlagsúly, 

fajlagos takarmány-felhasználás), hiszen napjainkban a hízóalapanyagok környezettel, illetve technológiával 

szembeni elvárásai mind magasabbak, a technika legkisebb hiánya is jelentős hozamcsökkenést idézhet elő. 

Ezen a téren változások várhatók, s a kedvezőtlen üzemméretű telepek számának jelentős csökkenése 

valószínűsíthető. 

2.3. Berendezkedés és tartásmód megválasztásának kérdései 

A hazai baromfitenyésztés – a világ más országaihoz hasonlóan – a ’70-es évektől kezdve iparszerű termelési 

rendszerek keretében, multinacionális nagyvállalatok (Aviagen csoport, Tyson Foods, Hybro, Avian, ISA 

Shaver) előírásai szerint, meghatározott hibridek felhasználásával és azokhoz kidolgozott tartástechnológiával 

folyik, mely előírások betartása nélkül nem lehet gazdaságos termelésről beszélni. A hazai tenyésztésben 

megtalálható valamennyi baromfi fajtái és hibridjei világszínvonalat vagy világszínvonalhoz közeli szintet 

képviselnek. A fajtaválaszték alkalmas a különböző tartási technológiák eltérő igényeinek kielégítésére, így a 

biológiai alapok színvonala nem akadálya a hatékony, versenyképes termelésnek, csupán az a kérdés, hogy a 

bennük lévő képességek milyen mértékben realizálódnak. A hazai hústermelésben két hibridnek jut jelentős 

szerep. A piacot 71%-ban a ROSS 308 uralja. A világ egyik legelterjedtebb csirkefajtája COBB 500, a hazai 

baromfihús előállításában a második helyen áll (13%). A termelés 13%-át, fele-fele arányban a Purline ff és 

Hubbard flex hibridek adják. Az egyéb broiler-fajták a piac 3%-án osztoznak. 

A nagyüzemi csirkehízlalás jellegéből adódóan a termelés szervezése során az első fontos feltétel, hogy a 

gazdálkodó érvényes, megbízható szerződéssel rendelkezzen, ugyanis e nélkül nem szabad elkezdeni a 

termelést. Fontos kiemelni az integrációs kapcsolatokban rejlő előnyök kihasználását, mely biztos alapot adhat a 

gazdálkodás viteléhez. 

Magyarországon a brojler ágazaton belül az egyedüli teljes, vertikális integráció a Master Good cégcsoport, 

melynek tevékenysége a takarmány alapanyag előállításától és takarmánykeveréstől a brojler szülőpár tartásán, a 

keltetésen, brojlercsirke nevelésen át a vágásig, illetve a feldolgozásig tart. Új telepek létesítésekor az 

óriástelepek kialakítása helyett törekedni kell a teleprendszerek kialakítására. Az egymástól meghatározott 

izolációs távolságra elhelyezett telepek biztosíthatják a biológiai kockázatok csökkentését. 
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Az állattartó telepek fontos, a termelés leginkább stabil, hosszú távon meghatározó elemeit az istállók jelentik, 

amelyek kora, szerkezete, állaga és elrendezése tartósan befolyásolja a telep jellegét, hasznosíthatóságát és 

fejleszthetőségét. A telepeken található épületek méretezésénél meghatározó szempont az üzemi adottság, a be- 

és kitelepítés időszükséglete, az alkalmazott technológia és természetesen a pénzügyi lehetőségek. Hazánkban 

optimális méretűnek tekinthető a körülbelül 1000 m2 alapterületű istálló. 

A jelenlegi piaci árakat figyelembe véve egy brojler hizlaló istálló bekerülési értéke szerkezettől és 

kivitelezéstől függően 25 000 – 35 000 Ft/m2, melyhez kapcsolódnak a belső technológiai (fűtés, önetető, 

önitató, stb.) elemek. Ez utóbbi 8 000 – 15 000 Ft/m2 beruházási költséget jelent. 

Az állományváltás, rotációk számának megállapítása biológiai, szervezési és ökonómiai kérdés. A jelenleg 

használt genetikai háttérrel 39-47 nap alatt 1,8-2,4 kg vágáskori tömeg érhető el, melyhez 1,8-2,2 kg/kg fajlagos 

takarmány-felhasználás társul. A hizlalási időszak és az egyes turnusok között lévő szervizperiódus (takarítás, 

fertőtlenítés, istálló előkészítése a napos fogadására) hosszának (7-14 nap) függvényében az évenkénti 

teljesíthető turnusok száma elvileg 5-7 között változhat. A befektetett eszközök minél jobb kihasználása 

értelemszerűen ösztönöz a minél több rotáció elérésére, viszont a gyakorlatban munkaszervezési, ökonómiai, 

biológiai, illetve egyéb termeléstől független tényezők befolyásolhatják a megvalósítható turnusok számát. 

A naposcsibék szakszerű (megfelelő hőmérséklet, páratartalom, alom) fogadása szervezési kérdés, melynek 

kivitelezésében az állatok igénye a döntő. A telepítési sűrűség megállapításakor a biológiai igények és az 

ökonómiai megfontolások játszanak szerepet. Az eszközkihasználás szempontjából az adott területegységről 

minél nagyobb élőtömeg kibocsátása a cél, ezzel szemben az állatoknak szükség van a megfelelő élettér 

biztosítására is. A telepítési sűrűség a gazdaságosság egyik legfontosabb összetevője, de az elérhető bevétel nem 

nő arányosan a telepítési sűrűség növelésével, hiszen a túlzott telepítési sűrűség esetén csökken a növekedési 

erély, romlik az állomány minősége, növekszik az elhullás. Az optimális telepítési sűrűség 15-18 db/m2 között 

alakul. 

Az ivóvízellátás, a világítás, a szellőztetés és a hőszabályozás technikai és technológiai kérdés, melyet az állatok 

igénye határoz meg. Mindezek optimális biztosítása nélkülözhetetlen a megfelelő tömeggyarapodás, takarmány-

felhasználás és elhullás eléréséhez, azaz ezen naturális hatékonysági mutatókon keresztül a jövedelmező 

gazdálkodás biztosításához. 

A jelenlegi telepek műszaki állapota sok esetben gátja a hatékony, versenyképes termelésnek. Ezen a téren 

jelentős változásokra lenne szükség. Az ágazat gyenge jövedelmezősége azonban nem teszi lehetővé minden 

esetben a legkorszerűbb technika alkalmazását, a technológia hiánya pedig az eredmény csökkenését idézi elő. 

A takarmányozás kulcsfontosságú kérdés a gazdálkodás költségeinek és jövedelmének alakulásában. Fiatal 

korban nagyobb az állatok növekedési erélye, jobb a takarmányértékesítő képessége. Az egyes hibrideknek 

eltérő a takarmány beltartalmi paramétereivel kapcsolatos igénye, következésképpen a takarmányok összetételét 

minden esetben az adott genetikai háttérhez kell igazítani. 

Meg kell azt jegyezni, hogy a takarmányozás nemcsak a fajlagos takarmány-felhasználáson keresztül 

befolyásolja a jövedelmezőséget, hanem hatással van a vágóbaromfi elkészülési idejére, az általa szolgáltatott 

húsformára, az értékesebb (mell, comb) húsrészek arányára, a hús színére és ízére, konzisztenciájára, s ezáltal a 

piaci versenyképességre egyaránt. 

2.4. A brojler-ágazat jellemző költség és jövedelmi viszonyai 

A 11.2. táblázat a brojler-ágazat főbb ökonómiai adatait ismerteti 2005-2008. évek vonatkozásában. A 

vágócsirke felvásárlás 2003 óta folyamatosan csökkent, egyedül a 2008-as évben emelkedett, megközelítette a 

2005. évi szintet. Hasonló tendenciát mutatnak a belföldi értékesítés és az export adatai is. A csökkenés 

hátterében részben az EU által előírt tartási körülmények szigorodása áll, emellett komoly konkurenciát jelentett 

az olcsó importcsirke megjelenése hazánkban is. Az input- (napos csibe és takarmány) és output árak 

tekintetében egyfajta növekedés figyelhető meg a vizsgált időszakban. 
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11.2. táblázat 

Forrás: BTT ágazati adatok, 2009 

A takarmányköltség meghatározó jelentőségű az előállítási költség alakulásában. A takarmányárak erőteljes 

ingadozása, emelkedése volt tapasztalható az elmúlt évek során. Mivel az ágazatra a vásárolt takarmányok a 

jellemzőek, ezért várható, hogy a termelők kiszolgáltatottsága a takarmányforgalmazók irányába a későbbiekben 

is megmarad. 

A takarmányárak mintegy öt éves alakulása (11.9. ábra) feltétlenül figyelemreméltó. A baromfiágazatban 

felhasznált takarmányok árát nagymértékben befolyásolja, hogy fehérjéből (szója) Magyarország kiszolgáltatott 

helyzetben van. Mindezt súlyosbította a 2007. évben tapasztalt időjárási anomáliák (aszály) által bekövetkező 

kínálat csökkenés is, ami egyértelműen mutatja az időjárás és ezen keresztül a klímaváltozás árak alakulására 

gyakorolt hatását. Ezen túl a takarmányárak alakulását nagymértékben befolyásolják a világpiaci hatások is. A 

világpiaci változások hatására a takarmányárak drágulását alapvetően három tényező befolyásolja. Egyrészt a 

nagy termelői körzetekben termés csökkenés tapasztalható, másrész Kína, és India egyre növekvő 

takarmányigénye (bővülő állattenyésztés) figyelhető meg, aminek velejárója a növekvő hústermelés és a belső 

húsfogyasztás emelkedése. Harmadik okként megemlíthető a bioetanol gyártás kiterjedése. 

Az aszályt követő években (2008-2009) ugyan csökkent a takarmány ára, viszont annak értéke a világgazdasági 

tényezők hatására nem tért vissza a 2007. évet megelőző éveket jellemző szintre. A takarmányárak jelenleg 70-

75 Ft/kg körül alakulnak. 
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11.9. ábra 

Takarmánykeverékek havi értékesítési árának alakulása (2004-2010) 

Forrás: AKI PÁIR, 2010. 

 

11.10. ábra 

Vágócsirke havi termelői értékesítési árának alakulása (2004-2010) 

Forrás: AKI PÁIR, 2010. 

A termelési értékre ható tényezők közül az egyik legfontosabb a mindenkori felvásárlási ár alakulása. A 

csirkehús árát az EU-ban elsősorban a világpiaci árak és trendek alakulása határozta meg. Magyarországon az 

EU-csatlakozást követően a feldolgozói értékesítési árak növekedtek, ezzel párhuzamosan a termelői árak 
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csökkentek. A baromfihús ára erősen ingadozik a kereslet-kínálat függvényében. A termelők alapvető érdeke, 

hogy minél magasabb értékesítési árat érjenek el, viszont a feldolgozók érdeke ezzel éppen ellentétes, hiszen a 

vágócsirke a termelőszférában végtermék, míg a feldolgozószférában alapanyagként jelenik meg. Ugyanakkor 

az árak változására a nemzetközi trendek, valamint a sertéshús árváltozása is erőteljes hatással van. 

A felvásárlási árak tendenciája (11.10. ábra) az előző grafikonhoz hasonlóan alakul. A felvásárlási árak kis 

késéssel követték, követik a takarmányárakat. Ennek megfelelően 2006. közepétől – a baromfiinfluenza 

hisztériát követő mélypont – emelkedő felvásárlási árat láthatunk, ami 2008. közepére meghaladta a 240 Ft/kg-

ot. 2010-ben ez az érték kg-ként 205-215 forint körül alakult. 

A friss egész csirkének a belföldi nagykereskedelmi árában, illetve a fogyasztói árakban szintén megfigyelhető 

az előbb bemutatott tendencia. Ugyanakkor a fogyasztói árak emelkedési üteme dinamikusabb volt, mint a 

felvásárlási áraké. 

A 11.3. táblázat a brojler hízlalás költség-jövedelem viszonyai figyelhetők meg, mely a 2007-2008. évi 

állapotokat tükrözi. Az adatok átlagos értékek, nyilván vannak ennél drágábban, illetve valamivel olcsóbban 

termelők is. Arányait tekintve kijelenthető, hogy egy kilogramm élősúlyra vetítve mintegy 130-150 forint körül 

alakul magának a takarmánynak, és közel 40 Ft a napos csibének a költsége, melyek együttesen a költségek 

közel 80%-ot teszik ki. Ebből adódik, hogy a költségszerkezetet vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy a 

csirkehízlalás esetén legkiemelkedőbb költségelem a takarmány (azon belül is meghatározó a vásárolt 

takarmányok aránya), mely a költségek mintegy 60-65%-át teszik ki. Ezt követi az alapanyag (naposcsibe) 

költség, mely 17-18% értéket képvisel a költségszerkezeten belül. 

A brojlercsirke hízlalás teljes önköltsége 210-230 Ft/kg körüli értéket mutat. Az önköltség alakulásában két 

tényező játszik meghatározó szerepet: egyrészt az összes termelési költség, másrészt a vele előállított hozam. A 

költségek ingadozásának függvényében az önköltség is változott az egyes évek között. 

A jövedelemnek, azaz a profitnak minden gazdasági tevékenységben kitüntetett szerepe van, ugyanis 

megmutatja a tevékenység eredményességét. Az elmúlt időszakban az ágazati jövedelem erőteljesen változott. 

Az Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) jelenlegi elemzései és a jövőre vonatkozó becslése alapján kijelenthető, 

hogy a brojler ágazat jövedelmezősége átlagosan veszteséges marad. 

 

11.3. táblázat 

Forrás: BÉLÁDI-KERTÉSZ, 2009 

A baromfitartók egyes csoportjai között még mindig kimutatható a technikai felszereltségben, a szakmai munka 

színvonalában, a hatékonysági mutatókban, következésképpen az önköltségben és a jövedelmezőségben létező 

eltérés. A 2008. évi tesztüzemi adatok elemzése alapján megállapítható, hogy a legrosszabb mutatókkal dolgozó 

vállalkozások rendre kiszorulnak a termelésből. Az élősúly önköltséget tekintve az átlagos szinten (az önköltség 

-os környezetében) termelő üzemeknél 230 Ft-ba kerül egy kilogramm élőcsirke előállítása. Az ennél 

jobbaknál ez az érték nem éri el a 200 forintot kg-ként, a rosszabbaknál viszont megközelíti a 290 Ft-ot is. Az is 

nyilvánvaló, hogy ezzel összefüggésben 2008-ban csak a legjobbak értek el nyereséget, a többiek pedig 

veszteséggel zárták az évet (11.11. ábra). Ezek az értékek mintegy 11-12%-os növekedést jelentenek az előző 

évhez képest, amely a vásárolt takarmányok árának drágulásával magyarázhatók. 
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A tesztüzemi adatok alapján az is megállapítható, hogy az állatok többsége (91%) az önköltség centrumhoz 

tartozó üzemekben található. Ez az ágazatot jellemző nagyfokú koncentrációból adódik, így mértékadónak 

ezeket az adatokat fogadhatjuk el. A brojler-termelők mezőnyének az ábrán (11.11. ábra) is bemutatott 

differenciáltsága már nem hasonlítható a csatlakozás előtti különbségekhez. 

 

11.11. ábra 

A csirkehízlalás költség és jövedelem alakulása Magyarországon 2008-ban (meghatározó árutermelő 

gazdaságok) 

Forrás: BÉLÁDI-KERTÉSZ, 2009 

Egy, a 2007. évi adatokkal futatott szimulációs modell eredményeként vizsgálva azon vállalkozások költség-

jövedelem viszonyait, amelyek hazai szinten a legjobb hatékonysági mutatókkal termelő üzemek közé tartoznak 

(hízlalási végtömeg 2,2 kg, fajlagos takarmány-felhasználás 1,88 kg/kg, elhullás 3,97%), megállapítható, hogy a 

2007. évi gazdasági körülmények között a legjobb üzemekben is veszteséges volt a vágócsirke-hízlalás (11.4. 

táblázat). A hízlalás költségszerkezete alapján kijelenthető, hogy a legmeghatározóbb tétel az anyagjellegű 

költségek, mely az összes termelési költség közel 90%-át teszi ki. Ezen belül kiemelkedő a takarmány, a napos 

állat és az energia költsége. A takarmányköltség mintegy 60-65%-át jelenti az összes költségnek, s 70%-át teszi 

ki az anyagjellegű költségeknek. A második legfontosabb tétel a naposcsibe költsége, ugyanis 17-18%-kal 

részesedik az összes termelési költségből, illetve megközelíti az anyagjellegű költségek 20%-át. A harmadik 

legmeghatározóbb költségtétel az energia, a maga 6-7%-os részesedésével az összes költségből. A többi 

költségtétel (személyi jellegű költségek, értékcsökkenési leírás, szolgáltatások) kevesebb jelentőséggel bír a 

vágócsirke hízlalás összköltségének alakulásában. 

A jövőben az energia árának növekedése, a takarmány árának kismértékű csökkenése (bár szakértők szerint a 

2007. év előtti szintre nem fog visszaállni), stagnálása, vagy további növekedése is várható. A naposcsibe piaci 

árának alakulását elsődlegesen a mindenkori takarmány- és energiaárak alakulása fogja meghatározni. 

Fajlagosan egy kg élőtömegben előállított csirkére vetítve mintegy 8 forint a veszteség, mely -4%-os 

költségarányos jövedelmezőséget eredményez. Ezen túl kijelenthető az is, hogy a tevékenység termelési értéke 

annak közvetlen költségeit sem képes fedezni. A vágócsirke termékpálya ezen szakasza a veszteség ellenére 

jelentős értéket állít elő, fajlagosan kifejezve egy db vágócsirkén 30-32 forint, élősúly kilogrammonként közel 

15 forint hozzáadott érték képződik. 
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11.4. táblázat 

Forrás: SZŐLLŐSI, 2008. 

2.5. Ágazati helyzetelemzés, fejlesztési lehetőségek 

Az utóbbi évek során romlott a magyar baromfiágazat nemzetközi versenyképessége, mely csak részben 

vezethető vissza hazai hibákra, hiányosságokra, noha szerepük továbbra sem lebecsülendő. A jövő esélyeit 

mindinkább objektív versenyhátrányok árnyékolják be. A baromfitartók különböző csoportjai között még 

mindig kimutatható a technikai felszereltségben, a szakmai munka színvonalában, hatékonysági mutatókban, 

következésképpen az önköltségben és a jövedelmezőségben létező különbség. Nincs érdemi közeledés az olyan 

hatékonysági mutatókban sem, amelyek részben a vállalkozásokon, a szakemberek képzettségén, másrészt a 

berendezések, a technológiai elemek korszerűségén múlik. Ez utóbbi is vállalkozói képességtől, döntéstől függ, 

noha az ágazat általános közgazdasági környezete, sőt az irányítási, szabályozási közeg is hatást gyakorolhat rá. 

A hazai vágócsirke termelésben a mérvadó európai versenytársakhoz képest az átlagosan magas az elhullási 

arány, s továbbra is legalább 0,1-0,15 kg/kg-mal magasabb a takarmány-felhasználás (11.5. táblázat). Meg kell 

azt említeni, hogy a relatív magasabb takarmány-felhasználásban sok esetben a takarmányok beltartalmi 

hiányosságai is szerepet játszanak. 
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11.5. táblázat 

Forrás: LEI (legalább 75 ezer férőhely kapacitás), AKI, BTT. In.: POPP és mtsai, 2009 

Az eddigiekben ismertetett nem túl biztató helyzeten és a várható jövőn javíthat az olcsóbb alternatív 

fehérjeforrások (bioetanol-gyártás melléktermékei), a technológiai lemaradást behozó fejlesztések 

megvalósítása, illetve a fogyasztók bizalmát megőrző, az eddigieknél lényegesen intenzívebb, állandó 

marketinghadjárat, valamint a termékpálya egészének szervezettebb, innovatív együttműködése. 

3. A baromfi termékpálya szabályozása 

A baromfi termékpályán a szabályozás többnyire a külkereskedelemre korlátozódik, importvédelmi 

intézkedések és exporttámogatások formájában. Ez utóbbiak az egyes országok nemzetközi versenyképességére 

jelentős hatást gyakorolhatnak. Közvetlen ár- és piacszabályozó mechanizmusok a baromfiágazatot nem 

jellemzik, termelési kvótán alapuló szabályozás nincs érvényben. Az ágazatban jellemző vertikális integráció 

miatt nagyfokú önszabályozás érezhető. Ez a pulykaágazatban és a vízibaromfi-szektorban előrehaladottabb 

fázisban van, mint a csirke esetében. A tenyésztojás-termelést, -keltetést, takarmánygyártást is kezükben tartó 

feldolgozók (integrátorok) a hatékonyság növelés érdekében minél teljesebb integráció megteremtésére 

törekednek a teljes körű termelésprogramozáshoz. 
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Chapter 12. A PULYKA, KACSA ÉS 
LÚD ÁGAZAT GAZDASÁGI 
KÉRDÉSEI 

1. A pulykaágazat szervezése és ökonómiája 

1.1. A pulykaágazat gazdasági jelentősége 

Az USDA adatai alapján a világ pulykahús termelése 2003-2006 közötti fokozatos csökkenést követően 5 millió 

tonna alá csökkent. Bár 2007-ben és 2008-ban 5,1 millió és 5,3 millió tonna pulykahúst állítottak elő, 2009-ben 

a termelés szintje ismét 5 millió tonnára esett. Az előállított mennyiség mintegy 50%-át (2,6 millió tonna) az 

Amerikai Egyesült Államok, 36%-át (1,8 millió tonna) pedig az EU-27 adja. 

Az Európai Unió pulykahús termelése évek óta folyamatosan csökken, 2009-ben mintegy 4,5%-kal esett vissza 

az előző évhez képest. Ennek hátterében az áll, hogy a fogyasztók a pulykáról fokozatosan áttérnek a csirkehús 

fogyasztására. A legnagyobb pulykahús termelő országok közé tartozik Franciaország (24%), Németország 

(21%), Olaszország (16%), és Lengyelország (16%), melyek együtt több mint háromnegyedét adják az EU-27 

termelésének. A legjelentősebb tagállamok közül egyedül Lengyelország termelése nem csökkent az elmúlt 

időszakban (12.1. ábra). Az EU-27 pulykahús importja mintegy 25%-kal, exportja pedig 15%-kal csökkent. 

Magyarország az évente előállított 110-120 ezer tonna pulykahúsával a hatodik helyet foglalja el az EU (27) 

rangsorában. Pulykahús exportunk 2008-ban több mint 36 ezer tonna volt, melynek mintegy kétharmada frissen 

került értékesítésre. Legfőbb exportpiacaink: Ausztria, Belgium, Németország, Olaszország, Románia. Az 

importált pulykahús mennyisége 2008-ban közel 9 ezer tonnát tett ki, amely az előző évekhez képest 

növekedett. Ezek elsősorban az Egyesült Királyságból, Németországból és Ausztriából érkeznek. 

 

12.1. ábra 

Az EU pulykahús termelése 2009-2010 

Forrás: AKI Agrárpiaci jelentések, 2010 
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A pulykahús gazdasági jelentőségét a hústermelése adja, mivel a pulykahús ma már világszerte közkedvelt 

élelmiszer. A tradicionális fogyasztási szokások mellett a modern konyha térhódítása is elősegítette a pulykahús 

fogyasztás növekedését – leszámítva az elmúlt évekbeli visszaesést. A pulykahús kedvező élettani, 

konyhatechnikai, ökonómiai jellemzői miatt fogyasztása abszolút és relatív értelemben is nőt. Az egy főre jutó 

pulykahús-fogyasztásban Izraelé a vezető szerep (13 kg/fő/év), melyet az USA, Franciaország, Kanada és 

Írország követ. 

Magyarországon a pulykaágazat az elmúlt húsz évet tekintve látványosan fejlődött. A feldolgozott pulykahús, 

elsősorban pulykamell több mint felét nyugat-európai jól fizető piacokra lehetett értékesíteni. Ezen kívül a 

pulykahús, a mellfilé és a belőle készült számos konyhakész termék a hazai fogyasztásban is jelentős szerepet 

játszik és egyre keresettebb. Ezt mi sem mutatja jobban, minthogy hazánkban 1985-höz képest kilencszeresére 

nőtt a pulykahús fogyasztás (jelenleg közel 8 kg/fő/év), és a termelés 23 000 tonnáról 120 000 tonnára 

növekedett 2007-re (12.1. táblázat). 

 

12.1. táblázat 

Forrás: TURCSÁN, 2007 

A baromfihús termelés szerkezetének vizsgálatából láthatjuk, hogy 1988-ban a megtermelt 504 000 tonna 

baromfihúsból 73%-ot tett ki a csirke, a pulyka 6,3%-ával szemben. Ez az arány napjainkra nagy mértékben 

megváltozott, hiszen 2007-ben az előállított baromfihús (452 000 tonna) 51%-a a csirke, a pulyka pedig a 

világon bekövetkezett trendeknek megfelelően közel 27%-ra emelkedett. 

A pulykaágazatban a többi baromfiágazathoz képest viszonylag korán letisztult az ágazat tulajdonosi struktúrája, 

és ma már Magyarországon 3-4, de inkább 3 nagyvállalat az, aki gyakorlatilag a pulyka előállítással foglalkozik. 

Azt kell mondjuk, hogy gyakorlatilag pulykatenyésztés nincs Magyarországon, hiszen a tenyészállatokat 

importból szerezzük be és a tenyésztés kizárólag a szülő-, illetve nagyszülőpárok vásárlását, tartását, keltetőtojás 

termelését és keltetését jelenti. A pulykatermelésben a Nagy-Britanniából és Izraelből importált szülőpároktól 

származnak a napos pulykák. Az éves keltetés 11 millió napos pulyka körül alakul. Míg 2002-2004 között a 

B.U.T. cég Big 6 fajtája játszotta a legnagyobb szerepet a hazai pulykahús-előállításban, addig mára a Hybrid 

XL vette át a vezetést 49%-os részaránnyal (12.2. táblázat). 

A pulykahízlalás jellemző sajátossága az integráció, mely felöleli a napospipe előállítás, hizlalás, feldolgozás 

teljes vertikumát illetve az azokat kiszolgáló ágazatokat (takarmány). A pulykatermelés integrálását elsősorban 

vágóhidak végzik. Magyarországon a három legmeghatározóbb feldolgozó (Sága Foods Kft., Gallicoop Zrt., 

Gallfood Kft.) fedi le a piac 80%-át (2006). Az integrációhoz nem kapcsolódó, tehát nem szerződéses viszony 

alapján dolgozó termelők létszáma fokozatosan csökken. 

A baromfiágazaton belül a legnagyobb integrációk a pulyka ágazatban jöttek létre. Magyarországon a 

pulykaágazaton belül az egyedüli teljes, vertikális integráció a Gallicoop Zrt., melynek tevékenysége a pulyka 

szülőpártartástól a keltetésen, pulykanevelésen át a vágásig, illetve a feldolgozásig tart, a többi integráció vagy 

vásárol alapanyagot, vagy elad. 

A legjelentősebb pulyka szülőpár tartó vállalkozások Magyarországon a következők: Gallicoop Zrt., Greleger 

Kft., Nagisz Zrt., Partiz Kft. A legjelentősebb napos pulyka keltetéssel foglalkozó vállalkozások 

Magyarországon a következők: Gallicoop Zrt., Greleger Kft., Nagisz Zrt., Partiz Kft., Matisa Keltető. 
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12.2. táblázat 

Forrás: OMMI (2006), Agriculture-and Agri-Food Canada. In.: Popp és mtsai, 2009 

1.2. A pulykaágazat ökonómiai sajátosságai 

A pulykatenyésztésre jellemző, hogy a húsirányú szelekció következtében alacsony a tojók tojástermelése (100-

110 db/tojó), melynek mindössze 70-75%-a keltethető. Az előnevelőből a növendékek 29-30 hetes korban 

kerülnek a tojóházba. A bakok magas tartási költsége miatt elterjedt a mesterséges termékenyítés. A szülőpárok 

magas beszerzési értéke miatt gyakori a mesterséges vedletés, mellyel növelhető az élettartam (2-4 év) alatti 

tojástermelés. Az alacsony tojástermelés és a magas tartási költségek következtében a tenyésztojás és a 

napospipe ára viszonylag magas. A hizlalás sajátossága, hogy változó a vágáskori testtömeg, ennek megfelelően 

eltérő hízlalási időről és elnevezésekről beszélhetünk (12.3. táblázat). 

 

12.3. táblázat 

Forrás: KALMÁR, 2003 

A genetikai potenciált elemezve szembeötlő a tenyésztési előrehaladás a pulykaágazatban. Tíz évvel ezelőtt 15-

16 hétre érték el a tojók a 8 kgos átlagsúlyt, a bak pulykák 22 hétre a 18 kgot nyomtak, ma ez 13 hétre 8,5 

kilogramm, és 20 hétre 18-19 kgos A fajlagos abrakfelhasználás is igen kedvező, fajlagosan egy kilogramm 

élőtömeg előállításához mintegy 3 kgot tesz ki. A hazai termelés színvonala a közepesnél jobb, azonban a 

takarmány árának emelkedését technikai-, technológiai megújulással kompenzálni szükséges. 

Az alább bemutatott fajlagos mutatók prezentálják az ágazat jelenlegi termelési szintjét: 

-Az állatsűrűség hizlalás alatt: 3,4-3,5 db/m2; 

-Az elhullás: 0-10 nap között: 1,4-1,8%, leadásig: 5-6%; 

-A vágási súly: tojó esetében 8,5 kg, bak esetében 16-19 kg; 

-A fajlagos takarmány felhasználás: 3,0-3,2 kg/kg; 

-A takarmányköltség: 190-200 Ft/kg élősúly; 

-A felvásárlási ár: 300-310 Ft/kg. 
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1.3. A pulykaágazat jellemző költség és jövedelmi viszonyai 

 

12.4. táblázat 

Forrás: BTT ágazati adatok, 2007; 2009 

A 12.4. táblázatban az ágazat főbb ökonómiai adatait figyelhetjük meg 2005-2008. évek vonatkozásában. Az 

adatókból kiderül, hogy 2006. évig növekedett a termelés, a felvásárlás, illetve a belföldi fogyasztás, mely 

egyértelműen az ágazat fejlődését jelezte. Ezt követően azonban minden paraméter tekintetében folyamatos 

csökkenésnek lehetünk tanúi. Továbbá megfigyelhető, hogy 2005-ről 2006-ra a növekvő takarmányár mellett 

csökkent az élősúlyra vetített takarmányozási költség, mely egyértelműen hatékonyságjavulást (pl. növekvő napi 

súlygyarapodás) jelez, annak ellenére, hogy az elhullási mutatók növekedtek. 2007. év második felétől kezdve a 

takarmányárak jelentős növekedését figyelhetjük meg, amely 2008-at követően ugyan csökkent, de nem tért 

vissza a korábbi szintre. Ennek hátterében a broiler ágazat kapcsán korábban (11. fejezet) bemutatott tényezők 

állnak. A magas takarmányárak hatása megfigyelhető a napospipe árának és a felvásárlási árak alakulásában 

egyaránt. 2007-től a felvásárlási ár jelentősen emelkedett, mely kedvező hatással volt az ágazat 

jövedelmezőségének alakulásában. Ez időszak alatt, amíg a takarmányárak 9%-kal, addig a felvásárlási árak 

nagyobb mértékben, 14%-kal emelkedtek. Ugyanakkor 2005-2008 vonatkozásában a takarmányár emelkedése 

óriási, közel 95%-os, ezzel szemben a felvásárlási árak csupán 30%-kal magasabbak. 

A vágópulyka havi termelői árának az elmúlt 6 évre vonatkozó alakulása figyelhető meg a 12.2. ábrán. A 2008. 

évi 330 forintot is megközelítő termelői ár 2009-ben 15-20 forinttal esett vissza, amely jelenleg kgonként 300-

310 forint körül alakul. 
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12.2. ábra 

A vágópulyka havi termelői árának alakulása (2004-2010) 

Forrás: AKI PÁIR, 2010 

 

12.5. táblázat 

Forrás: BÉLÁDI-KERTÉSZ, 2009 

A 12.5. táblázatban az AKI tesztüzemi adatai alapján megfigyelhető hogyan alakult a pulykahízlalás költsége és 

jövedelme a 2007-2008 években. Pulykahízlalás esetében is – hasonlóan a brojlercsirke hízlaláshoz – 

kiemelendő költségtényező a takarmány és az alapanyag költsége, mely együtt az összes költség mintegy 85-

87%-át teszi ki. A pulyka ágazatban a vizsgált időszakban nőttek a termelési költségek, mely döntően a 

ráfordítások fokozására, illetve a takarmány és az energia árának gyors növekedésére vezethető vissza. Meg kell 

azt jegyezzük, hogy ezen ráfordítások mérséklésére nem nagyon van lehetőség, hiszen a nagyteljesítményű 

hibridek egyre érzékenyebbek a környezetükkel szemben, vagyis ha nem szolgáljuk ki őket megfelelően, akkor 

erre a termelés csökkentésével reagálnak. 

Az ágazati eredményeket tekintve megállapítható, hogy míg 2007-ben átlagosan közel nullára jött ki az ágazat, 

addig 2008-ban élőtömeg kgonként majd 7 forint veszteséget számolhattak el a termelők. 

1.4. Ágazati jövőkép 

A következő évek legnagyobb kihívása a baromfi ágazatnak és természetesen ezen belül a pulyka ágazatnak a 

takarmány és energia árak drasztikus emelkedése. Az elmúlt időszakban 20-30-40-50%-os áremelések voltak és 

nyilvánvaló, hogy a növénytermesztéssel foglalkozók a piaci viszonyoknak megfelelően hajlandók kereskedni. 
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A takarmány árak emelkedése ellenére van lehetőség a versenyképesség megőrzésére. A versenyképesség 

megőrzésének legfontosabb eleme a technikai (szellőzés, fűtés, hűtés) és technológiai (etető, itató) megújulás, 

illetve a fajtaváltás. Természetesen igazán fontos a teljes integráció megléte, hiszen így valamennyi tőlünk 

függő költség, úgy mint tojás, napospipe, takarmány, előnevelt, és hízóállat kézben tartható. Az integráció azt 

jelenti, hogy az integrátor előfinanszírozza a termelést, azaz a napospipe, valamint a takarmány és gyógyszer 

költséget hitel formájában nyújtja a termelők részére, aminek elszámolása a vágást követően történik. A pulyka-

hízlalás 90%-a folyik ilyen előfinanszírozott rendszerben. A hitelező elsősorban a vágóhíd, de lehet az a 

takarmánykeverő is. 

Azon vállalkozásoknál, ahol az utóbbi években technikai- és technológiai fejlesztések történtek, vizsgálva a 

vállalat energiaköltségének, bérjárulékainak és az állategészségügyi költségeinek az alakulását (ezek a 

takarmány és a naposcsibe költsége után kiemelhető költségtényezők), megállapítható, hogy amennyiben a 

technikai, technológiai előrehaladás megvan – konkrétan a ventilláció, itató, etető technológiai megújulás –, 

abban az esetben a költségek kordában tarthatók, még jelentős takarmányár emelések mellett is. A technikai-, 

technológiai fejlesztések megvalósításához azonban nélkülözhetetlen a saját erő megléte, ami sok esetben 

szűkös erőforrásnak bizonyul. 

A 2006. évi madárinfluenza problémát leszámítva, kijelenthető, hogy a pulykaágazat jelenlegi nehézségei és 

problémái ellenére is versenyképes, bár jövőjét a fogyasztói szokások alakulása is meg fogja határozni. 

2. A lúdágazat szervezése és ökonómiája 

2.1. A lúdágazat gazdasági jelentősége 

A világ lúdhús termelése 2008-ban a FAO becslése alapján mintegy 2,4 millió tonna volt, melynek 94%-át Kína 

állította elő (közel 2,2 millió tonnát). Az Európai Unió a harmadik helyet foglalja el a libahús világpiacán (2008-

ban 44 ezer tonna). Az EU-27-ben Magyarország a legnagyobb libahús előállító, évente 35-40 ezer tonnát 

termel (2006-ban lecsökkent 30 ezer tonnára). Ez a mennyiség a világ libahús termelésének ugyan 2%-a, viszont 

előkelő helyet foglalunk el a világ libahús termelő országainak rangsorában. 

A lúd a legrégebben háziasított baromfifajok közé tartozik. Magyarországon hagyománya van a lúdtartásnak, 

ennél fogva Európában és talán az egész világon a magyarországi termelők rendelkeznek a legmagasabb 

szaktudással és tapasztalattal, számottevő termelőerővel. Sehol másutt a világon nincs olyan koncentrált és nagy 

kapacitású lúdállomány és -termelés mint hazánkban. Magyarország az egyetlen ország, ahol egyaránt 

megtalálható a pecsenyeliba, zabosliba, és a kövérliba előállítása. Ezt a termelők magas fokon, megfelelő 

hatékonysággal és minőségben végzik. 

Nemzetgazdasági szempontból a hús- és májlibát előállítóknak a jelentősége nem csekély, ugyanis ők termelik a 

baromfiágazat exportárbevételének közel egyharmadát (hús, máj, toll). Ez az egyetlen, szinte 100%-ban 

exportra termelő baromfifaj az országban, így jelentős devizabevételt jelent a nemzetgazdaság számára. Lúdhús 

exportunk mennyisége 2008-ban mintegy 10 ezer tonnát tett ki, amely víziszárnyas exportunk egyharmadát 

jelenti. Az export döntő hányada tőkeerős, fizetőképes országokba irányul (Németország, Franciaország, 

Ausztria, Japán, Hong-Kong, Izrael). A belföldi húsfogyasztásban (0,5-1,0 kg/fő/év) a lúd szerepe jelentéktelen, 

habár a saját termelés és fogyasztás miatt nagyobb értéket képvisel. 2003-2007 között közel 40%-kal esett 

vissza a lúdhús fogyasztása. 

A világszerte piacra kerülő libamáj csaknem 80%-át Magyarország termeli. 2008-ban libamájból közel 1,3 ezer 

tonnát állítottunk elő. Libamáj-termelésünk 90%-át Franciaország vásárolja fel, ahol a fogyasztás a kilencvenes 

évek második fele óta évente 10-15%-kal nő, viszont nincs jelentős libamáj-előállítása. Új szereplőként jelent 

meg a piacon Kína, ahová Magyarország korábban exportálta a libatömés technológiáját. Magyarországon az 

exportra nem alkalmas, alacsonyabb minőség kategóriájú libamáj kerül forgalomba. Ennek mennyisége a BTT 

számításai szerint 200-350 tonna között volt 2008-ban, ami egy főre vetítve 2-3,5 dekagramm fogyasztásnak 

felel meg. 

A víziszárnyas (lúd és kacsa) fogyasztásra erősen hatott a Négy Mancs osztrák állatvédő szervezet lejárató 

kampánya, ami 2008-ban bizonytalanná tette a termelést. A látszólag libatömés tiltására irányuló támadás a 

darabolt termékek kereskedelmét ingatta meg. A más termékkel nem helyettesíthető hízott máj fogyasztóit nem 

hatotta meg az állatvédők álláspontja, így továbbra is keresett maradt, ellenben a német piaci szereplők számára 

komoly konkurenciát jelentő, májfeldolgozás során keletkező darabolt hústermékek kereskedelme veszélybe 

került. Az állatvédők feketelistát készítettek a hízott baromfit előállító feldolgozókról és az árut forgalmazó 
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üzletekről. A kereskedelmi szektor folyamatos támadásával elérték, hogy Ausztriában és Németországban 

működő kereskedelmi láncok (Metro, Kaufland, Lidl) egymás után visszamondták a magyar hízott és sovány 

(pecsenye) termékek forgalmazását. A kampányuk hatására 2008 szeptemberében a hazai legnagyobb tömött 

árut előállító üzem, a Hungerit Zrt. leállította termelését és 210 főt elbocsátott. Ennek ellenére a Négy Mancs 

„tiltólistáján” továbbra is szerepelt a Hungerit, ami miatt a feldolgozóüzem a négyhónapos leállást követően újra 

indította a termelést és beperelte az állatvédőket. Azóta megindult a libamáj „hungarikummá” nyilvánítása, ami 

a feldolgozó számára annyit jelent, hogy hasonló támadás esetén – egyetemes, magyar értékről lévén szó – a 

termék állami oltalmat élvez. Ettől persze még egy kereskedelmi lánc nem kényszeríthető arra, hogy 

megvásárolja a terméket. 

A kézzel tépett magyar toll piaci pozícióját igen nehezen tudja tartani, bár minősége elismerten a legjobb a 

világon. A feldolgozott magyar lúdtollból készült termékek ára háromszor magasabb, mint a néhány éve 

konkurenciaként megjelent kínai tollból előállított áruké. Termelésünk 2003-2006 között folyamatosan 

csökkent, majd 2007-ben több mint 60%-kal 1500 tonnára nőtt. 

2.2. A lúdágazat ökonómiai sajátosságai 

A ludat húsáért, tolláért és kihizlalt májáért tartják, mely termékek mindegyike keresett exportcikk. A lúd 

többhasznú volta a termelő számára lehetőséget teremt arra, hogy alternatívákban gondolkodjon, és azt a 

hasznosítási irányt helyezze előtérbe melynek legkedvezőbb a piaci helyzete. A lúdágazat vállalatgazdasági 

jelentőségét számos kedvező biológiai sajátossága indokolja: 

-nagy fiatalkori növekedési erély; 

-relatíve kis táplálóanyag-igény a hústermelés tekintetében; 

-olcsó tömegtakarmányok felhasználásának lehetősége (zöldtakarmány, alacsony táplálóanyag-tartalmú 

takarmányok); 

-Relatíve alacsony állati fehérje igény; 

-jó legelőkészség, mely alternatív lehetőség a csekély értékű legelők hasznosítására vonatkozóan; 

-a lúd kevésbé igényes az épületekkel és a berendezésekkel szemben; 

-baromfibetegségekkel szembeni jó ellenálló képesség jellemzi. 

A lúdtartás helyi takarmánybázisra is alapozható. A ludak élettani adottságuknál fogva a többi baromfifajhoz 

képest jobban hasznosítja a rostban gazdagabb takarmányokat. Más állatfajoknál már nem használható épületek 

kis átalakítással lúdtartásra alkalmassá tehetők, sőt az új férőhelyek létesítése is viszonylag olcsóbban 

megoldható. 

Az előnyök mellett hátrányos tulajdonságai is vannak a lúdtartásnak: 

-gyenge szaporaság; 

-a termék-előállítás szezonális jellegű; 

-gyenge tűrőképesség jellemzi a tömeges tartással szemben (stressz); 

-a legelőterület és a kifutó erős igénybevétele (környezetvédelem). 

A lúd az, az állatfaj, mely a legkevésbé viseli el a zárt tartást. A zárt tartással a libát fokozott stressznek teszik 

ki, az ideges állat hamarabb megbetegszik, ez nagyobb elhullást, több gyógyszerfelhasználást 

(élelmiszerbiztonsági problémákat vet fel), és gyengébb fajlagos mutatókat eredményez, ezáltal 

versenyhátrányba kerülünk. A mezőgazdaság intenzív irányú fejlesztése és a környezetvédelem előtérbe 

kerülése miatt az ágazat a legtöbb országban visszaszorult a többi baromfifajhoz, különösen a tyúkfélékhez 

képest. 

A madárinfluenza veszélye miatt jóval nagyobb technológiai, állattartási fegyelmet kell betartani. 2006 

júniusában Bács-Kiskun megyében egy libaállományban H5N1-es vírust találtak. Ebben a megyében tartják az 
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ország víziszárnyas állományának kb. 70%-át. A körzetben 11 millió víziszárnyast nevelnek nagyon nagy 

állománysűrűségben és jórészt extenzív tartási móddal. 

A tenyésztésszervezés központi problémája az alacsony reprodukciós képesség, mely a szezonális jellegű 

tojástermeléssel van összefüggésben. A szaporaság növelésének lehetősége közül meg kell említenünk a 

különféle fajták eltérő tojástermelő képességét, illetve a lúd, mint baromfifaj azon egyedi jellegét, hogy a 

legmagasabb tojástermelés a 2-3. évben következik be. Mindkét tulajdonság genetikai adottság és lehetőség a 

tenyésztők számára az életteljesítmény fokozása terén. Napjainkban azonban előtérbe kerül az intenzív 

tojástermelés, mely zárt tartástechnológiában, programozott megvilágítás mellett történik, ezáltal a szezonalitás 

kiküszöbölhetővé válik. 

A fajtaválaszték bőséges: 10 hústípusú és 8-9 májtípusú fajta és hibrid áll a hazai termelők rendelkezésre. A 

hazai pecsenye- és húsliba-genotípusok az emdeni és pomerániai fajtákra épülnek. Jelenleg számos fajta van 

forgalomban, elterjedt a lippitschi fajta (32%). Az integrátor a napos libákat közvetlenül Lipcséből hozza, 

szülőpárokat 24,4 EUR/db, tojásokat 2,5 EUR/darab áron. Szaporasága 60-70 tojás/év, illetve 40-45 

naposliba/tojó. Takarmányértékesítése 3,7 kg/kg (nyugat-európai országokban 2,6 kg/kg). A végtermék 

mellhús-aránya 17,9%. 

A májliba tartását nem jellemzi egy adott hibrid egyeduralma, a termelésben jelenlévő 8-9 hibridet közel azonos 

arányban tartják. A hazánkban használt hibridek takarmányértékesítő képessége 2,8-2,9 kg/kg között alakul és 

átlagban 600-650 gramm májat ad. 

Az árutermelő telepeken a hús-, máj- és tolltermelés leggyakrabban vegyesen, a piaci igényekhez 

alkalmazkodva jelenik meg. A fő-, iker- és melléktermékek szerepe gyakran felcserélődik. A lúdágazatban 

legtöbbször használt hasznosítási irányok és jellemzőik a következők. 

A pecsenyeliba kifejezés a brojler típusú, 8-9 hetes, első vedlés előtt vágott állatot jelöli. A liba ekkora 

optimális esetben eléri a 4-4,5 kgos testtömeget, továbbá jó húsformák, kedvező comb-hús arány és maximum 4 

mm vastagságú testet borító zsírréteg, valamint fehér és érett tollazat jellemzi. 

Húslibának a legalább egyszer, de a gyakorlatban többnyire többször tépett ludakat tekintjük, melyeket vágás 

előtt intenzív lábon hizlalással (nem töméssel) feljavítottak. Ezeket az állatokat rendszerint háromszor-négyszer 

tépik meg. A tépések 6-7 hetente követik egymást, az állatok kora vágáskor így legtöbbször 30-37 hét. 

A zabosliba vagy zabon hizlalt kifejezéseket akkor használjuk, ha a hizlalás folyamán a kukoricát zabbal 

helyettesítjük. A húslibát és a zabos libát egyaránt legalább 5-6 kgos vágáskori testtömeg és az értékes 

húsrészek kedvező aránya, valamint fehér érett tollazat jellemzi. 

A hízottlibán vagy májlibán a töméssel hizlalt májhasznú ludat értjük. Az erre a célra nevelt, úgynevezett 

májalapanyag lúd lehet fiatal (9-10 hetes) és idősebb (egyszer vagy többször tépett). Maga tömés általában 16-

22 napig tart. 

A toll-liba kifejezés a folyamatosan tépett, kizárólag tolla miatt tartott libára értendő. 

Az egyes hasznosítási irányok közötti döntést több tényező határozza meg. Az üzemi, vállalati adottságok, 

melyek szerepe csökken. Itt elsősorban a természetes vízfelületek, legelők extenzív típusú hasznosítása a cél az 

elérhető legmagasabb jövedelem érdekében. Az ökonómiai alapú döntések hátterében a hús, a máj és a toll ára, 

értékesítési lehetőségei, és ezeken keresztül a várható jövedelem a döntő. 

A hasznosítási irányok speciális genetikai és technológiai elvárásai mellett számolnunk kell a lúd speciális, 

tömegtakarmányt hasznosító képességével is, melyet gazdasági határokon belül mindenképpen érdemes 

kihasználni. Továbbá extenzív tartás mellett lényeges gazdasági előny származhat az egyszerűbb, olcsóbb, 

esetenként másra nem használható épületek, legelők, természetes vízforrások hasznosításából. A növekvő 

abraktakarmány, épület-, gép-, és energiaárak mellett mindezek növelik a lúdágazat gazdasági 

versenyképességét. 

2.3. A lúdágazat jellemző költség és jövedelmi viszonyai 

Az elmúlt éveket tekintve a lúdágazatban ingadozás volt megfigyelhető. A libahústermelésben a 2005-ös évi 

adatokhoz viszonyítva 2006-ban mintegy 20%-os csökkenés következett be, mely az értékesítésben is 

megmutatkozott. Míg 2005-ben 36 ezer tonna volt a felvásárlás, addig ez 2006-ban 29 ezer tonnára esett vissza. 
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A belföldi értékesítés 9,3 ezer tonnáról 7,7 ezer tonnára, míg az export 15,6 ezer tonnáról 10,5 ezer tonnára 

csökkent (12.6. táblázat). Ezt követően 2007-ben növekedés, majd 2008-ban ismét csökkenés következett be. 

Amíg a hazai piacokon erősödés, addig az export piacokon piacvesztésnek lehetünk tanúi. 

 

12.6. táblázat 

Forrás: BTT ágazati adatok, 2009. 

A következő táblázatban (12.7. táblázat) a legfontosabb költségtételeket meghatározó tényezők, a napos liba ára 

és a takarmányár, illetve az árbevételt meghatározó felvásárlási ár alakulását figyelhetjük meg a 2007-2008. 

évek viszonylatában. 2008-ra mind az input, mind az output árak növekedtek, azonban előbbi nagyobb 

mértékben, amely kedvezőtlen az ágazat jövedelmi helyzetére. 

 

12.7. táblázat 

Forrás: BTT ágazati adatok, 2009. 

A termelő árak 2004-2008 közötti alakulását figyelhetjük meg a 12.3. ábrán, amely tendenciáját tekintve a 

vágócsirke és a pulyka felvásárlási árakhoz hasonló tendenciát mutat, összefüggésben az inputárak 

növekedésével. Rövidtávon, éven belül kisebb-nagyobb áringadozásokat tapasztalhatunk, amely a mindenkori 

kereslet-kínálat (ünnepekhez kötődő fogyasztás – Márton nap, karácsony) alakulásával van összefüggésben. 
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12.3. ábra 

A hízott liba havi termelői árának alakulása (2004-2008) 

Forrás: AKI PÁIR, 2010 

A libahízlalás költségeit és jövedelmi helyzetét vizsgálva (12.8. táblázat), megállapítható, hogy a költségek 

mintegy 75-80%-át a takarmány és az alapanyag költségek teszik ki, a többi baromfiágazathoz hasonlóan magas 

arányt képviselve a költségszerkezeten belül. A 2007-2008. évek vonatkozásában az egy kilogramm élősúly 

előállításának önköltsége 390-400 forint körül alakult. Az ágazati eredmény a vizsgált években 40-45 forint 

körül alakult élőtömeg kgra vetítve, amely mintegy 10%-os költségarányos jövedelmezőséget eredményez. Ez a 

jelenlegi gazdasági helyzetet figyelembe véve és más állattenyésztési ágazattal összehasonlítva, nagyon 

eredmények tekinthető. 

 

12.8. táblázat 

Forrás: BÉLÁDI-KERTÉSZ, 2009 

2.4. Ágazati jövőkép 

A piacokon folytatott kíméletlen versenyben csak azok a termelők tudnak talpon maradni, akik a 

költségtakarékos termelés mellett a vevők által keresett minőséget állítják elő, s ezt nem alkalmanként, hanem 

folyamatosan tudják biztosítani. Mindezt az istállótól az asztalig ellenőrizhetően, megfelelő nyomonkövetési 
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rendszer alkalmazásával kell tenni. A versenyképesség növelése érdekében az egyes ágazati szereplőknek 

(törzstartók, termelők, keverőüzemek, vágóhíd tulajdonosok) részt kell venniük a teljes vertikumban és annak 

integrációjában, akár tulajdonosként is. Ehhez azonban sürgősen rendezni kell a termelő, gyártó, feldolgozó 

kapacitások tulajdonviszonyait. Rendkívül fontos a baromfiágazaton belüli összefogás, szakmai egyeztetés, a 

folyamatos kapcsolattartás a hatóságokkal, illetve a magyar érdekek képviseletében. Amennyiben kiengedjük a 

kezünkből a lúdágazati vertikum bármelyik részét, kiszolgáltatottakká válunk, és nehéz lesz hosszú távon 

tervezni. Mindenképpen a nagy tapasztalatokkal, szaktudással rendelkező magyar ágazati szereplők kezében kell 

tartani az irányítást. Ez lehet az alapja a stabil, jól működő, sikeres lúdágazatnak. 

3. A kacsaágazat szervezése és ökonómiája 

3.1. Az ágazat gazdasági jelentősége 

Kacsatartással, kacsatenyésztéssel, a világ minden táján találkozhatunk, gazdasági jelentősége, tartás módja, és 

fő hasznosítási iránya azonban kontinensekként, és országonként is eltérő lehet. Ázsia országaiban a hústermelés 

mellett (Délkelet Ázsia országaiban fő népélelmezési cikk) az étkezési tojástermelésben is fontos szerepet tölt 

be, míg a világ fejlett országaiban választékbővítő termék. A kacsahús-termelés, és -fogyasztás világszerte 

emelkedő tendenciát mutat. A pecsenyekacsa előállítására rendelkezésre álló hibridek genetikai képessége 

termelési paraméterei látványosan javulnak. 

A világ kacsahús termelése 2008-ban a FAO adatai alapján mintegy 3,7 millió tonna volt, melynek 70%-át Kína 

állította elő (több mint 2,5 millió tonnát). Második helyen Franciaország áll a maga 248 ezer tonna termelésével, 

mely a világ kacsahús termelésének csupán 7%-a. Magyarország évente mintegy 45-50 ezer tonna kacsahúst 

termel (ez a világ kacsahús termelésének 1%-a), mellyel 10. helyet foglal el a világ kacsahús termelő 

országainak rangsorában. Az EU (27) termelése mintegy 422 ezer tonna volt 2008-ban. Hazánk a második 

legnagyobb kacsahús termelő ország az Európai Unióban. 

Az Európai Unió legnagyobb kacsahús termelő országaiban 1990-től 2000-ig folyamatosan nőtt a termelés. 

2000 óta Franciaországban, Németországban, hazánkban és Hollandiában is stagnál a termelés. Hazánkban a 

’90-es évek elején tapasztalt visszaesést követően napjaikra megduplázta a termelését az ágazat. 

A kacsa, mint baromfifaj ugyan vegyes profilú hasznosításra alkalmas, de Magyarországon a piaci kereslet és az 

árak alapján elsősorban hústermelési céllal tartják (kivételes esetekben szóba jöhet a májtermelés is), a 

tojástermelés szinte kizárólag tenyésztési, keltetési céllal folyik. A toll rendszerint melléktermékként 

jelentkezik, melyet ipari céllal hasznosítanak. 

Magyarországon a feldolgozók által felvásárolt kacsahús zöme (60%-a) exportpiacokra kerül. A kacsahús a 

víziszárnyas export mintegy kétharmadát jelenti, 2008-ban 17 ezer tonnát tett ki. A baromfiágazat 

exportárbevételének közel 15%-át adja a kacsaágazat. Az ágazat nemzetgazdasági előnye, hogy úgy állít elő 

export árualapot, hogy közben nem használ fel import alapanyagot. Legfőbb exportpiacaink a német 

nyelvterületek és Franciaország. 

Kacsamájból 2008-ban mintegy 400 tonnát állítottunk elő. Magyarország mellett még Franciaország, Bulgária 

és Izrael foglalkozik nagy tételben kacsamáj-termeléssel, mivel ezekben az országokban a kacsamáj 

tradicionális ételnek számít. 

A hazai fogyasztás nem jelentős, 1,5-2,0 kg/fő/év körül alakul. A kacsahús fogyasztása a libahúshoz hasonlóan 

az elmúlt években csökkent. Magyarországon a víziszárnyasok húsának fogyasztását kevésbé a hagyományok, 

sokkal inkább a lakosság jövedelme határozza meg. A pecsenye és a hízott víziszárnyas-főtermékek a magas 

fogyasztói ár miatt a baromfitermékek prémiumkategóriájába sorolhatók. Míg a nyugat-európai országokban a 

főtermékek (máj, mell, comb), Magyarországon az olcsóbb hústermékek (tepertő, zsír) fogyasztása jellemző. 

Problémát jelent az ágazat számára, hogy a végtermék-nevelés viszonylag kis területre korlátozódik, hiszen a 

termelés 80%-a az Alföldön, elsősorban Bács-Kiskun Megyében, Bócsa, Soltvadkert, Bodoglár, Kiskunhalas, és 

Kiskunfélegyháza térségében zajlik. 

3.2. A kacsahízlalás szervezési és ökonómiai sajátosságai 

A tenyésztés sajátosságai közzé tartozik, hogy a kacsaágazat több állatfaj tenyésztését és termelését jelenti. 

Megkülönböztetjük a kacsát és a pézsmakacsát, mint külön állatfajokat. E kettő keresztezésével állítható elő a 
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mulardkacsa, mely egy továbbtenyésztésre alkalmatlan fajhibrid. Ennek köszönhetően a gyakorlatban a 

tenyésztelepek állománya és termelési célja is eltérő. 

A másik tenyésztési sajátosság, hogy a kacsa magas tojástermeléssel (230-250 db/év) rendelkezik, eléri, sőt 

egyes fajták esetén meghaladja a tyúkfélék tojástermelését is. A magas hozam miatt viszonylag alacsony a 

tenyésztojás és a naposkacsa önköltsége. 

A kacsára jellemző a rendkívül nagy növekedési erély, melynek eredményeként a naposkacsából 7 hét alatt 

közel 3 kg-os pecsenyekacsa állítható elő. Meg kell említeni az ivari dimorfizmus hatását is, mely a 

pézsmakacsára és a mulardra jellemző. Ennek következtében a pézsmakacsa nőivara intenzív hízlalást 

feltételezve 10 hetes korra eléri a 2,7-2,8 kg-ot, a hímivar pedig a 4,5-4,6 kg-ot is. Ezen sajátosságból 

következik, hogy a hízlalást ivarilag elkülönítve kell végezni. Általában a nőivar hamarabb, kisebb 

végtömegben (2,5-3 kg), míg a hímivar később, nagyobb végtömegben (4,5-4,8 kg) kerül vágásra. 

A hasznosítási irányok megválasztásának faji sajátosságai az eltérő hús- és májtermelő képességgel 

kapcsolatosak. Napjainkra a következő hasznosítási irányok és fajok alakultak ki: 

-(pekingi) kacsa – hús 

-pézsmaréce (barbarie) – hús-máj 

-mulard kacsa – máj-hús 

A halastavi kacsatartás egy speciális hasznosítási iránt jelent, melyben a kacsa hasznosítja a halnevelésre 

alkalmas vízfelületeket, másrészt a halak hasznosítják a kacsák által kiszórt takarmányokat. Ez az alternatíva 

lehetővé teszi az árbevétel és a takarmányhasznosítás fokozását, mely többletjövedelem elérését segítheti. 

A kacsa ágazatban a hagyományos pekingi típusú kacsák részben hazai, részben import tenyésztésből, míg a 

Barbarie kacsák importból, a mulardok hazai és import tenyésztésből származnak. A kacsakeltetés évente 15-16 

millió napos állatot jelent. 

Hazánkban a pecsenyekacsa-nevelés általában félintenzív körülmények között történik. A nevelés egymástól jól 

elkülöníthető szakaszból áll: elő- és utónevelés. Az előnevelés zárt, fűthető, korszerűen felszerelt istállókban 

intenzív körülmények között történik. Ezzel szemben az utónevelés általában a szabad ég alatt extenzíven 

folyik. Az előnevelés 18 napos korig, az utónevelés pedig 49-52 napos korig tart. 

A hazai pecsenyekacsa tartást az utóbbi évekig az extenzivitás, és a szezonalítás jellemezte, mind a 

szülőpártartásban, mind a végtermék előállításban. Az extenzivitásnak köszönhetően bizonytalan, a genetikai 

képességek alatti termelési eredmények mutatkoztak, a szezonalítás miatt pedig kedvezőtlen eladási árakkal 

kellett szembenézniük a termelőknek. Ilyen termelési körülmények között 160-170 darab tojással lehet számolni 

beólazott tojónként a 40 termelési hét alatt. A szülőpárok termelése hagyományos tartásban nem kiszámítható 

mivel az állatok nappal a szabadban tartózkodnak, így az időjárás viszontagságainak ki vannak téve, s emiatt a 

termelés ingadozóvá válik. A végtermék nevelés 2006-ig a madárinfluenza megjelenéséig tavasztól őszig tartott 

a szabadtartás miatt, a feldolgozott termék értékesítése, pedig ősztől tavaszig. Ez a baromfi feldolgozó 

üzemeknek többletköltséget jelentett a tárolás, készletfinanszírozás miatt. Az állományok előnevelése 

fóliasátorban történt, majd 2-3 hetes életkorban 47-49 napig, a vágásig, szabadban került továbbtartásra. Ezzel a 

nevelési módszerrel 2,7-3,1 kg takarmányt használtak fel 1 kg élősúly előállítására. Az elhullások 7-10% között 

váltakoztak a nevelési idő alatt, aminek az okai a kacsák időjárás változásainak való kitettségében, másrészt a 

tekintélyes állategészségügyi kockázatban keresendők. Az intenzív irányú fejlesztés elkerülhetetlenné vált, mely 

napjaikban terjed el az ágazatban. 

A modern szelekciós eljárásoknak köszönhetően a pekingi típusú kacsahibridek növekedési erélye jelentősen 

javult, ennek hatásra nőtt a vágási kihozatal, és a mellizom vastagsága. Az élenjáró kacsahibrid-szülőpárok és 

végtermékek teljesítménye meghaladja a brojlerekét. A szülőpárok genetikai képességének kihasználása a zárt, 

intenzív törzskacsa tartás bevezetésével tovább javult. Napjaink kacsahibrid-szülőpárjainak tartástechnológiai 

színvonala semmivel sem marad el a brojler szülőpárokétól. A termelési eredmények a genetikai képesség 

kihasználását mutatják, sokkal kedvezőbbek az extenzív tartásnál tapasztaltaknál. 

A zárt tartás további előnye, az állategészségügyi kockázat csökkenése, a szaporasági periódus 

szabályozhatósága, pontosabb tervezhetősége, ezáltal a víziszárnyas tenyésztésre jellemző szezonalítás 

elkerülése, így a termelés időbeli eloszlása a piaci igényekhez igazítható. Mindez egyben megteremti a 

biztonságos termelés feltételeit is. 



 A PULYKA, KACSA ÉS LÚD 

ÁGAZAT GAZDASÁGI 

KÉRDÉSEI 

 

 220  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az intenzív tartástechnológia a pecsenyekacsa előállításban is rendkívül egyszerű, minden részletében 

kidolgozott. Ennek ellenére a kacsahibrid szülőpárok zárt nevelése Magyarországon még nem általánosan 

elterjedt. A szülőpárok nevelése, majd tojástermeltetése csak 50%-ban történik zárt intenzív tartásban, míg a 

másik 50% változatlanul hagyományos tartásmódban termel. Ez az arány várhatóan 2-3 éven belül, a zárt tartás 

javára, megváltozik. 

A pecsenyekacsa-tartásban a pekingi típusú vonalkeresztezett hibridnek a Cherry Valley különböző 

változatainak van szerepe (65%). A szülőpárok közvetlenül Angliából érkeznek (5,4 EUR/db), tojástermelése 

26-27 hét között eléri a 240 tojást tojónként. A hibrid előnye, hogy a brojlercsirke-tartáshoz hasonló a teljesen 

zárt, kifutó nélküli tartástechnológiát is jól viseli. Hazánkban 2,4 kg/kg takarmányértékesítés a jellemező (bár a 

fajtát a nyugat-európai országokban 2,2 kg/kg takarmányértékesítés mellett tartják). 44 napos korára 2,7-3 kg 

súly mellett válik vágásra éretté, de egyes hazai telepeken már 40-41 naposan eléri a kívánt súlyt. A 

pecsenyekacsa-tartásban a modern genotípusok adta lehetőségek kiaknázása végett lépést kell tartani a Nyugat-

Európa által diktált zárt tartásformával, ezzel nem csak a madárinfluenza kockázata, hanem a szezonalítás 

problémája is kezelhető. 

Hazánkban a pecsenyekacsa előállításon kívül ismert mulardkacsa nevelés, illetve tömés, valamint barbarie-

kacsával folytatott termék előállítás is. Májkacsa termelésünk zömmel mullard fajtával folyik. A legjelentősebb 

a gourmaud hibrid, amely 62%-ban van jelen a hazai termelésben. A francia hibrid hazai tojástermelése 226 

db/tojó (keltethetőség 83%), májtermelése 500-550 gramm. A magyarországi mulard szülőpártartás napjainkban 

nem meghatározó. Jelenleg egy cég foglalkozik a tenyésztésével, s 2007 elején a szülőpártartás 11 500 

tenyésztojóból állt. A mulard naposkacsa elsősorban importból kerül hazánkba. Az előnevelésben a zárt tartásra 

való áttérés folyamatos, a töméses hízlalás eddig is zárt rendszerben történt. 

A barbarie kacsaintegráció szintén egy cég tulajdonában van Magyarországon. Az induló szülőpár létszám 

2007-ben 7 000 tojó volt. A szülőpártartás, és a végterméknevelés zárt tartásban történik. 

3.3. A kacsaágazat főbb gazdasági adatai 

Az állategészségügyi kockázat csökkentése a közelmúltban fontos szerepet kapott a madárinfluenza miatt. A 

kacsahúsok belföldi értékesítése 2005-ig növekvő tendenciát mutatott, melyet a 2006. évi madárinfluenza tört 

meg. A 2005-ös évi adatokhoz viszonyítva a 2006-os évben drasztikus, 31,2%-os csökkenés következett be a 

termelésben, így az értékesítésben is. Míg 2005-ben 62 ezer tonna volt a felvásárlás, addig ez 2006-ban 43 ezer 

tonnára esett vissza. A belföldi értékesítés 18 ezer tonnáról 16 ezer tonnára, míg az export 22 ezer tonnáról 14 

ezer tonnára csökkent (12.9. táblázat). 

 

12.9. táblázat 

Forrás: BTT ágazati adatok, 2009 

Magyarországon a 2006. évi madárinfluenza megbetegedések, majd azok felszámolása után, egy új korszak 

kezdődött a törzskacsa tarásban, és a végterméknevelésben. 2007-ben ismét növekedés figyelhető meg mind a 

felvásárlásban, mind az exportban, mely 2008-ban valamelyest visszaesett. A belföldi értékesítés folyamatosan 

esett a vizsgált időszakban. A jövőt tekintve a pecsenyekacsa termelés hazánkban reálisan tekintve mintegy 13-

14 milliós állomány-létszámmal, közel 45 ezer tonna körül alakul. 



 A PULYKA, KACSA ÉS LÚD 

ÁGAZAT GAZDASÁGI 

KÉRDÉSEI 

 

 221  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A 12.10. táblázatban a legfontosabb költségtételeket meghatározó tényezők, a napos kacsa árak és a 

takarmányár, illetve az árbevételt meghatározó felvásárlási árak alakulását figyelhetjük meg a 2007-2008. évek 

viszonylatában. 

 

12.10. táblázat 

Forrás: BTT ágazati adatok, 2009 

A 12.4. ábrán a pecsenyekacsa havi termelői árának 2004-2010 közötti alakulása látható. Az árak tekintetében 

egyfajta ciklikusság figyelhető meg, amely éven belül akár 100 forintot is jelenthet. Ennek magyarázata az, 

hogy bizonyos ünnepekhez (Márton nap, karácsony) kötődő fogyasztás miatt kialakult a szezonalitás. Az 

árakban is megnyilvánult a 2006. évi madárinfluenza, 180 forint alá csökkent a termelői ár. Ugyanakkor a 

kacsaágazatban is megfigyelhető a megnövekedett takarmányár hatása. Ez 2007-2008-ban az aszály miatt, majd 

ezt követően a világpiaci hatások miatt a korábbi árszintnél magasabban helyezkedik el. Jelenleg 250-260 forint 

körül alakul egy kg kacsa (élősúlyban) termelői ára. 

 

12.4. ábra 

A pecsenyekacsa havi termelői árának alakulása (2004-2010) 

Forrás: AKI PÁIR, 2010 

3.4. Ágazati jövőkép 
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Összegzésként elmondható, hogy a hazai kacsatartásnak szakítania kell a hagyományokkal, át kell térnie az 

intenzív, zárt rendszerű termelésre. A genetikai képességek jobb kihasználására és a madárinfluenza fertőzés 

elkerülésére jelenleg csak ez tűnik járható útnak. Az elkövetkezendő évek feladata, zárt modern technológiával 

felszerelt termelő istállók építése, intenzív tartástechnológiák bevezetése, amihez persze nagy szükség van a 

különböző pályázati forrásokra is. 

A termelésben világelső franciákhoz képest 5-7%-ot tesz ki a magyarországi termelés. Jelen pillanatban nem 

számottevő ez az arány, de a jövőt tekintve van lehetőség a termelés bővítésére. Franciaországhoz hasonlóan, 

mint több más régi EU-s tagországban is, várható, a tradicionális farmergazdaságok egy részének megszűnése, 

hiszen egyre kevesebb fiatal folytatja ezt a szakmát. A fiatalok a gazdaság más, számukra vonzóbb szektoraiban 

próbálnak elhelyezkedni. Az így keletkező űrt, időben és okosan kihasználva, a mulard és barbari 

termelésünkkel kitölthetjük. 
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Chapter 13. A TOJÁSTERMELÉS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 

1. A tojástermelés világgazdasági és európai uniós 
jelentősége 

A FAO adatai alapján a világ összes tojástermelése 2008-ban 66,1 millió tonna volt, amely 2017-re elérheti a 80 

millió tonnát. Ennek 93%-át a tyúktojás adja, melynek mennyisége 2008-ban 61,2 millió tonna (1 157 milliárd 

db) volt. A világon a legnagyobb tojás előállítónak Kína számít. A 13.1. ábrán jól látszik, hogy a világ 

tyúktojástermeléséből a részesedése 37%, mely közel 23 millió tonna tojás előállítását jelentette 2008-ban. 

Második helyen 11%-kal (6,7 millió tonna) az Európai Unió áll, míg a harmadik legnagyobb termelő az USA 

(9%), mintegy 5,4 millió tonna tyúktojás előállításával. A legnagyobb tojástermelők között meg kell még 

említeni Indiát, Japánt, Mexikót, Oroszországot, és Brazíliát. 

2007-ben az egy főre jutó tojásfogyasztás a világon 8,57 kg/fő/év volt. A ’80-as években volt némi visszaesés a 

koleszterin ellenes kampánynak köszönhetően. Azóta azonban kiderült, hogy ez a fajta félelem a tojással 

szemben megalapozatlan. Japánban 19,6 kg/fő/év körül, az USA-ban 14,29 kg/fő/év, míg az EU-ban 12,44 

kg/fő/év a tojásfogyasztás. (FAO, 2007) 

 

13.1. ábra 

A tyúktojás termelés megoszlása a világon 2008-ban 

Forrás: FAO, 2010 

A 13.2. ábrán az Európai Unió tojástermelésének megoszlása látható országonkénti bontásban a 2009-2010 évre 

vonatkozóan. Az EU étkezési tojás termelése 2005 óta folyamatosan csökkent, 2009-ben megközelítőleg 6,3 

millió tonna volt, ami közel 110 milliárd tojást jelent. Az EU tojáságazatának visszaesése több okra vezethető 

vissza: az EU tagállamaiban 2012-tól már az állatjóléti követelményeknek megfelelő ketreceket kell alkalmazni, 

emellett a szalmonella-mentesítést is el kell végezniük a tagállamoknak. E két intézkedés az európai 

tojástermelőknek olyan mértékű többletköltséget okoz, ami jelentősen csökkenti a hatékonyságot és sok 

gazdálkodónál a termelés egy részének felszámolásához vezet. Így az EU tojástermelésének csökkenése 

várhatóan tovább folytatódik. Az EU tojástermelésének közel 50%-át öt tagország adja: (1) Franciaország (kb. 

860 ezer tonna), (2) Spanyolország (710 ezer tonna), (3) Olaszország (körülbelül 700 ezer tonna), (4) 

Németország (640 ezer tonna), és (5) Hollandia (580 ezer tonna). A termelésben a legtöbb tagországban 

stagnálás volt megfigyelhető, egyedül Franciaország, Spanyolország és Németország növelte kibocsátását az 

elmúlt időszakban. 
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13.2. ábra 

A tyúktojás termelés megoszlása az Európai Unióban 

Forrás: AKI Agrárpiaci Jelentések, 2010 

 

13.3. ábra 

A tojásfogyasztás alakulása az EU-27 országaiban (2007) 

Forrás: FAO, 2010 
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Az Európai Unió tojás- és tojástermék-kereskedelme elsősorban a belső piacon bonyolódik. A harmadik 

országokból érkező import csak mintegy 10%-a a belső piacon forgalomba kerülő mennyiségnek. Az EU-27 

tojásimportja 2007-ben 22 ezer tonna volt, ennek 61%-át az étkezési tojásimport tette ki. A héjas tojás 

kereskedelem legnagyobb részét (2007-ben a 91,6%-át) az étkezési tojás adta, amelynek kereskedelme 

elsősorban a szomszédos országok között zajlik. Az Eurostat adatai szerint Hollandia mellett Franciaország, 

Lengyelország, Németország és Szlovákia a legjelentősebb étkezési tojás-exportőrök. Közülük Németország és 

Hollandia jelentős importőr is. 

A 13.3. ábrán az egy főre jutó éves tojásfogyasztás látható az EU-27 egyes tagországaiban 2007-re 

vonatkozóan. Az egy főre jutó fogyasztás Dániában a legmagasabb, melynek értéke megközelíti a 20 kg/fő/évet. 

Ez jóval a világátlag felett van. Az EU-27-ben a legalacsonyabb fogyasztást Írország lakossága produkálja, ez 7 

kg/fő/év alatt van, ami nem sokkal ugyan, de világátlag alatti érték. Magyarország közel 16 kg/fő/év értékkel 

meghaladja az EU átlagos tojásfogyasztását, amely 12,4 kg/fő/év értéket mutat. Összességében azonban 

kiemelendő, hogy az EU-27 országainak többségében a tojásfogyasztás meghaladja a világátlagot. 

2. A tojástermelés nemzetgazdasági jelentősége 

Hazánkban jelenleg éves szinten körülbelül 150-160 ezer tonna tojást állítanak elő, mely mintegy 3 milliárd 

darab tojásnak feleltethető meg. Ez a mennyiség világtermelés 0,3%-át, az EU termelésnek pedig valamivel 

több, mint 2%-át adja. 

A magyar termelés alakulását az 1980 és 2009 közötti időszakban a 13.4. ábra szemlélteti. Jól látható, hogy a 

termelés mennyisége 1990-ig 250 ezer tonna körül alakult éves szinten. 1990-től kezdve egészen 1995-ig 

folyamatos csökkenés tapasztalható. Ennek okait sokan sokfélén magyarázzák, a legfontosabb okok a 

következők voltak: a mezőgazdasági szektor privatizációja, a korábban kialakult piacok elvesztése, valamint a 

megfelelő képzettségű humántőke és a pénztőke hiánya. 1995-től az Unióhoz történő csatlakozásunkig egyfajta 

stagnálás volt megfigyelhető, azonban ezt követően folyamatos visszaesés tapasztalható. 

 

13.4. ábra 

A tojástermelés alakulása Magyarországon 1980 és 2009 között 

Forrás: FAO, 2010 

A jelenlegi termelési volument évi 13-14 millió darab tojó termelésben tartásával érjük el. Hosszabb idősort 

szemlélve, Magyarországon az uniós csatlakozás óta több mint 20%-kal csökkent a tojótyúkok száma (13.1. 

táblázat). A tojástermelés magyarországi csökkenésében a megemelkedett termelési költségek mellett a 

vásárlóerő érezhető mérséklődése is közrejátszott. 
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13.1. táblázat 

Forrás: KSH, 2010 

A 13.5. ábra a hazai tojásfogyasztás alakulását szemlélteti 1980-2007 között. A magyar fogyasztás csúcspontja 

1990-ben volt, ekkor átlagosan egy főre vetítve 389 darab tojást fogyasztottunk. Ezt követően egy folyamatos 

csökkenés volt tapasztalható. Ennek oka lehetett a rendszerváltozást követő életszínvonal csökkenés, a háztáji 

állomány létszámának csökkenése, valamint a koleszterin ellenes kampány is. Ez utóbbinak köszönhetően az 

emberek a tojás kapcsán az egészségtelen életmódra asszociáltak. A tojásfogyasztásunkat tekintve a mélypont 

1998-ban volt, 265 db/fő/év. Ezt követően némi növekedés látható, azonban 2004-től további csökkenésről 

beszélhetünk. Az egy főre jutó tojásfogyasztás 2007-ben évi 270 darabra csökkent a korábbi évek 290-300 db/fő 

szintjéről. Annak ellenére, hogy a tojásfogyasztásunk a rendszerváltozás előtti időhöz képest drasztikusan 

visszaesett, hazánkban az egy főre jutó tojásfogyasztás még így is jóval meghaladja a világátlagot, sőt az EU-27 

átlagát is. 

 

13.5. ábra 

A tojásfogyasztás alakulása Magyarországon 1980 és 2007 között 

Forrás: KSH, 2010 

A lecsökkent tojólétszám ellenére Magyarország hozzávetőleg önellátó étkezési tojásból. Problémát a külföldről 

beáramló tojás okoz. Ausztria, Lengyelország, illetve Olaszország, Spanyolország és Hollandia is 

Magyarországon „vezeti le a tojástöbbleteit”. Mivel gyorsan romló áruról van szó 1-2% többlet is felborítja a 

piacot, jelenleg ezt hazánkban a tojás porításával oldják meg, amivel az eltarthatóság is növelhető. 

Magyarország étkezési tojás importja 2007-ben 13 600 tonna volt, ami közel 16%-os bővülést jelent 2006-hoz 

képest. A behozott termékek több mint 50%-a Lengyelországból és Szlovákiából származott. 

3. A tojástermelés vállalatgazdasági előnyei-hátrányai 
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A tojástermelésnek számos előnye van üzemi szinten. Az egyik és egyben legfontosabb előnye a 

tojástermelésnek, hogy a tevékenység során folyamatosan jelentkezik árbevétel. Ez vállalati szempontból azért 

is nagyon fontos, mert ennek segítségével csökkenthető a forgóeszközök forgási sebessége és ezen keresztül 

biztosítható a folyamatos likviditás. 

A tojástermelést alapozhatjuk kizárólag vásárolt takarmányra is. Ez olyan szempontból jelenthet előnyt a 

vállalat számára, hogy nem kell berendezkedjen a szántóföldi növénytermesztésre, nincs szükség földterületre és 

gépparkra, azaz nincs tőke lekötés. Ugyanakkor a piacról vásárolt takarmány ára a vállalkozástól függetlenül 

változhat, amely kiszolgáltatottá teheti a vállalkozást, hiszen nem tudja ezen költségtételeit befolyásolni. Abban 

az esetben, ha saját takarmányra alapozzuk termelést, a takarmányköltség bizonyos határok között csökkenthető, 

így a jövedelem mértéke nagyobb lehet. 

Fontos kiemelni a környezeti terhelés mértékét is. A baromfihús- és tojástermelés az erőforrások 

termékegységre eső felhasználása és a környezetet terhelő hatásokat figyelembe véve a leghatékonyabb 

ágazatoknak tekinthető. Napjainkban, amikor a környezeti erőforrásaink felértékelődőben vannak, egyre jobban 

előtérbe kerülhetnek olyan ágazatok, melyek ezeket az erőforrásokat a legkevésbé terhelik meg. 

Korszerű, automatizált technológia áll az ágazat rendelkezésére, amelynek segítségével folyamatosan 

figyelemmel kísérhetjük a termelést, szükség esetén beavatkozhatunk. Ebből kifolyólag a precíz technológiai 

fegyelem betartása könnyebbé válik. 

A tojástermelés kapcsán további előnyként kell megemlíteni a többirányú hasznosítást. A tevékenység végzése 

során árbevétel jelentkezik az árutojás eladásából, valamint miután a termelési folyamat végére értünk, a selejt 

tyúkok értékesítéséből. Természetesen technológiától és genetikai háttértől függően lehetőségünk van keltető 

tojás előállítására is. Továbbá szintén technológiától függő az is, hogy tudunk-e adott istállóban előnevelést 

végezni. Ugyanakkor fontos megemlítenünk, hogy a baromfifaj gyorsan és jól szaporodó állatfaj. A korszerű 

technológiának köszönhetően a tojástermelés élőmunka kihasználása hatékony. 

A tevékenység üzemgazdasági előnyeivel szemben azonban számos hátrányt is említhetünk. A korábban 

előnyként említett korszerű technológia és igényesebb infrastruktúra sok pozitívummal jár, azonban 

mindemellett hátrányként jelentkezik a magasabb lekötött eszközérték. Ez nehezebbé teszi az ágazatba való 

belépést, hosszabb megtérülési idővel kell számolni, s ez által kockázatosabbá teszi a tevékenységet. 

Az élőmunka ugyan korszerű, de igen tőkeigényes technológiával csökkenthető, egy része pedig kiváltható. 

Azonban a baromfihízlaláshoz képest viszonylag nagyobb élőmunka igény jelentkezik, amely a tojáskezeléssel 

és manipulációval van összefüggésben. Ezen túl intenzív termelésről lévén szó, komoly technológiai fegyelem 

és hozzáértés (megfelelő szakértelem) szükséges. Mindazonáltal a komoly állategészségügyi elvárásoknak való 

megfelelés szintén összefüggésben van a szakértelemigénnyel. 

A tevékenységet viszonylag magas energia- (fűtési/hűtési költségek) és fehérjeigény (szója, mint takarmány 

alapanyag) jellemzi. Ezen meghatározó költségtételek tekintetében Magyarország – és ezen keresztül az egyes 

vállalkozások – kiszolgáltatott helyzetben van, jelentős mennyiségű importra szorul. 

A baromfiágazatra általában jellemző fizetési nehézségek a tojástermelési ágazatban is megfigyelhetők. A 

tojástermelésre jellemző a közvetlen értékesítés. Ugyanakkor a tojás felvásárlói oldalán több mint 50%-ot 

tesznek ki a nagyobb kereskedelmi láncok. Ebből kifolyólag komoly hátrányként jelentkezik a termelőknek a 

kereskedelmi láncokkal szembeni kiszolgáltatottsága. 

Végül, de nem utolsó sorban ki kell emeljük a különböző állatvédő szervezetek tevékenységét, amely az ágazat 

kapcsán a ketreces tartástechnológia ellen irányul. Az állatvédők kampányaikkal korábban a fogyasztókat 

célozták, hogy ne vegyenek olyan termékeket, amelyeket a ketreces tartástechnológiában állítottak elő. 

4. Üzemméret alakulása Magyarországon 

A 13.6. ábrán a hazai tojóállomány és üzemek megoszlása látható üzemméret kategóriánként – kizárólag a 

gazdasági szervezetek adatait figyelembe véve. Az ágazatra – leszámítva az egyéni gazdaságokat – a nagyfokú 

koncentráció jellemző, hiszen a gazdasági szervezetnék lévő állomány több mint 55%-a legalább 100 000 

tyúk/üzem, s több mint 95%-a minimum 10 000 tyúk/üzem üzemmérettel rendelkező gazdaság tulajdonában 

van. A gazdaságok számát tekintve közel azonos arányban fordulnak elő az egyes üzemméretű vállalkozások, a 

leggyakoribb (30%) a 10 000 – 49 999 tyúk/üzem üzemméret. 
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13.6. ábra 

A hazai tojóállomány és üzemek (Gazdasági szervezetek) megoszlása üzemméret kategóriánként 2007-

ben 

Forrás: KSH, 2007 

A KSH 2007-es Gazdaságszerkezeti Összeírása alapján a gazdasági szervezetek tulajdonában mintegy 4,5 millió 

tyúk volt (az összes tojólétszám 35%-a), ezzel szemben az egyéni gazdaságok tulajdonában ennek majd 

kétszerese, megközelítőleg 8,2 millió darab (65%) volt. Ez utóbbi 86%-át az egyéni gazdaságok 99%-át kitevő 

100 tyúk/üzem üzemmérettel rendelkező vállalkozásokban találhattuk. Így az ágazatban működő összes 

gazdaságot és az összes tojólétszámot is figyelembe véve a termelés elaprózottsága emelhető ki. Ugyanakkor 

hangsúlyoznunk kell, hogy ez utóbbi üzemekben nagy valószínűséggel háztáji termelésről beszélhetünk. 

A tojástermelés gyakorlati kérdései kapcsán szembe kell állítanunk egymással a háztáji kistermelést és a modern 

nagyüzemi iparszerű tojás előállítást. A kistermelők előtt 2010. szeptember 1-től komoly helyi piacok nyíltak 

meg, mikor a 4/2010. (VII. 5.) VM rendelet engedélyezte számukra a helyi konyhákra közbeszerzési pályáztatás 

nélkül történő beszállítást. Kistermelő heti 500 darab, de legfeljebb évente 20 000 darab tojást értékesíthet. 

Azon kívül, hogy a kistermelőknek nincs közbeszerzési pályáztatási kötelezettségük a helyi konyhákra, számos 

más előnnyel is jár számukra ez a működési forma. Azok a kistermelők, akik gazdaságukban legfeljebb 50 

tojótyúkot tartanak, az általuk termelt végső fogyasztó számára értékesített tojásokon való termelőt 

megkülönböztető kódszám feltüntetése alól mentesül. Feltéve, hogy az értékesítés helyén feltünteti nevét és 

címét. Abban az esetben, ha 50 tojótyúktól többet tart a kistermelő, akkor a megtermelt és értékesíteni kívánt 

tojásait csomagolóközpontban kell csomagoltatnia. A 2003-ban életbelépett EU-s szabályozás a tojótyúk tartást 

szabályozza, ezen szabályok betartása alól mentesülnek azon termelők, akik 350 tyúknál kevesebbet tartanak. A 

kisüzemi termeléssel szemben a nagyüzemi körülmények között előállított tojás mellett szól a pontosabb 

nyomonkövethetőség, a nagyüzemi állományt vakcinázása, valamint a szalmonellamentesítésben való részvétel. 

5. Berendezkedés és tartásmód megválasztásának 
kérdései 

5.1. Tojástermelés a baromfi fajok és hasznosítási irányok 
függvényében 

A 13.2. táblázatban látható, hogy az egyes baromfifajok milyen mennyiségű fajlagos tojástermelésre képesek 

egy év alatt, illetve milyen méretű tojást tojnak. A tyúkfélék tekintetében különbséget kell tenni hasznosítási 

irány alapján, megkülönböztetünk hús- és tojó típusúakat. A hús típusú esetében a szülőpárok tojástermeléséről 
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beszélünk, amely tojásból keltetést követően állítják elő azt a naposcsibét, amelyet 6-7 hét alatt 2,2-2,4 kg-ra 

hizlalnak, majd levágnak (broilercsirke). Ezzel szemben a tojó típusú állomány termeli azt a tojást, amelyet 

étkezési célra használunk fel. Szembetűnő a különbség a tyúkfélék hasznosítási irányai között fajlagos éves 

hozam alapján. A hús típusú évi 130-180 tojás, míg a tojó típusú évi 270-300 darab tojás termelésére képes. 

Az egyes baromfifajokat összevetve a fajlagos hozam alapján a legkevesebb tojást a lúd adja, 35-60 darabot 

évente. A pulyka és a gyöngytyúk közel azonos teljesítményt mutatnak, 70-100 darab az éves tojástermelésük. 

A kacsa tojástermelése meghaladja a tyúkfélék keltetőtojás (hús típusú) termelését, s alig marad el a 

tojóhibridek tojástermelésétől. Meg kell azt jegyezni, hogy a pulyka, kacsa, lúd és gyöngytyúk tojástermelését 

elsősorban szaporítási céllal végezzük. 

A tojás tömegét tekintve a tyúkfélékre 57-62 gramm közötti tojások a jellemzők. Ennél valamivel kisebb 

tojásokat termel a gyöngyös. A legnagyobb tömegű tojás a lúdtojás, melynek tömege 160-200 gramm körül 

alakul. A kacsa- és pulykatojás közel azonos – előbbi valamivel nagyobb – tömegű. A továbbiakban a 

tojóhibridek (tojó típusú tyúkféle) által előállított tojás (étkezési- vagy árutojás) termeléséről fogunk beszélni. 

Majd a főfejezet végén (13.7. alfejezet) röviden kitérünk a keltetőtojás termelés sajátosságaira is. 

 

13.2. táblázat 

Forrás: SZŐLLŐSI, 2010. 

5.2. Genetikai háttér 

A nagy üzemi tojástermelés kapcsán kardinális kérdés, hogy milyen genetikai hátterű tojóállománnyal történjen 

a termelés. Célunk a minél nagyobb naturális hatékonyság elérése a termelés során, ugyanis szoros összefüggés 

van a naturális hatékonyság és az ökonómiai hatékonyság között. Ezen kívül nem mellékes a genetikai háttérrel 

szorosan összefüggő tojáshéj színe sem, amelyet a mindenkori piaci igények határoznak meg. Magyarországon a 

fogyasztók elsősorban a barnahéjú tojásokat keresik. 

A mai tojóhibridek – függően az egyes vonalaktól – 16-18. hetesen ivaréretté válnak (korábban ez 20 hét volt), 

csúcstermelésüket a tojástermelés megkezdése után 4–6 héttel érik el (korábban ehhez 7-8 hétre volt szükség). A 

tojókkal szemben elvárás az évi 290-310 db-os tojástermelés mellett a 60-63 gramm körüli tojástömeg és a 2,1-

2,3 kg/kg takarmány-felhasználás. A tojótyúk-tenyésztést a világon három nagy tenyésztővállalat uralja (13.3. 

táblázat), amelyek hibridjei elérhetőek hazánkban is. 

 

13.3. táblázat 

Forrás: Hendrix, 2003, In.: Popp és mtsai, 2008 
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A termelők kiszélesedett választási lehetősége ellenére a nemzetközileg elterjedt 40-45 tojóhibrid közül három 

fajtának jut kiemelkedő szerep a hazai termelésben. A tojás-előállítás 58%-a az ISA cég Hy-line Brown 

hibridjével történik. A Shaver Starcross 579 és a Bábolna Tetra SL fajták 18%-ban, illetve 16%-ban vesznek 

részt a termelésben, 6%-ban a Bábolna Harco is jelen van. A Hendrix Poultry Breeds tojóhibridjei korábbi 

nagyobb szerepe mára 1,5% alá esett (13.4. táblázat). 

 

13.4. táblázat 

Forrás: Bábolna Tetra Kft., Hendrix Genetik Company, Lohmann Tierzucht In.: Popp és mtsai, 2008 

A következőkben a három legnépszerűbb hibrid fontosabb jellemzőit ismertetjük az OMMI 2006. évi 

fajtajegyzékében foglaltak felhasználásával. 

(1) Hy-line Brown: A jérce színe vörös-barna fehér aljtollazattal. A bőr színe sárga, a kifejlett tyúkok testsúlya 

2,2 kg. A kakasok tollazata teljesen fehér, így a tojástermelésre szánt naposjércék kikelésükkor színük alapján 

szexálhatók. A jércék barnák, a kakasok fehér színűek. A termelt tojások színe barna, a tojáshéj szilárdsága 

kitűnő. Gazdasági mutatók tekintetében elmondható, hogy 80 hetes termelésben az egy tojó által megtojt 

tojásmennyiség 355 darab. Míg az 1 kg tojás termeléséhez felhasznált takarmány 2,06 kg. 

(2) Shaver Starcross 579: Könnyűtestű, nyugodt vérmérsékletű tojóhibrid. Tollazata 80%-ban barna, a lábak 

színe sárga. A taraj közepes nagyságú, piros, enyhén fűrészelt. A termelt tojások színe barna. 55 tojóhét alatt 

305,3 darab tojás termelése, ami némiképp kevesebb, mint a Bábolna Tetra SL-nél, azonban az egy darab tojás 

termeléséhez szükséges takarmánymennyiség 147 gramm. 

(3) Bábolna Tetra SL: Középnehéz testű, nyugodt vérmérsékletű tojóhibrid. Tollazata világosbarna, fehér 

aljtollazattal, a láb és a csőr színe sárga. Az ellenivarú kakasok színe fehér, barna színű foltokkal. A termelt 

tojások színe egyenletes sötétbarna. Napos korban a tollazat színe alapján szexálható. 55 tojóhét alatt 313 darab 

tojás termelése. Egy darab tojás előállításhoz szükséges takarmánymennyiség 154 gramm. 

5.3. Tartástechnológia 

A genetikai háttér bemutatását követőem áttérve a tartástechnológiára, kijelenthető, hogy a tojóhibrid-tartást két 

szakaszra lehet osztani. A megfelelő szervezeti szilárdság és jó lábszerkezet kialakítása érdekében a 

jércenevelés négy hónapos mélyalmos tartással indul. Ezt követően a magyarországi gyakorlatban a ketreces 

tartás dominál. A különböző tartástechnológiák tekintetében megoszlanak a vélemények. Az állatvédők a 

mélyalmos tartás, szabadtartás, illetve ketreces tartásban az alacsonyabb állománylétszámért küzdenek. Az EU 

új szabályozásának megfelelően ez utóbbinál 2012-től hazánkban is kötelezően be kell vezetni a ketrec méretére 

és az állatlétszámra vonatkozó szabályokat. Ennek értelmében 2012-től a következő jellemzőkkel kell 

rendelkeznie a ketreceknek: 

-750 cm2/tojóférőhely, beleértve a tojófészket, illetve 600 cm2/tojó hasznos felület, 

-egy rekesz (ketrec) minimum 2 000 cm2 alapterület, 

-fenékrács lejtése maximum 14%, 
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-ketrecsorok között legalább 90 cm folyosó, 

-a ketrec alsó sora és a talaj között legalább 35 cm távolság legyen, 

-ketrecben kötelező felszerelések: ülőrúd, körömkoptató, homokágy, tojófészek, 

-etetőhossz: 12 cm/tyúk minimum. 

A jelenlegi hazai gyakorlatban (13.5. táblázat) az előírásoknak megfelelő tartásviszonyok mellett is 

hagyományos állatlétszám jellemző, vagyis az állatsűrűsség magasabb a 2012-re előírtaknál. A 13.6. táblázat a 

tervezett változásokat mutatja be. 

 

13.5. táblázat 

Forrás: BTT, 2009 

 

13.6. táblázat 

Forrás: BTT, 2009 

A 13.7. táblázatban az egyes tartástechnológiák hasonlíthatók össze különböző termelési paraméterek 

vonatkozásában. A hagyományos ketreces tartáshoz viszonyítva szembetűnő, hogy a többi tartástechnológiák 

alkalmazása mellett lényegesen rosszabb naturális hatékonyságról beszélhetünk. A tartástechnológia 

megválasztása kapcsán figyelembe kell vennünk, hogy egyes tartásmódok esetén milyen önköltséggel tudjuk a 

tojásokat előállítani. Az Európai Bizottság által készített jelentés alapján az előállított termékek költsége a 

mélyalmos tartástechnológia mellett 25%-kal, a szabadtartásos technológiában 48%-kal magasabb, az ökotartásé 

pedig több mint kétszer annyi, mint a hagyományos ketreces technológiáé (13.8. táblázat). 
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13.7. táblázat 

Forrás: CEAS, Agrár Európa, In.: AKI, 2008 

 

13.8. táblázat 

Forrás: Klub Gaja, 2008 

Másik fontos kérdés, hogy a hagyományos ketreces tartástechnológiától eltérő, állatbarát tartásmódok mellett 

jelentkező többletköltség érvényesíthető-e a piacon. A fogyasztók hajlandóak-e megfizetni a ketrecestől eltérő 

tartástechnológia segítségével előállított termékeket? A magasabb előállítási költségeket részben fedezi a nem 

ketreces tartástechnológiából származó tojás magasabb eladási ára. Ezen túl az EU Közös Agrárpolitikája 

lehetőséget biztosít a gazdálkodóknak arra, hogy ha az előírásoknál szigorúbb állatjóléti követelményeket 

vezetnek be, akkor az ezzel járó többletköltség kompenzáció formájában kifizetésre kerül részükre. Tény 

azonban, hogy ennek biztosítására az EU tagállamoknak több intézkedést kellene beilleszteni a Nemzeti 

Vidékfejlesztési Tervükbe. 

5.4. Takarmányozástechnológia 

Takarmányozás szempontjából két lehetőségünk van, saját vagy vásárolt takarmányra alapozzuk a 

termelésünket. Kétség nem férhet hozzá, hogy saját takarmánnyal történő tojás előállítás esetén az egy tojásra 

jutó termelési költség alacsonyabb lesz, mint vásárolt takarmány esetén. A jelentősebb magyarországi 

tojástermelők nagy része saját takarmányt használ (önköltségi áron), mert véleményük szerint a vásárolt 

takarmányból nem lehet versenyképes áron tojást előállítani. Egy tojás előállításához mintegy 15 dkg takarmány 

szükséges, ennek mennyiségét a genetika, a technológia (pl. hőmérséklet, szelőztetés) mellett nagyban 

meghatározza annak összetétele. A takarmány gyártására is szakosodott tojástermelők nagy része saját 
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fejlesztésű termékeket előállító keverőüzemmel rendelkezik és az előállított takarmány 70-80%-át felhasználja 

(20-30%-át értékesíti). 

5.5. Berendezkedési költségek 

Az ágazat befektetett és tartósan lekötött forgóeszköz szükségletét nagymértékben befolyásolja az előző 

alfejezetben ismertetett, takarmány-alapanyag előállítással kapcsolatos kérdéskör – saját takarmányra alapozott 

termelés. Az állományi létszám – állományváltozás – és a fajlagos takarmány-felhasználás összefüggésben 

meghatározható, hogy adott üzemméret mellett egy évre vonatkoztatva, mekkora takarmányigény jelentkezik. A 

takarmány előállításához szükséges földterület nagyságát a takarmányok receptúrájának ismeretében és a 

növénytermesztésben realizálható fajlagos hozamok figyelembevételével határozhatjuk meg. A földterületen túl 

figyelembe kell venni a szükséges erő- és munkagépek értékét is. 

A tojástermelés szempontjából a befektetett eszközök esetén az építészeti költségek 30-45 ezer Ft/m2 körül 

alakulhatnak. Ide tartoznak a következők: felépítmény, alapozás, víz- és szennyvízelvezetés, falépítés, 

ventillátorok, nyílászárók, légbeejtők, elválasztók, tetőszerkezet, vakolás, festés. Szintén a befektetett eszközök 

között mutatjuk ki a különböző technológia berendezéseket, melyek költsége 5-10 ezer Ft/m2 körül 

alakulhatnak. Ilyen például ketreces tartás esetén a ketrec, a fűtési rendszer, az önetető, önitató, a 

riasztórendszerek, a számítástechnikai rendszerek, a tojásgyűjtés és manipulálást szolgáló berendezések, stb.. 

Befektetett eszközök között találhatjuk még azon gépeket (erő- és munkagépek, szállítójárművek), melyeket 

kizárólag az adott állattenyésztési ágazatban használunk. 

A befektetett eszközök mellett számolnunk kell a tevékenység tartós forgóeszköz lekötésével is. Forgóeszközök 

közé olyan ráfordításokat sorolunk, amelyek egy évet meg nem haladóan vesznek részt a termelési folyamatban. 

Tojástermelés kapcsán ilyenek például a takarmány, a gyógyszer, az energia, a személyi jellegű kiadások, a 

bérleti díj, a takarítás, stb.. 

A tojástermelés humánerőforrás szükségletét számos tényező befolyásolja, amelyek közül mindenképpen 

kiemelendő a tevékenység jellege, valamint az alkalmazott technológia. Szülőpár, valamint jérce előnevelés 

esetén az egy főre jutó állatlétszám 5 000 darab madár. Áru- és keltetőtojás termelés esetében ez – 

tartástechnológiától függően – 2 500 és 20 000 tyúk között változhat. Előbbi mélyalmos és kevésbé gépesített 

technológia, míg utóbbi ketreces tartástechnológia mellett értendő. A tevékenység során bizonyos időszakokban 

különféle speciális munkák merülhetnek fel, úgy mint csőrkurtítás, taraj- és sarokvágás, vakcinázás, naposállat 

fogadása, tojásszedés és manipulálás, kitojt (leselejtezett) tyúkok rakodása, stb.. 

6. Az árutojás termelés jellemző költség és jövedelmi 
viszonyai 

A 13.9. táblázat a hústípusú keltető- és az árutojás termelés főbb ökonómiai mutatóit tartalmazza 2007-es és 

2008-as évekre vonatkozóan. Hústípusú kikeltetett naposcsibék száma 140-150 millió darab körül alakult a 

vizsgált években. Ezzel szemben a tojóhibrid estében mindössze 6,6-6,8 millió kikeltetett naposcsibéről 

beszélhetünk. A két hasznosítási irány összehasonlítása kapcsán komoly különbség a naposcsibe árak között 

tapasztalható. A tojóhibrid napos ára megközelítőleg kétszerese a brojler napos árának, igaz a termelésben 

eltöltött idő tojástermelés esetén sokkal hosszabb. A brojler takarmányok egységárai magasabbak, mint a 

tojótyúkoké ez a hústípusú hasznosítás során jelentkező magasabb fehérje igénnyel, a tápok szójatartalmával 

magyarázható. A vizsgált évek között a bemutatott paraméterek mindegyikében növekedés volt megfigyelhető. 

Az állomány növekedésén túl a piaci árakban is emelkedés tapasztalható. Az input és output árak közül 

legnagyobb mértékben a takarmányárak változtak, a növekedés mértéke 20% közeli. 
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13.9. táblázat 

Forrás: BTT, 2009 

A 13.7. ábrán az étkezési tojás árának alakulása látható 2004-2010 között két méretkategória (L, M) és kétféle 

csomagolásra vonatkozóan. Jól látható, hogy darabonként mintegy 2 forintos különbség van az L és az M 

méretű tojások egységárai között. Hasonló árbeli különbség figyelhető meg a dobozos és a tálcás kiszerelés 

között. Azonban a hazai piac nem fizeti meg a tojás méretéből adódó többlet költségeket, így a vállalkozások 

körében elsősorban a kis tojást (S, M) adó fajták közkedveltek. 

2005. év közepétől folyamatos, éven belül kisebb nagyobb ingadozásokkal jellemezhető növekedés 

tapasztalható. A 2007-2008-ban megfigyelhető ugrásszerű emelkedés a takarmányárak drasztikus 

emelkedésével magyarázható. 2010. második negyedévétől azonban nagymértékű árcsökkenést figyelhetünk 

meg, melynek oka a kereslet csökkenésében keresendő. Az elkövetkezendő időszakra ismételt növekedés 

várható. 

Az éven belüli ingadozásokkal kapcsolatban ki kell emeljük, hogy húsvét környékén a magyar tojásértékesítési 

árakra számottevő hatást gyakorol a lengyel héjastojás-import. Ebben az időszakban Lengyelországból nagy 

mennyiségű, olcsó tojás érkezik, ami árletörő hatású, mivel az alacsonyabb importár miatt az üzletláncok a 

magyar tojást is csak alacsonyabb áron veszik át. 

Árutojás termelés esetén 54 hét körüli a termelési idő. Ennyi idő alatt a tojás hozamunk egy tyúkra vetítve 280-

300 darab és 18-20 Ft/db értékesítési árat feltételezve, a tojásból származó árbevétel tyúkonként 5 000-6 000 

forint körül alakul. A termelési időszak végén a selejt tyúkok szintén értékesítésre kerülnek, ennek értéke 

nagyságrendileg egyedenként 500 forint. Ezen adatokból következően az árutojás termelés esetén egy tyúkra 

vetítve mintegy 5 500-6 500 forint közötti árbevétellel kalkulálhatunk. 
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13.7. ábra 

A tojás havi csomagolóhelyi árának alakulása 2004 és 2010 között 

Forrás: AKI PÁIR, 2010 

Az AKI tesztüzemi adatai alapján az étkezési tojás termelés költség és jövedelemviszonyait tekintve (13.10. 

táblázat) megállapítható, hogy a 2007-2008. években a meghatározó gazdaságok átlagában mintegy 15-17 forint 

közötti önköltséggel volt előállítható egy darab tojás. Vállalati szinten az egy tyúkra jutó termelési költség 4 100 

– 4 400 forint között alakult, melyen belül meghatározó költségtétel – több mint 55% – a takarmányköltség, 

valamint a tenyészállat (tyúk) után elszámolt értékcsökkenési leírás (12-14%). Az egy tojóra jutó termelési érték 

5 000 és 5 300 forint között alakult a vizsgált időszakban. Ezek eredményeként a tevékenység ágazati 

eredmények tojónként mintegy 900-1 000 forint, amely közel 22%-os költségarányos jövedelmezőséget mutat. 

Ez az állattenyésztési ágazatok között igen jó eredménynek ítélhető. 

 

13.10. táblázat 

Forrás: BÉLÁDI-KERTÉSZ, 2009 

A 13.11. táblázatban az árutojás termelés költség-jövedelem viszonyai láthatóak 2007-2008. évekre 

vonatkozóan önköltség kategóriánkénti csoportosításban. Az AKI tesztüzemi adatai azt mutatják, hogy nagy 

szóródás van az egyes csoportok között az állatlétszám tekintetében. Míg a két év vonatkozásában az 

állatállomány többsége (51-62%) a rosszabb üzemekben volt megtalálható, addig a 44-26%-a a jobb 
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vállalkozások termelésében volt, s ezzel párhuzamosan az önköltségek átlagának közvetlen környezetében 

termelő vállalkozásokban csupán 5-12%-a figyelhető meg. 

A tevékenység költség alakulásáról elmondható, hogy az egy madárra jutó költségek az étkezési 

tojástermelésben 6%-kal nőttek 2007-2008 között. Az átlag körüli önköltségen termelőknél ez 7%-os mértékű 

volt, és megközelítette az 5 000 forintos szintet egy tojóra vetítve. A kedvezőbb költséghatékonyságú 

üzemekben 3 800 forintot fordítottak egy állatra – ez 556 forinttal haladta meg az előző évi értéket –, míg a 

rosszaknál ez 5 400 forint volt. A különbségek döntően a takarmány- és az alapanyag költségekből, valamint a 

tevékenységre terhelt általános költségek eltéréseiből adódnak. Az a tény, hogy mindhárom csoportban az input 

anyagok árnövekedésénél kisebb, vagy azt alig meghaladó mértékben nőttek a költségek, egyértelműen a 

ráfordítások visszafogását tükrözi. Ez pedig azzal függ össze, hogy 2008 elején az ijesztő tojásárakról szóló 

hírek következtében csökkent a kereslet, amelyre ezzel a kényszerlépéssel válaszoltak a termelők. 

Az egy tojásra vetített költségeket figyelembe véve elmondható, hogy a tojás önköltsége 13,8 és 24,6 Ft/db 

között szóródott 2008-ban. Ebből az átlag körül termelők 16,7 Ft/db-os fajlagos költséggel vették ki a részüket. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a 2008-as évben romlott az egy tojóra jutó tojástermelés, ezért mindhárom 

csoportban az önköltség növekedésének mértéke meghaladja az egy tojóra vetített költségnövekedését. 

Az étkezési tojás értékesítési ára átlagosan 6%-kal nőtt a vizsgált években, amely növekedést nagyobb 

mértékben a jobb üzemek érezhették. Ebből kifolyólag a hatékonyabb gazdaságok tojásonként 4 forint 

jövedelmet, míg a centrumtól rosszabbak majd 3 forintos veszteséget értek el. Ugyanez a helyzet figyelhető meg 

az egy tyúkra eső jövedelem kapcsán. A centrumhoz tartozó, átlagos gazdaságok és az attól jobbak mintegy 1 

400 forint nettó jövedelemmel számolhattak 2008-ban, ezzel szemben a kevésbé hatékony gazdaságokban 

madaranként 170 forintos volt a veszteség. 

 

13.11. táblázat 

Forrás: BÉLÁDI-KERTÉSZ, 2009 

A hazai tojástermelés naturális hatékonyságának javítása növelheti tojástermelésünk versenyképességét. A 

nyugat-európai országokhoz viszonyítva a magyar termelés mutatói még mindig gyengébbek. Ennek részben 

oka lehet a feketegazdaság megléte is, melynek következtében az árualap egy része nem jelenik meg a 

statisztikai számításokban. Másik oldalon az alacsonyabb tartástechnológiai, szakmai színvonal ad 

magyarázatot. A naturális hatékonyság javításának lehetőségei között meg kell, hogy említsük a 

takarmányértékesítés javítását, az elhullások csökkentését, a különböző állategészségügyi intézkedések és 

rendelkezések szigorú és következetes betartását, valamint az istálló üresen állási idejének (szerviz periódus) 

lecsökkentését. 

7. A keltetőtojás termelés és keltetés sajátosságai 
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Keltető tojás termelés esetén tenyészállattartásról beszélhetünk, mely komolyabb szakismeretet igényel, mint a 

végtermék (pecsenyecsirke, árutojás) előállítás. A szigorúbb technológiai fegyelem kockázatosabbá teszi a 

termelési folyamatot. Ezen túl az állomány értéke is nagyobb, az állategészségügyi kockázat is magasabb. A 

szaporítási munka végzéséhez tenyésztői engedély szükséges. Tartástechnológia szempontból keltetőtojás 

előállítása során mélyalmos tartásmód a javasolt és egyben elterjedt. Az egy tyúkra jutó tojásmennyiség 

alacsonyabb, mint az árutojás előállítására használt állománynál, azonban a keltetőtojás egységára magasabb. 

A hazai mezőgazdasági termelőüzemek gyakorlatában legtöbbször már a tenyésztés utolsó szakaszáról, a szülő-, 

illetve nagyszülőpár-tartásról, tenyésztojás-, keltetőtojás, illetve tenyésznövendék előállításról beszélhetünk. 

A tenyésztojás termelésben az üzemek állományváltozási sorrendje – rotációja – szerint megkülönböztethetünk 

egyfázisú, kétfázisú illetve többfázisú technológiát. Hazánkban a vállalkozások többsége a kétfázisú 

technológiát alkalmazza, mely azt jelenti, hogy külön istállóban (telepen) történik a szülőpár előnevelése, illetve 

a tojástermelés. A szülőpár előnevelés során kiemelendő, hogy 18-20 hetes korban az állatok érjék el a 

technológiában megadott élősúlyt (a jércék megközelítőleg 2 kg, míg a kakasok 2,5 kg körüliek), mely egy 

kiegyenlített állományt reprezentál, hiszen a tojástermelési időszak jó eredményeit csak egy szakszerűen 

felnevelt kiegyenlített állománnyal lehet elérni. A kiegyenlítettség azt is jelenti, hogy az állomány a fény és a 

takarmányozás változásaira ugyancsak egyöntetűen reagál. Ez azért is fontos, mert a tojástermelés 

megkezdésének egységes időpontja döntő lehet az egységesebb, kiegyenlítettebb súlyú és minőségű keltetőtojás 

termelésben, ami hatással van a kikelő csibék minőségére, s ezen keresztül a végtermékek egységes 

hústermelésére. A tenyész-, illetve keltetőtojás termelés célja magas tenyészértéket képviselő, keltetésre 

alkalmas tojások előállítása. A tenyésztési cél kitűzésekor első helyre kerülnek a genetikai értékek, a 

tojástermelés abszolút nagysága mellett lényeges mérőszám lesz a perzisztencia alakulása, a keltetőtojás 

kihozatal, a tojástömeg, a termékenység, az értékesíthető naposcsibe mennyisége. 

Keltetőtojás termelés során a termelési idő 43-45 hét. Ez idő alatt az egy tojóra jutó termelés 150-160 darab 

tojás, melynek egységára 40-42 Ft/db között változhat. A selejt tojás (5-6 db/tyúk), mint melléktermék további 

árbevételt biztosít. A termelési időszak végén a kitojt, selejt tyúkok is értékesítésre kerülnek, melyek darabja 

megközelítőleg 500 forint körüli. Így keltetőtojás termelés során az egy tyúkra jutó árbevétel 6 500-7 000 forint 

között alakul. 

Azon termelők esetében, akik a szabad piacon értékesítik az előállított keltetőtojást, a keresleti-kínálati 

viszonyok határozzák meg annak piaci árát. Magyarországon a szülőpár telepek többsége kapcsolódik 

valamilyen keltetőhöz, akár saját tulajdon, integrációs vagy szerződéses kapcsolat alapján. Ezekben az 

esetekben negyedéves, féléves, illetve éves kialkudott árak szerint történik az értékesítés. 

Európa fejlett országaiban a baromfikeltetést néhány kifejezetten nagy kapacitású üzem bonyolítja le, melyek a 

legkorszerűbb berendezésekkel vannak felszerelve, illetve a higiéniai előírásokat is messzemenőkig betartják. 

Ezzel szemben hazánkban különböző színvonalú, technikai felkészültségű és kapacitású keltetők üzemelnek. 

Hozzá kell tenni, hogy a hazai üzemek egy része már modern, és a higiéniai-járványvédelmi irányelveknek 

megfelelően épült. Gazdasági értelemben a keltetés – a tojástermeléstől elkülönülve – külön tevékenységet 

jelent, aminek alapvető feladata, hogy egészséges napos állatokat bocsásson ki, melyek minősége lehetővé teszi 

a gazdaságos felnevelésüket, s a jó minőségű vágóalapanyag előállítását. 

A 13.12. – 13.14. táblázatokban a szülőpár előnevelés, keltetőtojás termelés és keltetés költség-jövedelem 

viszonyait vizsgálhatjuk. Az adatok egy, a 2007. évi adatokkal futatott szimulációs modell eredményeit 

mutatják. Az ökonómiai mutatók mögött hazai szinten jó hatékonysági mutatók állnak: tojástermelés 162 

db/tyúk; keltetőtojás aránya 95%; takarmányfelhasználás 44,6 kg/tyúk; kelési arány 81,2%. Azaz az eredmények 

egy átlagosnál jobb mutatókkal rendelkező üzemet reprezentálnak. 

A szülőpár előnevelés költségei között meghatározó az anyagjellegű költségek aránya, azon belül is a napos 

állat – amely általában importból származik – és a takarmány költsége. A tevékenység önmagában a 2007. évi 

gazdasági helyzetben, minimális mértékben, de veszteséges volt. A keltetőtojás termelés ezzel szemben 

általában jövedelmező tevékenység. Költségszerkezetén belül meghatározó az anyagjellegű költség és az 

értékcsökkenési leírás, előbbinél a takarmány, utóbbinál pedig a tenyészállat értékcsökkenése emelkedik ki. A 

keltetés szintén jövedelmező szakasza a termékpályának. Költségein belül meghatározó az anyagjellegű 

költségek részaránya, amin belül az alapanyagköltségeknek (keltetőtojás) van nagy jelentősége. 
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13.12. táblázat 

Forrás: SZŐLLŐSI, 2008 

 

13.13. táblázat 

Forrás: SZŐLLŐSI, 2008 
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13.14. táblázat 

Forrás: SZŐLLŐSI, 2008 
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Chapter 14. A HALÁSZATI ÁGAZAT 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 

1. A halhús-termelés gazdasági jelentősége 

1.1. A halhús-termelés és fogyasztás világgazdasági jelentősége 

Évezredek óta a különböző hal, a rák és kagyló fajok fontos szerepet játszanak az emberi táplálkozásban, ami 

nem véletlen, mivel sok népcsoport számára viszonylag könnyen elérhető egészséges és ízletes fehérje- és 

energiaforrást jelentettek és jelentenek napjainkban is. Már az ókori Egyiptomban is fontos szerepet töltött be a 

hal a népélelmezésben, ahol a halbőség akkoriban olyan mértékű volt, hogy az emberek a halhoz olcsóbban 

hozzájuthattak, mint a kenyérhez. Példának okáért, Skóciában is a XVII. században olyan sok volt a lazac, hogy 

a törvényi szabályzás értelmében még a szolgák étkeztetésében sem lehetett heti három alkalomnál többször 

lazacot adni (KETTER, 1985). 

A XX. században tudományos kutatásokkal is igazolták, hogy a halhús az egyik legegészségesebb élelmiszer, 

mert számos olyan kedvező élettani hatással bíró összetevőt tartalmaz (pl. esszenciális aminosavak, omega-3 

zsírsavak, foszfor, mikroelemek stb.), amelyek rendszeres fogyasztása fontos szerepet tölt be a fejlett világban 

gyakori, betegségek (pl. szív- és érrendszeri betegségek, egyes daganatos betegségek, Alzheimer-kór, stb.) 

megelőzésében. A halhús relatív fehérjetartalma magas, mely könnyen emészthető, teljes értékű fehérjéket 

jelent. Alacsony energiatartalmát alacsony zsírtartalmának köszönheti, mely 1-7% közötti attól függően, hogy 

szárazabb (amur, busa, süllő, a tengeriek közül tőkehal, lepényhal, stb.) vagy zsíros húsú (ponty, harcsa, 

angolna, a tengeriek közül makréla, lazac, tonhal, hering, stb.) halról beszélünk. Mindezeken túlmenően a 

halhús gazdag vitaminokban, elsősorban D-, E-, B-vitaminokban és különösen az esszenciálisnak minősülő B12 

vitaminban. 

A világon emberek millióinak megélhetése függ a halászattól, illetve a haltermeléstől közvetve vagy 

közvetlenül. A halászatban foglalkoztatottak számának növekedése rendre meghaladja a mezőgazdasági 

foglalkoztatás növekedési ütemét. A becslések és a FAO adatai szerint mintegy 41-42 millió ember dolgozik az 

ágazatban, melynek meghatározó többsége Ázsiában azon belül is Kínában. Európában, mindössze 656 ezer 

főre tehető a halászati ágazatban foglalkoztatottak létszáma. 

A világ haltermelése 1965 óta átlagosan 3%-al nőtt évente, megelőzve a juh- (1,1%) és marhahús (1,7%), de 

alatta maradva a sertés (3,3%) és baromfi (5,4%) ugyanerre az időszakra eső növekedési mutatóit. A világ 

összes halászati termelésének és halfogásának kb. 75%-a kerül közvetlenül emberi fogyasztásra és ezek alapján 

a világban az egy főre jutó éves fogyasztás halászati termékekből (hal, kagyló, rák, stb.) mintegy 17 kg/fő/év. 

Napjainkban a világ összes halászati termelése mintegy 142 millió tonna, amelyből az akvakultúra 48 millió 

tonnával (ebből belvízi akvakultúra: 29 millió tonna és a tengeri akvakultúra 19 millió tonna), míg a tengeri és 

belvízi halászat együttesen 94 millió tonnával részesedik. 

A világ halfogásának felhasználására jellemző, hogy az ún. non-food termékek jelentik a 24-25%-át az összes 

termelésnek, amelyből meghatározó a takarmányozási célra előállított halliszt és halolaj. 

A legfontosabb tendencia, hogy az akvakultúrákban termelt halászati termékek mennyisége évről évre 

növekszik, míg a belvízi és tengeri fogások mennyisége évről évre csökken. Az előrejelzések szerint, hosszabb 

távon a tengeri halfogások fokozatos csökkenése várható, mely köszönhető a túlhalászásoknak és a bevezetett 

fogási korlátozásoknak. 

A világ halfogásának földrészenkénti megoszlásában az ázsiai, európai és dél-amerikai földrészek dominanciája 

figyelhető meg. 

A világ össztermelésének (halászat + akvakultúra) mintegy 12-15%-át teszik ki az édesvízi halak, melynek több, 

mint a fele (60%) tenyésztett hal. A tengeri halak részaránya a világ halászati össztermelésén belül mintegy 

65%, viszont ezen belül a tenyésztett mennyiség napjainkban elenyésző mindössze 0,5% körüli. 

A FAO adatai alapján a világ legjelentősebb (TOP 10) belvízi és tengeri halász országai sorrendben a 

következők: Kína, Peru, USA, Chile, Indonézia, Japán, India, Oroszország, Thaiföld és Norvégia. Ezen 
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országok közül ki kell emelnünk Kína helyzetét, amely a világ összes halászati termelésének mintegy 35%-át 

adja, és részesdése folyamatosan növekszik. A világ belvízi halászati termelésére jellemző, hogy annak 26,2%-

át adja Kína, 68,2%-át adják a többi fejlődő országok, 3,2%-át a közepesen fejlett országok és a maradék 2,3%-

át mindössze a fejlett országok. 

A FAO adatai alapján a világ legjelentősebb (TOP 10) akvakultúrás termelő országai sorrendben a 

következők: Kína, India, Vietnám, Thaiföld, Indonézia, Banglades, Japán, Chile, Norvégia és USA. Ha a 

termelés bővülésének ütemét nézzük akkor kiemelkedő Vietnám, Hollandia, Törökország, Dél-Korea és Irán. A 

tengeri akvakulturákban a haltermelés mellett igen jelentős a kagylók, vízi növények (algák, moszatok) és rákok 

termelése, addig a barck-vízi és édesvízi kultúrákban a haltermelés a meghatározó. Ázsiában, az édesvízi 

gazdaságokban elsődlegesen a ponty- és harcsa-félék termelése, addig Európában intenzív és fél-intenzív 

körülmények között a lazac és pisztráng félék, az angolna és az afrikai harcsa termelése a domináns, viszont 

extenzív körülmények között a pontyos tógazdaságok a jellemzőek. A fél-sós vizekben történő halnevelésben a 

lazac- és pisztrángfélék a legjelentősebbek és ezek zömmel az északi régiókban találhatóak. 

Összességében megállapítható, hogy az akvakultúra, vagyis a termelt hal és egyéb halászati termékek (rákok, 

kagylók, puhatestűek, stb.) részarányának alakulása tendenciózusan növekvő, míg a fogott mennyiség egyes 

földrészeken stagnál, míg másutt csökkenést mutat. Ez a nagymértékű növekedési ütem elsősorban az ázsiai 

országok akvakultúrájának a gyors fejlődésének köszönhető, mely világviszonylatban is meghatározó 

jelentőségű. A világnak ebben a térségében a halhús, mint fehérje forrás kiemelkedő jelentőséggel bír, mivel sok 

esetben nincs más alternatíva az állati eredetű fehérje előállítására, ezért ezt a programot a FAO és más 

segélyszervezetek is kiemelten támogatják. Ezekben a fejlődő és közepesen fejlett országokban a termelés 

elsősorban családi gazdaságokban folyik. ahol jelentős mennyiségben mezőgazdasági eredetű melléktermékeket 

is hasznosítanak. 

1.2. A halhús-termelés és fogyasztás európai jelentősége 

Európában a hal, mint a fogyasztás tárgya rendelkezésre áll saját termelésből és importból. A saját termelésnek 

van két nagy területe a halászat és az akvakultúra. A halászatban meghatározó a tengeri halászat és mennyiségét 

tekintve szinte jelentéktelen részt képvisel az ún. belvizí halászat (Magyarországon: természetes vízi halászat), 

mely a szárazföldi területeken lévő folyókon, csatornákon és tavakon folytatott halászati tevékenységet jelenti. 

A halászat és az akvakultúra világtermelése továbbra is folyamatosan növekedik (kb. évi 1-2%-kal), míg az 

akvakultúrás haltermelés az EU-ban stagnál, vagy kismértékben csökken, mely jelentős részben köszönhető a 

relatíve magas termelési költségeknek és az e miatt előálló gyenge versenyképességnek az ázsiai akvakultúrával 

szemben. A kibővített Európai Unió (EU-27) a világ összes termelésének (fogás + akvakultúra) ugyan csak 

4,4%-át (6 629,5 ezer tonna 2006. évben) adja, de ezzel is a világ harmadik legnagyobb termelője. Az elmúlt 20 

éve minden évben, az Európai Unió halászati ágazatának össztermelése a korábbi évekhez képest enyhén 

csökkent. Az EU-n belüli volumen tekintetében sorrendben (TOP-6) Spanyolország, Dánia, Franciaország, 

Egyesült Királyság, Olaszország és Hollandia a legnagyobb termelők, akik együttesen az összes termelésnek 

mintegy kétharmadát adják. 

A tengeri halászat napjainkba rendkívüli fontossággal bír Európában, számos családnak, településnek biztosítja 

a megélhetését, nem feledkezve meg az élelmezésben betöltött jelentőségéről sem. Napjainkban Európa és azon 

belül az Európai Unió a világ harmadik halászati nagyhatalma, a 2005. évi 5,7 millió tonnányi kifogott 

mennyiséggel. Egyben a legnagyobb halimportőr is (2006-ban 17,3 milliárd euró értékben), amely fejlett 

technológiák előnyeit élvezi. Ennél fogva jelentős felelőssége a kapcsolódó problémák kezelésében. De melyek 

is ezek a problémák? Az egyik legfontosabb probléma a túlhalászat, aminek következtében a hal, rák és 

puhatestű populációk méretükben csökkenni kezdtek és egyes fajok igen jelentős mértékben megfogyatkoztak. 

Ehhez kapcsolódik az is, hogy jelenleg a kifogható mennyiségekhez képest a halászati kapacitások 

túlméretezettek, és a halászat intenzitásának visszafogása veszélyezteti egyes térségekben az ott élők 

megélhetését is. Másik komoly probléma a jogosulatlan halászati (orvhalászati) tevékenység. Természeténél 

fogva igen nehéz megbecsülni a jogosulatlan halászat mennyiségét, mely természetesen szintén megjelenik az 

európai halfogyasztásban részben legalizálva, részben legalizálatlanul. A becslések a világ egészét tekintve évi 

mintegy 3–10 milliárd euró értékű kapcsolódó kereskedelemről beszélnek. Összehasonlításképpen: a közösségi 

flotta 2004. évi törvényes partra tételeinek értéke 6,8 milliárd euró volt. A FAO jelzése szerint a jogosulatlan 

halászat az összes fogások mintegy 30%-át képviseli bizonyos fontos halászterületeken, és bizonyos fajok 

valóságosan kiemelt mennyisége háromszorosa lehet a kvótával meghatározott mennyiségnek. 

Jóllehet az európai halászflotta az egész világon jelen van, az EU fogásai elsődlegesen az Atlanti-óceán keleti 

részéről és a Földközi-tengerből származnak, és elsősorban a hering, a sprottni, a szardínia és a makréla halfajok 
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dominálnak. A legfontosabb tengeri halászatot folytató uniós országok Dánia, Spanyolország, az Egyesült 

Királyság és Franciaország (TOP-4), melyek együtt a fogásoknak több mint a felét adják. 

Az ún. „partra tett fogások” mennyiségét és nyilvántartják az Unióban, ahol a számadatok a tagállamok 

kikötőiben az összes hajó által partra tett halászati termékek értékét és súlyát jelentik, függetlenül a származási 

helyüktől. Ennek nagysága mennyiségben kifejezve 4 442,6 ezer tonna, mely értékben kifejezve 6 701,7 millió 

EUR (2006). A halászati termékek átlagára 2006-ban 1,50 EUR/kg értéket ért el, és enyhe növekedést mutat az 

Európai Unióban, tükrözve ezzel a partra tett fogások mennyiségének enyhe csökkenését és a partra tett 

termékek értékének enyhe emelkedését. 

Az akvakultúra nagyon változatos alágazat, amely nem csupán tengeri és édesvízi halak tenyésztését, hanem 

puhatestűek és rákfélék termelését is magában foglalja, különböző tenyésztési típusokban és különböző 

módszerekkel előállítva: nyitott vagy zárt, extenzív vagy intenzív tenyészetekben, a szárazföldön, tavakban vagy 

medencékben – amelyeket folyók, sőt akár felszín alatti vizek táplálnak –, a part menti vizekben, vagy a part 

menti nyílt vizekben. Bár kezdetben kisipari tevékenységként indult, ezen ágazat bizonyos ágai napjainkban egy 

csúcstechnológiát képviselő iparág minden jellemzőjével rendelkeznek. Bár a területre továbbra is 

nagymértékben jellemző a kis- és középvállalati struktúra, ma már az ágazat legfontosabb szakaszait egyes 

nagyvállalatok integrálják. 

Az EU-27 kibocsátása akvakultúrás termékekből 1,27 millió tonna nagyságrendet ér el halakból, puhatestűekből 

és rákfélékből egybevéve, míg értéke 2,8 milliárd eurót tesz ki (2005). Az EU akvakultúrája a belső halászati 

termelés teljes volumenének 18,4%-át képviseli, ez a világ fellendülésben lévő összes akvakultúrás 

termelésének mintegy 2%-át teszi ki. A puhatestűek közül a legnagyobb mennyiséget a tenyésztett kék kagyló, 

tölcsér alakú osztriga és a manilai kagyló adja, míg a halfajok közül a szivárványos pisztráng, a lazac, az arany 

durbincs, tengeri sügér, pontyfélék és az angolna jelenti. Az akvakultúra kiemelt fejlesztési lehetőséget jelent 

Európában, különösen a tengeri halászat csökkenése által sújtott régiókban. Az ágazat jelenleg mintegy 65 000 

munkahelyet biztosít. 

Világszinten az akvakultúra az, az élelmiszeripari ágazat, amelyben évi 6-8% közötti átlagos növekedéssel a 

legjelentősebb a bővülés. A világtermelés 2006-ban gyakorlatilag elérte az 52 millió tonnát, azaz az 

ezredforduló óta egyharmad résszel növekedett, mindössze 6 év alatt. Ez a haladás azonban elsősorban az 

Ázsiában és Dél-Amerikában tapasztalható látványos növekedéssel magyarázható. Napjainkban az akvakultúra 

szolgáltatja világszinten már az emberi fogyasztásra szánt halak, rákfélék és puhatestűek közel felét. A FAO 

előrejelzései szerint a világszintű fogyasztás halakból és a tenger gyümölcseiből továbbra is emelkedni fog. 

Jelenleg a világ tengeri halászata is küzd a túlhalászat problémájával, de ettől eltekintve is halállományok 

mennyiségükben korlátosak. Ennél fogva, még ha a tengeri halászat továbbra is alapvető tevékenység marad a 

világfogyasztás egy jelentős részének biztosítására, a kereslet ilyen mértékű növekedését nem lehet majd teljes 

egészében vadon élő halakkal kielégíteni. E kilátások arra engednek következtetni, hogy az európai akvakultúra 

előtt szép perspektíva áll. Napjainkban azonban az európai akvakultúra nem részese teljes mértékben a 

világméretekben tapasztalható „szárnyalásnak”. Valójában 1995 és 2004 között az EU-27-ek összesített 

akvakultúrás termelése csak 3-4%-kal növekedett 1999-ig, ami a világszintű növekedési aránynak kevesebb, 

mint a fele. 2000 és 2004 között az EU termelése pedig stagnált. Az európai fogyasztók kereslete azonban 

folyamatosan nő, így a kereslet növekedésének haszonélvezői jelentős részben az import termékek, melyek 

jelenleg az európai fogyasztás több mint 60%-át teszik ki. 

Az Európai Unióban az akvakultúrás termelési adottságokban jelentős eltérések mutatkoznak, melyek 

elsősorban az éghajlati és a domborzati viszonyoknak a következménye, de legalább ekkora eltérés mutatkozik a 

piaci követelmények, valamint a vásárlói szokások között is. Mindezek a különböző halfajok iránti igényt, és 

nem a feldolgozottsági szintben megnyilvánuló eltérést jelentik. Észak-Európában más halfajok iránt van 

nagyobb kereslet, mint esetleg Közép-, Kelet-, vagy Dél-Európában. A halfajokat, valamint egyéb termékeket 

figyelembe véve általánosságban elmondható, hogy Észak-Európában leginkább a lazacfélék, a pisztrángok, a 

laposhalak, a hering és maréna termékek iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet. A termelési technológiában az 

intenzív ketreces lazactartás a legelterjedtebb, ugyanakkor a kis gazdaságokban leginkább fél-intenzív és 

intenzív pisztrángtermelés folyik. Dél-Európában a tenger-gyümölcsei, a kagylók, a tengeri sügér, arany 

durbincs jelentik a legnagyobb mennyiségben termelt és értékesített halkészítményeket, melyeket egyaránt 

extenzív és intenzív termelési technológiával állítanak elő. Közép-Kelet Európában az extenzív rendszerekben 

előállított édesvízi halfajok (pontyfélék, harcsa, csuka, süllő, stb.), és a félintenzív és intenzív rendszerekben 

előállított - még jelenleg újnak számító - afrikai harcsa, tilápia, hibrid csíkos sügér és a klasszikusnak számító 

pisztráng a leginkább keresett. A hipermarketek térhódításának köszönhetően, viszont a lazac egész Európában, 

beleértve a frissen csatlakozott uniós országokat is a vásárlók számára könnyen elérhető termék. 
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Az európai hal és halászati termék feldolgozóipar a maga körülbelül 18,9 milliárd EUR-ós globális 

értéktermelésével jelenleg háromszor nagyobb üzleti forgalmat bonyolít le, mint a fogáságazat (2005). Az 

európai termelés elsősorban konzervekből és halból, rákból és kagylóból elkészített ételekből áll. Az EU-27 

együttes hal és halászati termék feldolgozásában meghatározó Spanyolország, Egyesült Királyság, 

Franciaország, Németország, Olaszország, Dánia és Lengyelország (TOP-7). Ez a hét vezető ország adja az 

összes feldolgozásnak mintegy 83%-át értékben kifejezve. Uniós szinten a statisztikai adatok szerint mintegy 4 

035 vállalkozás és 129 500 alkalmazott dolgozik ebben a szektorban. 

Az egy főre jutó hal és halászati termékek - beleértve az akvakultúrás termékeket is – egy főre jutó 

fogyasztásában jelentősek a különbségeket tapasztalhatunk az egyes uniós tagállamok között. Hagyományosan 

magas azokban az országokban ez az érték, ahol régmúltból, meghatározó tengeri halászati hagyományokkal 

rendelkeznek. Megjegyzendő azonban, hogy nem minden kiterjedt tenger parti zónával rendelkező országról 

mondható ez el. A 15 kg/fő/év alatti értékekkel elsősorban a közép-kelet európai országok bírnak, aki 

többségükben nem rendelkeznek tengerparttal, de figyelemre méltó az a tény is, hogy közöttük is jelentősek a 

különbségek, ha egymáshoz viszonyítjuk őket. Az észak-nyugat európai országok rendre 15-30 kg/fő értékkel 

szerepelnek és ettől elsősorban a dél-európai országok és pl. Franciaország déli provinciái azok, ahol ezt 

meghaladó adatok a jellemzőek. Európai Unión belül Portugália és Spanyolország valamint Litvánia 

kiemelkedik a 40kg/fő/év értéket meghaladó egy főre vetített hal és halászati termék fogyasztásával, míg 

ugyanebben az összehasonlításban látható, hogy Magyarország, Bulgária és Románia a sereghajtó rendkívül 

alacsony, 5 kg/fő/év értéket el nem érő adataival . 

A világon a legmagasabb a halfogyasztás Izlandon és Japánban, ahol az előbbinél ez az érték meghaladja a 91 

kg/fő/év, míg az utóbbinál a 65 kg/fő/év értéket. A nem uniós európai országok közül – már csak a méltán híres 

„lazac ipara” miatt is -, meg kell említeni Norvégiát, ahol a halfogyasztás történelmi távlatból szemlélve is igen 

magas, meghaladja a 47 kg/fő/év értéket (47,4 kg/fő/év) (2005)). Kína, aki meghatározó az akvakultúrás 

termelésben és mindemellett a népessége is dinamikusan növekszik, 25,8 kg/fő/év (2005) értékkel 

büszkélkedhet. Az Egyesült Államokban ez 23,8 kg/fő/év, Oroszországban 17,3 kg/fő/év volt az egy főre jutó 

halfogyasztás 2005-ben. Érdekes megemlíteni, hogy amíg Peru igen jelentős szerepet játszik a világ tengeri 

halászatában és nemzetközi kereskedelmében, addig az egy főre jutó fogyasztás relatíve szerény, azaz 20,3 

kg/fő/év (2005). 

A halászati és az akvakultúrás termékek értékes fehérjeforrásként és egészséges ételként is egyaránt elismertek, 

és nem elhanyagolható szerepet töltenek be Európa és a világ élelmezésében. Globális szinten ezen termékek 

egy főre jutó fogyasztása 16,1 kg/fő/év értéket képvisel (2005), ami az állati eredetű fehérjebevitel 15,5%-át 

jelenti. A Világon az ehhez kapcsolódó kereskedelmi forgalom értékben közelíti a 100 milliárd eurót. Az 

Európai Unióban (EU 28) az egy főre eső hal- és halászati termék ellátás az elmúlt tíz évben lassú, de 

folyamatos gyarapodást mutat. Az Unióban az átlagos egy főre jutó halfogyasztás 21,4 kg/fő/év (2005). A 

fogyasztási adatokat vizsgálva megállapítható, hogy igen nagy a szórás, mert példának okáért a legalacsonyabb 

értékkel Románia esetében találkozhatunk, ami 3,9 kg/fő/év és a legmagasabbal Portugália esetében ahol ez 56,9 

kg/fő/év. A csatlakozásra váró országok közül, Törökországban 7,2 kg/fő/év, Macedóniában 5,2 kg/fő/év és 

Horvátországban 14,7 kg/fő/év ez az érték ugyanebben az időszakban. 

Az akvakultúra és a halászati termékek tekintetében az Európai Unió piacai nagymértékű változáson mentek 

keresztül az elmúlt néhány évben. Ez a halállomány csökkenésének, a vásárlói szokások megváltozásának, a 

piacok globalizálódásának, és az EU erős import függőségének tudható be. Az import nagy mértékű mind a friss 

termékek, mind a halfeldolgozó ipar számára nélkülözhetetlen alapanyagok tekintetében mivel az EU-ban az 

elfogyasztott termékek mintegy 60%-a importból származik. Egyes európai országokban a hal és halászati 

termékek fogyasztása növekszik (Ausztria, Belgium, Luxemburg, Dánia, Finnország, Franciaország, 

Németország, Görögország, Olaszország, Hollandia, Egyesült Királyság, Csehország, Magyarország, 

Lengyelország, Szlovénia, Bulgária, Lettország, Litvánia, Málta, Románia és Szlovákia), míg másokban 

csökken (Írország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Ciprus, Észtország és Norvégia). Megjegyzendő, 

hogy elsősorban azokban az országokba csökken a halfogyasztás, ahol egyébként abszolút értékben az bőven 

meghaladja az európai átlagot. 

Az Európai Unió a világ legnagyobb importőre halászati termékekből, ugyanakkor nagy exportőr is a 

nagyértékű halászati termékekből. Az EU részesedése a világ importból évről évre növekszik, míg 2005. évben 

42%, 2006. évben 44% addig 2007. évben már elérte a 46%-ot (JOSUPEIT, 2008). A legfontosabb importőr 

országok sorrendben (TOP-10): Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Németország, Egyesült Királyság, 

Dánia, Hollandia, Svédország, Belgium és Portugália, de a frissen csatlakozott országok közül még meghatározó 

Lengyelország (5. ábra). A legjelentősebb exportőr országok sorrendben (TOP-10): Dánia, Hollandia, 
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Spanyolország, Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Svédország, Belgium, Lengyelország és 

Olaszország. 

Az EU (27) importja mintegy 10,5 millió tonna (2006) halászati termékekből, több, mint 5 millió tonna import a 

3. országokból, a maradék az EU-ón belüli kereskedelem. Az import értékben mintegy 31 milliárd EUR, mely 

folyamatosan növekszik. Az EU (27) exportjának mennyisége közel 6,5 millió tonna (2006), mely értékben 

mintegy 17 milliárd EUR. Az 1 kg exportált halászati termék átlagára 2,6 EUR/kg, míg az 1 kg importált termék 

átlagára 2,9 EUR/kg (2006). Ez a 0,4 EUR negatív különbség nem túl kedvező a közösségre nézve. 

Napjainkban az EU a legfontosabb halászati termékpiac a világon, mely folyamatosan növekszik. Az elmúlt 5 

évben mintegy negyedével nőtt az EU importja. Mindamellett, hogy az EU nettó importőr és a deficitje 

folyamatosan nő, az egyik legmagasabb általános árszínvonallal rendelkezik a halászati termékek piacán. Az 

elmúlt időszakban a piac növekedési üteme is meghaladta a halászati termékek árszínvonalának növekedését, az 

átlagos import ár 50%-al növekedett az elmúlt 5 évben. 

A 3. országok irányából évről évre nő a halászati termékek importjának a mennyisége, amely önmagában véve 

nem lenne feltétlenül probléma, de sok esetben, ezekben az országokban sokkal kevésbé szigorúak az higiéniai 

és élelmiszerbiztonsági előírások és általában a termék nyomon-követhetősége sem megoldott. Gyakori, hogy 

ezekből az országokból ún. többszörös áttéttel rendelkező lánckereskedelem útján jut el az európai fogyasztóhoz 

a sokszor bizonytalan eredetű, de mindenképpen megfizethető árú olcsó halászati termék. Az import mennyiségi 

vonatkozásában, sorrendben Norvégia, Kína, USA, Izland, Argentína, Thaiföld és Vietnám a legfontosabb 

szállító országok. Különösen szembetűnő Vietnám és Kína rendkívüli előretörése, mely az előbbinél köszönhető 

elsősorban a pangasius harcsa filé importnak (Vietnám exportja 2002. évi 32 ezer tonnáról 256 ezer tonnára nőtt 

2007-re), míg az utóbbinál elsősorban fagyasztott rákfélék szállítása az elsődleges. A legnagyobb mennyiségben 

importált termékek sorrendben: fagyasztott filé (Alaska pollack, Pangasius, Cod); fagyasztott Shrimp, Prawns, 

Tuna, Skipjack (PINCKAERS (2008). Az exportban is és az importban is meghatározó a haltermékek aránya, és 

azon belül is a friss, előhűtött és fagyasztott hal értékben az összes exporton és importon belül egyaránt közel 

50%-os aránnyal (exportból: 49,1%; importból:48,2%) részesül. 

Amint már említésre került az EU halászati termelése, mintegy 6,6 millió tonna évente, miközben mintegy 10 

millió tonnára lenne igény. Azaz, az EU jelenleg de valószínűleg a jövőben is nettó importőr szerepet tölt be, 

2002-ről, 2007-re 2,5 millió tonnáról 3,5 tonnára nőtt a deficit, vagyis az EU jobban függ az importtól, mint 

eddig valaha. 

1.3. A halhús-termelés és fogyasztás nemzetgazdasági 
jelentősége 

Magyarország vízrajzi és klimatikus adottságai kedvezőek a halhús termeléséhez. Az ország a Kárpát-medence 

közepén elterülő, mély fekvésű, nagy folyókkal átszelt. A vízrendszer vázát a zömében külföldről érkező nagy 

folyók határozzák meg, hozzájuk csatlakozik a hegyvidékek és a síksági árterületek egymástól merőben eltérő 

jellegű vízhálózata. A XIX. század végére, a korábban jellemző „vadvízország” – nagy kiterjedésű lápos, 

mocsaras területek – a Duna-Tisza vízrendszer árvíz-mentesítési programjának köszönhetően megszűnt. Ezt 

követően kezdődött meg a mesterséges halastavak nagyarányú építése. A vízszabályozás következtében, a 

vízgazdálkodás javítása érdekében századunkban folyamatosan épültek többcélú hasznosításra a belvízi tározók, 

illetve folyóinkon a duzzasztó művek. A hazai halhústermelés alapvetően a halastavi termeléshez kötődik. 

Sajátossága, hogy az ország egyes térségeiben jellemző gazdálkodási tevékenység, míg másutt szinte teljesen 

hiányzik. A legnagyobb termelő bázisok a következő helységekhez köthetők: Hortobágy, Bikal, Szeged, 

Dalmand, Tata, Szeged, Biharugra, Szarvas, Gyomaendrőd, Dinnyés, Baja, Százhalombatta, Mezőfalva, 

Fonyód, Hajdúszoboszló (14.1. ábra). 
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14.1. ábra 

A jelentősebb halászati termelőhelyek Magyarországon 

Forrás: HALTERMOSZ, 2006 

Az ágazat nemzetgazdasági súlyának megítélésekor az egyik leggyakrabban használt mutató a kibocsátáshoz, 

illetve a GDP-hez való hozzájárulás. Napjainkban a magyar halászati ágazat a hazai állattenyésztés bruttó 

termelési értékének mintegy 2,5%-át és a hazai összes mezőgazdasági termelésnek megközelítőleg 1%-át adja. 

Jelentősége azonban ezen túlmutat, mivel számos ellátó és kiszolgáló ágazat léte, valamint a teljes rekreációs 

célú halászat és horgászat, illetve ezek gazdasági teljesítménye ezen szektoron alapszik. 

Az ágazati statisztikai adatok szerint, Magyarországon 2009-ben közel 400 tógazdaság működött. A teljes 

halastó művelési ágba tartozó terület a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint mintegy bruttó 36 ezer 

ha. A tógazdasági haltermelési statisztikához (AKI) szolgáltatott adatok szerint a teljes halastóterület mintegy 27 

472 hektár, melyből 24 701 hektár üzemelő halastó, ezen belül pedig 6 hektár volt az új, és 284 hektár a 

rekonstruált tóterület (14.2. ábra). A különbözet a pihentetett és rekonstrukcióba vont területekből adódik. A 

tógazdasági termelésbe bevont tavak területéből a NATURA 2000 hatálya alá eső terület 7 774 ha (AKI, 2010). 

A védett területek aránya az üzemelő halastó területekhez viszonyítva 49%, azaz a teljes üzemelő halastó terület 

fele országos jelentőségű védett természeti terület Magyarországon az üzemelő halastavak mintegy 68%-át 

étkezési hal, 17%-át növendék hal előállítására, 10%-át ivadéknevelésre és a maradék 5%-ot pedig egyéb célra 

hasznosítják. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) felé jelentésre kötelezettek (közel 400 tógazdasági 

haltermelő) adatai alapján az elmúlt években a halastavak összterülete kis mértékben növekedett, mely 

köszönhető a Halászati Operatív Program (HOP) keretében futó beruházásoknak (a nem konvergencia 

célkitűzés szerinti régiók esetében 60%-os támogatási intenzitás) és számos esetben egyes víztározók halastó 

művelési ágba történő besorolásának. 
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14.2. ábra 

Magyarország üzemelő halastóterületének változása (1995-2009) 

Forrás: AKI, 2010, adatatok alapján saját szerkesztés 

Magyarország halgazdálkodási szempontból meghatározó része a vidéki területekre koncentrálódik, mely 

zömében a konvergencia területek hatálya alá esik. A bruttó tógazdasági haltermelésünk mintegy 95%-át itt 

állítjuk elő, így elmondhatjuk, hogy a konvergencia célkitűzésű területek hatálya alá esik a hazai halászat és 

haltermelés döntő hányada, mind kibocsátásban és mind erőforrás használatban értelmezve. Hazánk tógazdasági 

haltermelésének 79%-át három régió, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, és Dél-Alföld adja. Ezen belül a legnagyobb 

halmennyiséget Hajdú-Bihar, Somogy és Csongrád megyében halásszák le, és a legjelentősebb tóterületekkel is 

ugyanezek a megyék rendelkeznek. A legtöbb haltermelő gazdaság viszont Baranya, Fejér és Somogy 

megyében található. 

2009-ben a tógazdaságok bruttó haltermelése mintegy 19 927 ezer tonna volt, melyből 13 027 ezer tonna az 

étkezési hal, ami az előző évhez képest kismértékű csökkenést jelent (14.1. táblázat). A tógazdaságokban 

horgásztatással értékesített hal mennyisége ugyanebben az évben 360,7 tonna volt. A ponty adja haltermelésünk 

döntő hányadát, részesedése az éves haltermelésből mintegy 75%, a megtermelt mennyisége bruttó 15 ezer 

tonna. A ponty után tógazdaságainkban a második legjelentősebb halfaj csoport a növényevők (amur, fehér- és 

pettyes busa), melyek részesedése évről évre 15% körüli. A harmadik nagy halfaj csoport a ragadozók (csuka, 

harcsa, süllő), melyek részesedése 1-2% és a maradékot a keszegfélék és egyéb halfajok (ezüstkárász, 

törpeharcsa, kínai razbóra, stb.) alkotják. Sajnálatos tény, hogy az étkezési ponty termelése mellett a szinte 

korlátlan piaci lehetőségekkel rendelkező ragadozó halfajok (süllő, csuka) termelése évek óta csökkenő 

tendenciát mutat, míg a leső harcsa tógazdasági termelése évek óta 200-250 tonna közötti. 

2009-ben 11 intenzív haltermelő üzem működött Magyarországon, melyek többsége geotermikus energiát 

hasznosító rendszer. Ugyanebben az évben az intenzív rendszerekben előállított bruttó halmennyiség 2 066 

tonna, ebből az étkezési célra előállított mennyiség 1 798 tonna volt. Az intenzív üzemek összes termelése az 

utóbbi években folyamatosan növekszik. 2003-hoz viszonyítva a 2009-es teljes termelés mintegy 68%-kal 

növekedett- jól bizonyítva a piaci kereslet „húzóerejét”. E számok igazolják a halászati termékek iránti kereslet 

növekedését, amire leggyorsabban, legrugalmasabban a viszonylag rövid termelési ciklusú iparszerű haltermelő 

üzemek tudtak, illetve tudnak reagálni. Intenzív üzemi haltermelésünk meghatározó jelentőségű halfaja továbbra 

is az afrikai harcsa (Clarias sp.), amelynek hazai piaci bevezetése az utóbbi években a magyar halászati ágazat 

sikertörténete. E halfajból a termelők 2006-ban mintegy 75%-kal többet értékesítettek, mint 2003-ban. Ez a 

dinamikus növekedés napjainkra lelassult, az utóbbi 2-3 évben a termelés volumenében stagnálónak tekinthető. 

Az afrikai harcsa az intenzív rendszerben nevelt hal mennyiségének mintegy 93%-át adja, így a maradékot a 
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pisztráng és tilápia, valamint a tokfélék fedik le. A 2010. évben egy új halfaj a barramundi termelésével bővült 

az ágazat. 

 

14.3. ábra 

Magyarország tógazdasági és intenzív üzemi haltermelése (2001-2009) 

Forrás: AKI, 2010, adatatok alapján saját szerkesztés 

A halászati ágazat másik termelő bázisa a természetes vizek (mintegy 134 ezer ha, amiből 63 ezer ha a Balaton 

és a Kis-Balaton), közvetlen hasznosítása. Ez alapvetően kétirányú: kereskedelmi halászati és rekreációs célú 

hasznosítás. A rekreációs célú hasznosítás döntő többsége a horgászat (több mint 320 ezer fő) és a kisebbik fele 

a kisszerszámos halászat (mintegy háromezer fő). A két, illetve három szereplő együttes zsákmánya 7-8 ezer 

tonna között ingadozik. A természetes vizek területe közel ezerötszáz adminisztratív egységre, úgynevezett 

halászati vízterületre tagolódik, melyek halászati jogát haszonbérlet formájában általában 15 éves időtartamra 

pályázat útján nyerhetik el a hasznosítók. Ez többnyire a rekreációs célú hasznosítás lehetőségét jelenti. 

Magyarországon, természetes vízterületen és víztározón folyik kereskedelmi célú halászat, részben a 

hagyományos halászati módszerekkel, részben a tógazdasági haltenyésztés bizonyos elemeinek átvételével 

(elsősorban víztározókon és néhány holtágon). Ez utóbbi területek kivételével a vizek döntő többségén 

egyszerre folyik kereskedelmi célú és rekreációs halászat. A természetesvízi halászatnak a vízi ökoszisztémák 

természeti erőforrás-gazdálkodásában kiemelkedő szerepe volt és van, amely sajátosságai, és kultúrája alapján 

képes az adott ökoszisztémába ágyazottan, rendszerszemléletű – ún. „bölcs használat” – működésre. Az okszerű 

természetesvízi halgazdálkodás a halászati ágazat és a horgásztársadalom együttes feladata és felelőssége. 

 

14.1. táblázat 

Forrás: AKI, 2010 
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Általában élő pontyot, afrikai harcsát, busát, amurt és ragadozó fajokat értékesítenek a termelők a hazai 

piacokon. A hazai termelésű hal legnagyobb része élve kerül értékesítésre. Élőhal exportunkban évek óta 

visszaesés tapasztalható. Csökkenő behozatali árak mellett nőtt azonban a friss és fagyasztott termékek importja, 

ami figyelmeztetés a hazai termelőknek a belföldi piacvesztés veszélyére. A hazai halfogyasztás mintegy 35%-a 

hazai termelésből származik, 15%-a természetes vízi halászat, és 50% az import részesedése. Ha figyelembe 

vesszük, hogy a hazai halászati termelést élősúlyra vetítve számolják, míg az import feldolgozott nettó súllyal 

szerepel, akkor azt mondhatjuk, hogy a hazai halfogyasztás döntő hányadát az import termékek adják. Az 

import döntő többsége filé és konzerv formájában érkezik. A hazai halak legfőbb versenytársai az importált 

édesvízi halak (3,3 ezer tonna), a tőkehalfélék (2,9 ezer tonna), és a lazac (500 tonna). Az édesvízi halak 

kategóriájában a Vietnamból importált pangasius a legjelentősebb, míg a tőkehalféléknél a hekk és kisebb 

mértékben az alaszkai tőkehal. 

2007. évben a FAOStat adatai szerint Európában mintegy 20,5 kg/fő/év az éves fogyasztási szint halászati 

termékekből, míg a világfogyasztás 16,7 kg/fő/év. A magyar fogyasztási színvonal mélyen az európai átlag alatt 

marad, mivel Magyarországon a halhús és haltermékek egy főre jutó fogyasztása alacsony mértékű, annak 

ellenére, hogy ugyan szerény mértékben, de tendenciózusan folyamatos növekedést mutat. Az egy főre jutó 

fogyasztás mintegy 4 kg/fő/év, amely az összes húsfogyasztásnak mintegy 5%-a. Ez a mennyiség mind a hazai 

termelésű, mind az importált termékek mennyiségét tartalmazza. Az évi összes fogyasztásból a ponty 

fogyasztása mintegy 1,5 kg-ot, az afrikai harcsa fogyasztása pedig 0,17 kg-ot képvisel. A hazai fogyasztás kb. 

egyharmada a karácsonyi időszakra koncentrálódik. A Halászati Operatív Program (HOP) a Nemzeti Halászati 

Stratégiai Tervvel (NHST) összhangban 2013. évre 6 kg/fő/év-es fogyasztás elérését tűzte ki céljául. E 

célkitűzés elérése gazdasági, társadalmi és ökológiai szempontból egyaránt kívánatos. 

Sajátos helyzet hazánkban, hogy a haltermeléssel, illetve halászattal foglalkozó vállalkozások azok, amelyek 

meghatározóak a halfeldolgozásban is annak ellenére, hogy megtalálhatók önálló, csak halfeldolgozással és 

halforgalmazással foglalkozó üzemek is. Az export tevékenységet főleg a haltermelők és halkereskedők 

bonyolítják, mivel annak elsődleges formája az élőhal. Az importban - mely főleg feldolgozott, vagy elsődleges 

feldolgozáson átesett halak forgalmazását jelenti – megjelennek a multinacionális kiskereskedelmi hálózatok is. 

Az élőhal importot – mely mennyiségében ugyan nem jelentős – elsődlegesen a haltermelők és közvetítői 

kereskedők bonyolítják. A ponty esetében a fő kiviteli irány Románia és Németország, a busa esetében 

Lengyelország, míg az intenzív rendszerekben előállított és exportra kerülő halfajok elsősorban Olaszországban 

kerül értékesítésre. A legfontosabb konkurensünk az európai piacokon Csehország. Sajnálatos tény, hogy az 

export elsősorban élőhalat és alacsony feldolgozottsági szintű termékeket takar az importtal szemben, ahol 

meghatározó a nagy hozzáadott értékkel rendelkező, magas feldolgozottsági szintű termékek aránya. 

Magyarország hal és halászati termék importja, mind volumenében, mind értékében jelentősen meghaladja a 

kivitelt (mennyiségben és értékben 13-14 szeres a különbség). 

 

14.4. ábra 
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A magyarországi halforgalmazás főbb irányai 

Forrás: SZŰCS, 2007 

1.4. A halhús-termelés vállalatgazdasági jelentősége 

A tógazdasági termelés átmenetet képvisel a növénytermesztési és az állattenyésztési ágazatok között, mert 

mindkettő sajátosságait egyaránt magán viseli. A klimatikus és talajtani tényezők (tótalaj) itt is nagymértékben 

befolyásolják a termelési eredményeket. A föld minőségéhez hasonlóan, az egyes tavak kultúr-, és műszaki 

állapota, minősége és így potenciális termőképessége (természetes és mesterséges) különböző, így ez alapvetően 

differenciálja a halászati ágazat termelőit. A halászati termelés számos előnnyel és hátránnyal rendelkezik 

üzemgazdasági, valamint nemzetgazdasági szemszögből nézve. 

A. ELŐNYÖK 

A hazai halastavak nagy részét a múltban is olyan területeken hozták létre, ahol hagyományos 

növénytermesztést nehezen, vagy csak igen nagy termelési kockázattal tudtak folytatni. Halastó létesítéssel 

ezeket az alacsony termőképességű (belvizes, szikes, stb.), nehezen hasznosítható területeket sikerült 

mezőgazdasági termelésbe vonni és ott jövedelmező termelést folytatni, ha az egyik alapvető input, a víz, 

megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre állt. A halastó vízellátása kedvezően összehangolható 

más, egyéb vízhasználattal is (pl. öntözés, stb.), nem beszélve arról, hogy hazánknak alapvető érdeke a víz 

visszatartása az ország egész területén. 

Általában a hagyományos tógazdasági termelést érdemes saját takarmánybázisra alapozni. A halastavakon 

elsősorban gabonaféléket (kukorica, búza, tritikálé, stb.) etetnek, de jól felhasználhatók mezőgazdasági és 

élelmiszeripari eredetű melléktermékek, Nagy előnye a halastavi termelésnek, hogy a halakkal a nagy 

nedvességtartalmú (20-25%), ún. kombájntiszta gabona magvak jól hasznosíthatók (közvetlen feletetés, nedves 

tartósítás). Az aratási időszakban általában olcsóbban lehet hozzájutni a gabonaféleségekhez és a relatíve magas 

szárítási költségek is megtakaríthatók. 

A halászatban, az alaptevékenységen kívül számos lehetőség adódik egyéb tevékenységek folytatására, amelyek 

jól beilleszthetők a halászati termelés munkafolyamataiba és sok esetben jelentősen növelhetik az ágazat 

bevételét és jövedelmét, sokszor anélkül, hogy a ráfordítások észrevehetően növekednének. Ezek a 

tevékenységek általában a következők lehetnek: bérvadásztatás; bérhorgásztatás; nád termelése; fűzvessző 

termesztése; vízibaromfi hízlalása (pl. halastavi pecsenyekacsa); öko-turizmus. 

A tógazdasági haltermelésre a kis gépi és a közepes élőmunka ráfordítás a jellemző. A jelenlegi gépesítettségi 

színvonal javítható lenne, de az esetek többségében a viszonylag olcsó és alacsony képzettségű hazai munkaerőt 

nem érdemes drága, külföldi eredetű import gépekkel helyettesíteni. 

Végül mindenkor figyelembe kell venni, hogy a tógazdasági termelés színtere, a halastó, vizes élőhelyként is 

funkcionál, ahol a környezet és természetvédelmi szempontok nagymértékben befolyásolhatják a termelés 

intenzitását és az alkalmazott technológiát. A halastavi rendszerekben nagy mennyiségű szervestrágyát is 

felhasználhatunk a környezet károsítása nélkül, így megoldva a gyakran jelentkező üzemi szintű hígtrágya 

problémát. 

B. HÁTRÁNYOK 

A haltermelés legnagyobb hátránya az igen magas beruházási és rekonstrukciós költségekből fakad. Az ágazat 

befektetett eszközigénye nagyon magas, amely alacsony eszközhatékonysággal párosul. Jellemző a hosszú ideig 

tartó tőkelekötés és a tőke lassú forgási sebessége. Viszonylag nagy részarányt képviselnek a speciális eszközök 

(kádak, hínárvágó, csónakmotor, stb.) az összes gépi eszközökön belül, ami csökkentőleg hat az 

eszközhasználati mutatókra és egyben merevíti a gazdálkodás szerkezetét vállalati szinten. 

A tógazdasági termelésre alapvetően jellemző, hogy az elvégzendő munkák részben idényszerűen jelentkeznek 

(őszi-tavaszi csúcs) munkacsúcsokat okozva, valamint rendkívül kedvezőtlenek a munkakörülmények. A 

szezonalításból következik a bevételek és kiadások időbeni eltolódása, amely gyakran likviditási gondokhoz 

vezethet. 

További hátrányként jelentkezik, hogy az időjárási tényezők nagymértékben befolyásolhatják a hozamokat és az 

állattenyésztési ágazatokhoz képest nagy a termelési kockázat. Itt kell megemlíteni azt a tényt, hogy a halakról 
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bizonyos információk csak közvetett úton nyerhetők, így bizonyos ráfordítás elemeket és a hozamot csak 

hozzávetőlegesen tudjuk meghatározni. 

Jelentős hátrány az ágazat szempontjából, hogy a hazai értékesítés a potenciális felvevőpiachoz képest kicsi, 

nincs jelentős stabil belső piacunk. Hátrányként jelentkezik az is, hogy a hazánkban megtermelt halat nagyrészt 

élő formában tudjuk csak értékesíteni, így magasak az ezzel kapcsolatos költségek és veszteségek (teleltetés, 

apadó, szállítás, stb.). A magas szállítási költségek azért jelentenek problémát, mert viszonylag távol vagyunk az 

európai piacoktól (Németország). A magas szállítási költségeken túl a hazánkban érvényben lévő magas 

vízhasználati költségek is rontják a hazai termelők pozícióit az export piacokon. 

2. A halhús-termelés termelési alapjai 

A tógazdasági termelés minden esetben megkívánja bizonyos alapvető erőforrások meglétét (föld, halastó, állat, 

befektetett eszköz, forgóeszköz, munkaerő stb.). Ezen erőforrások egy része objektív, míg más része szubjektív 

jellegű ráfordításként is értelmezhető. A halászatban tipikusan objektív ráfordítás a halastó, a víz, az ivadék és 

szubjektívnek tekinthető a takarmány és a trágya a szakmai hozzáértésen túl, de pl. a helyes népesítési arány 

megválasztása már szubjektív jellegű ráfordításnak minősül. 

2.1. A tógazdaságok üzemelési jellemzői 

A tógazdaságok üzemformáit a következő szempontok szerint különíthetjük el egymástól: 

 

A tóterület nagysága szerint megkülönböztetünk kis-, közép-, és nagy tógazdasági üzemet. A kisüzemet kb. 30 

ha-ig, a közepes üzemet kb. 30 - 300 ha-ig és a nagy üzemet 300 ha felett számítjuk. A kis- és közepes nagyságú 

tógazdaságokra általában jellemző, hogy részüzeműek és beilleszkednek az egyéb mezőgazdasági 

tevékenységek rendszerébe (pl. a mezőgazdasági üzemen belül csak egy ágazat a halászat). A nagy 

tógazdaságokat rendszerint önálló halászati üzemegység formájában szervezik, ahol ennek a speciális 

üzemágnak a különleges termelési követelményei könnyebben megvalósíthatók. 

Az üzemelés teljessége alapján elkülöníthetünk teljes és részüzemű tógazdaságot. A jelentősebb magyar 

halgazdaságok üzemi formájára általában jellemző, hogy a tógazdaságok zöme teljes üzemű tógazdaság. Ez azt 

jelenti, hogy a haltenyésztéssel az ivadékneveléstől a piaci hal előállításáig foglalkoznak. A részüzemű 

tógazdaságokat főleg az elszórt kisebb méretű tavak alkotják, ahol rendszerint hiányoznak a termelés teljes 

műszaki, agronómiai adottságai. A kisebb és közepes méretű üzemek - a vegyes profilú szövetkezetek 

tógazdaságainak jelentős része - általában részüzemek. Ennek megfelelően csak ivadékneveléssel, vagy csak 

piaci hal előállításával foglalkoznak. Előbbi esetben az ivadékot a tenyészidőszak végén értékesítik, utóbbi 

esetben vásárolt ivadékot nevelnek piaci hallá. 

A tenyésztés (árutermelés) időtartama alapján megkülönböztethetünk két- és hároméves üzemű tógazdaságot. 

Az eltérés a két üzemelési mód között lényegében az, hogy az egyikben a ponty kétéves, a másikban pedig 

hároméves korában fejlődik piaci áruvá. Azt, hogy melyik üzemformát célszerű választani mindig a helyi 

adottságok és gazdasági körülmények döntik el. 

A népesítési mód szerint megkülönböztetünk egységes (tiszta), vegyes és kombinált népesítésű üzemet. Tiszta 

népesítés esetén adott halfaj azonos korú és egyenlő nagyságú egyedeit, míg vegyes népesítés esetén adott 

halfaj, különböző korosztályait és eltérő nagyságú egyedeit vegyesen helyezzük ki a tóba. Kombinált 

népesítéskor egy tóban több halfaj azonos, vagy különböző korosztályai élnek együtt. Általában kombinált 

népesítéssel használható ki a tó termőképessége a legjobban. 

A termelési mód alapján a halastavak lehetnek kizárólag a halhús termelésére orientáltak, amikor azok évről 

évre folyamatosan termelik a halat, és lehetnek váltóüzeműek, amikor ez a folytonosság megszakad. Ez utóbbi 

esetben, a tófenék megfelelő kiszárítása után különböző takarmánynövényeket, esetleg rizst termesztenek. A ún. 

száraz hasznosítást követően a halhúshozamok jelentős javulást mutatnak, elsősorban a megnövekedett 

természetes termőképességnek köszönhetően. A növénytermesztéssel történő hasznosítás esetén jelentős 

tápanyag-utánpótlással (trágyázással) kapcsolatos költség is megtakarítható. 
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2.2. Szervezeti keretek 

A magyar halászati ágazat mezőgazdaságunk egyik sikerágazata volt az elmúlt harminc évben. A politikai 

rendszerváltás után az ágazat átstrukturálódott, megváltoztak a tulajdonviszonyok, a meglévő tavak egy részén 

felhagytak a halászattal és sok helyütt alapvető változások következtek be a gazdálkodás mikéntjében is. A 

termelő alapok sok helyütt leromlottak, az országos átlaghozamok csökkentek, a tartalékok felélése folyt, 

ugyanakkor kiugróan sikeresen gazdálkodókkal is találkozhatunk. 

A halászati ágazat termelői a következő vállalkozási, illetve szervezeti formákba sorolhatók be: 

 

Általánosságban megállapítható, hogy a vállalkozási forma alapvetően nem befolyásolja a gazdálkodás 

színvonalát (kivéve támogatások hatását) annak ellenére, hogy eltérés tapasztalható az egyes szektorok között. A 

szövetkezeti halászat külön is említést érdemel, mivel ez térségünkre a maga formájában szinte egyedülállóan 

jellemző. A szövetkezeti halászat két egymástól eltérő szövetkezeti típusban jelentkezik, mint tisztaprofilú 

halászati szövetkezet és vegyesprofilú mezőgazdasági szövetkezet. A magyar halászati szövetkezeti 

mozgalomnak nagymúltú hagyományai vannak. Az 1888-ban kiadott halászati törvény alapján halászati 

társulatok szerveződtek, majd 1945-ben és 1946-ban a társulatok területein halászati bérlőszövetkezetek 

alakultak. A bérlőszövetkezeteket tekintjük a mai halászati szövetkezetek jogelődjeinek. A halászati 

szövetkezetek főleg a nagyobb folyók menti történelmi halásztelepülések (Tokaj, Baja, Szekszárd, Győr, stb.) 

környékén alakultak ki. Kezdetben a gazdálkodási tevékenységüket a természetes vizek viszonylag gazdag 

halállományára alapozták, de napjainkban már nagyüzemi keretek között három, egymástól jellegében 

elkülönülő területen folyik a termelés: tógazdasági haltenyésztés, zártvízi halgazdálkodás és természetesvízi 

azaz szabadvízi halászat. 

A halászattal foglalkozó szövetkezetek többségében saját termelésű takarmánybázis áll rendelkezésre, valamint 

a vegyes profilú gazdálkodás esetében a "többlábon állás" biztosíték a nehezebb időszakokra. Sok általános célú 

szövetkezet esetében a halászati ágazat megléte és kedvező jövedelempozíciója tette lehetővé a túlélést a 

kilencvenes évek első felében. 

A hal-termékplya szereplőit a Magyar Akvakultúra Szövetség (MASZ) és a Magyar Haltermelők és Halászati 

Vízterület-hasznosítók Szövetsége (MAHAL) tömöríti, melyek a magyar halászat ágazati, szakmai 

érdekképviseleti szervezetei. 

2.3. Befektetett eszközök, álló alapok 

A halászatban az összes befektetett eszközértéknek mintegy 75-85%-át a halastó és az ehhez kapcsolódó 

létesítmények értéke adja. Az egyéb befektetett eszközök, mint az épületek (takarmánytárolók, szociális 

épületek, keltetőház, stb.), gépek, szállítóeszközök, stb. relatív részesedése értékben nem túl jelentős, de 

létesítésük, karbantartásuk mégis sok esetben szűk keresztmetszetet jelent a gazdaságok számára. Mivel 

befektetett eszközértéknek legnagyobb része a halastó értéke - és mivel a hazai haltermelés mintegy 80%-a is a 

halastavakból származik -, ezért kiemelten ezzel a területtel kívánunk foglalkozni. 

A hazai édesvízi haltermelés több évszázados múltra tekint vissza. Szinte minden halászattal foglalkozó 

szakkönyv megemlíti a tatai Öreg-tavat, amely még a középkorban létesült, valamint az Eszterházy birtokon 

Komárom megyében épült ma már 250 évesnél is idősebb halastavakat. Ezek a tavak nevezhetők a mai 

értelmezés szerint az első haltermelő bázisoknak. 

A hazai halastavak klasszikus felosztási rendje szerint, a rendelkezésre álló tóterületet ivadéknevelésre, 

növendéknevelésre és étkezési halnevelésre (piaci halnevelés) osztható fel. Az általános üzemi felosztási elv 

szerint, egy komplex tógazdaságban a rendelkezésre álló terület mintegy 70%-át étkezési haltermelésre, 20-

25%-át nyújtásra használnak, és a maradék 5-10%-ot az ivadéknevelés, illetve tároló és teleltető tavak területe 

adja. 



 A HALÁSZATI ÁGAZAT 

GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
 

 253  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A működő halastavak területe, műszaki állapota és az alkalmazott technológia alapvetően meghatározza a 

haltermelés, illetve a hazai ellátás helyzetét. A legutolsó átfogó felmérés szerint (GARÁDI, 1995) A halastó 

művelési ágként nyilvántartott terület közel 40%-a teljesen degradálódott, feltétlen rekonstrukcióra, esetleg 

kivonásra szorul, míg 30%-án csökkent színvonalú termelés folytatható és csak a maradék 30% minősíthető 

megfelelő kultúrállapotúnak. A tavak kultúrállapotának vizsgálata során kiderült, hogy a hazai halastavak 67%-a 

belső halággyal, 16%-a külső halággyal, és 17%-uk központi, vagy egyéb lehalászó rendszerrel rendelkezik. A 

halágyak állapotára jellemző, hogy mintegy 73%-uk részben feliszapolódott, 22,5%-uk teljesen feliszapolódott 

és csak a 4,5%-uk tekinthető megfelelő állapotúnak. A tófenék feliszapolódása igen nagy mértékű, azaz több 

mint fél méteres az iszap a tavak 29%-án, és a tóterületünknek mindössze 18%-a az, ahol az iszap vastagság 20 

cm alatti. A tavaink 63%-a teljesen lehalászható, a maradék 37% viszont csak részlegesen. A tóegységek 

gépesítettségéről elmondhatjuk, hogy közel 55%-uk esetében egyaránt nem kielégítő színvonalban és 

mennyiségben sem. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a hazai halastavak rekonstrukciójára és létesítésére 

szükség van, melyet támogatnia szükséges. 

A halastó létesítés minimum 40-50 évre teremti meg a termelés alapvető feltételét, így nagy körültekintéssel kell 

eljárni a beruházási döntés meghozatalakor, a termelés műszaki, ökológiai szempontjait figyelembe véve, és 

mindezek mellet talán az egyik legfontosabb tényező az elfogadható bekerülési költség kialakítása. A beruházási 

költségének nagysága több tényezőtől is függ, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak: 

-terepadottságok, a megmozgatandó föld mennyisége; 

-a halastó típusa (körtöltéses, völgyzárógátas, stb.); 

-a halastó mérete (minél nagyobb, annál kisebbek a fajlagos költségek); 

-a kiegészítő, kiszolgáló berendezések, csatornák, műtárgyak mennyisége, típusa; 

-a kivitelezés módja (saját vagy idegen); 

-egyéb tényezők. 

Amint látható nagyon sok tényező befolyásolja a bekerülési költségeket, így egy hektár síkvidéki körtöltéses 

halastó létesítésének költsége (zöldmezős beruházásként, műtárgyakkal együtt a föld árát is belevéve) nagy 

szórást mutat: kb. 4,5-5,5 millió Ft (2010). Völgyzárógátas tavak létesítése esetében azonban az egy hektárra 

vetített beruházási költségek akár harmadára is csökkenhetnek. A beruházáskor feltétlenül mérlegelni kell mind 

az ökológiai, mind az ökonómiai és műszaki tényezőket, melyek a következők: 

-Megoldható-e a környezet károsítása nélkül az üzemeltetés, vízelvezetés? 

-Milyen termelési szakaszt szolgáló tavakat kívánunk létesíteni? 

-Van-e lehetőség takarmány termesztésére a tórendszer közelében? 

-Milyen messze van a potenciális piacoktól? 

-Nem ütközik-e hatósági engedélyekbe a létesítés? 

-Saját és idegen tőke megléte, aránya, megtérülése és ezek fedezete. 

-Megfelelő-e a talaj minősége, víztartóképessége? 

-Rendelkezésre áll-e a közelben elegendő, jó minőségű víz? 

-A terepviszonyok milyen építési módot tesznek lehetővé? 

A halastó létesítés egy összetett, komplex szemléletmódot igénylő beruházás, amely hosszú évekre 

meghatározza az adott területen a gazdálkodás módját és egyben drasztikus beavatkozás az ott lévő, hosszú idő 

alatt kialakult ökoszisztémába. 

A halastavak alapvetően a halhústermelést szolgálják, de időnként szántóföldi növénytermesztést is 

folytathatunk rajta. Ekkor, mint termőföldet kell figyelembe venni az értékelés során. A tógazdasági termelés 

bizonyos takarmánytermő-terület lekötéssel is bír, abban az esetben, ha a saját takarmánybázisra alapozzuk a 

termelést. A szükséges fajlagos takarmánytermő-terület természetesen sok tényezőtől függ (pl. hozamok, 
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takarmány-felhasználás, évjárat, a termőföld minősége, stb.), de általánosságban elmondható, hogy egy hektár 

halastóterület éves takarmányszükségletét átlagosan kb. 0,3-0,4 ha átlagos minőségű (20-22 AK)szántóföldi 

területről tudjuk megbízhatóan biztosítani. 

Ha halászati gazdálkodásba szeretnénk fogni és nem áll rendelkezésünkre saját halastó, akkor kézenfekvő 

megoldásként jelentkezik a vásárlás vagy a bérlet. Napjainkra azonban jellemző, hogy a meglévő halastavak 

nem igazán cserélnek gazdát - kivéve az állami tulajdonban lévő tavak privatizációját -, senki sem akarja eladni 

őket, így erre a speciális ingatlanpiacra a stagnálás a jellemző. Bérlet esetében a bérleti díj jelenleg (2007) 35-50 

ezer Ft/ha érték között alakul. A bérleti szerződést tanácsos több évre előre kötni. A bérleti díj fizetését érdemes 

a bevételek időpontjához igazítani, mivel azok nem folyamatosan jelentkeznek. 

2.4. Forgóeszközök, forgó alapok 

A forgóeszközök közül ki kell emelni az állatállomány szerepét, mivel azok közül a tenyészállatok a jelenlegi 

számviteli szabályoknak megfelelően a befektetett eszközök közé tartoznak. Ez a megkülönböztetés a legtöbb 

állattenyésztési ágazatban nagy jelentőséggel bír, azonban a halászatban a relatíve kis értékű (pénzérték) 

tenyészállatok miatt ennek szerepe elhanyagolható. 

A tógazdasági termelésben a forgóeszköz igény az összes eszközszükséglet 25-70%-át is kiteheti. A halászatban 

tipikusan megjelenő forgóeszközök a következők: víz, energia; trágya; takarmány; mész, gyógyszerek; 

fogyóeszközök (háló, gumiruha, kosarak, stb.); tenyészhal és hízlalási alapanyag. 

2.5. Munkaerő, humán erőforrás 

A halastavi haltermelés munkaerő gazdálkodásának sajátosságai - mely részben azonos az általános 

mezőgazdasági sajátosságokkal - a következőkben foglalhatók össze: 

-természethez kötött, térben kiterjedt, időjárásnak kitett; 

-az év egyes időszakaiban eltérő a munkaerő igény; 

-fokozott a balesetveszély; 

-a konkrét munkavégzés és az eredmény időben elválik egymástól; 

-a munkavégzés során rendszeresen változó feladatok; 

-a szakképzett (szakmunkás) munkaerő állomány kiöregedő; 

-a halakról bizonyos információk csak közvetett úton nyerhetők és ezek ismerete nagy tapasztalatot igényel; 

-a halásznak egyben vagyonőrként is kell tevékenykedni, mivel az ágazatra különösen jellemzőek a 

vagyonvédelmi problémák. 

A tógazdasági haltermelésre jellemző, hogy fajlagosan közepes a munkaerő szükséglete és így az élőmunka-

hatékonysági mutatók a többi ágazathoz viszonyítva viszonylag kedvezően alakulnak. Az elvégzendő munkák 

jelentős része idényszerűen (tavaszi és őszi csúcs) jelentkezik, így munkacsúcsokat okoznak. Ezek áthidalására 

általánosan elfogadott az idényjellegű foglalkoztatás, mely díjazása általában „vacsora halban”, vagyis 

termékben történik. A tógazdasági gyakorlatban különösen az őszi lehalászások idején gyakori az állandó 

dolgozói létszám feletti foglalkoztatás, mely szinte kizárólag fizikai, azaz segédmunkát jelent. Az állandó 

foglalkoztatottak létszámát célszerű úgy beállítani, hogy esetleg nyújtott műszak alkalmazásával a tavaszi 

csúcsidőszak munkaerő-szükséglete fedezhető legyen. A lehalászási kampány időszakára, érdemes napokra 

lebontott munkaerő mérleget készíteni, amiben tavanként, illetve tóegységenként szerepeltethetjük a munkaerő 

szükségletet és fedezetet és az ezek különbségéből számított egyenleget. Amennyiben az egyenleg negatív 

okszerű munkaszervezéssel, vagy plusz munkaerő létszám bevonással korrigálhatunk. A 14.2. táblázatban az 

őszi lehalászás átlagos munkaerő igényére vonatkozóan mutatunk be jellemző irányszámokat. 
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14.2. táblázat 

Forrás: LAJKÓ I – HORVÁTH L. 1994. 

Napjainkban általánosan elfogadott, hogy egy 500 ha-os gazdaság esetében 14-15 fő az általánosan elterjedt 

állományi létszám, melyből 9-10 fő halász szakmunkás, egy fő halászmester, 2-3 fő vagyonőr és „mindenes”, 

valamint egy fő halászati mérnök. A munkaerő beosztás szerinti elnevezése a következő: halászati szakmérnök; 

halászmester; halász szakmunkás; halász betanított munkás; állatorvos; vagyonőr; egyéb fizikai és 

adminisztratív. 

3. A halhús-termelés hozamai és termelési értéke 

A tógazdasági haltermelés során megkülönböztetünk takarmányozási és természetes hozamot és a természetes 

hozamon belül, még beszélhetünk ún. trágyázási hozamról is. A feletetésre kerülő takarmányok hatására 

képződik a takarmányozási hozam. A természetes hozam az adott halastóban képződött és hasznosított 

természetes táplálékforrások eredményeképpen jön létre, vagyis az a hozam, amely takarmányozás és trágyázás 

nélkül is realizálható lenne a kihelyezéseket követően. A tavakban lévő természetes táplálékforrások 

mennyiségét szakszerűen végzett trágyázással fokozhatjuk, így ennek hatására különíthetjük el a trágyázási 

hozamot. A különböző hozamféleségek pontos elkülönítése szinte lehetetlen, így azok nagyságát csak becsülni 

tudjuk. Általában kívánatos elérni a közel 55-45%-os takarmányozási és természetes hozam arány, mely 

nagymértékben függ az egyes tavak természetes termőképességétől és a helyi adottságoktól. 

A hozamok számbavétele során figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy az adott tó milyen termelési 

szakaszhoz tartozik (pl. piaci, nyújtás, stb.), mivel a hozamok az ivadéknevelés és a piaci hal előállítása során 

különbözőek. Mivel a hazai halastavi termelés alapvetően a hagyományos hároméves üzemformában működik, 

ezért a „piaci hal” a harmadik év őszére készül el. Az étkezési hal egy része ősszel kerül értékesítésre, más része 

pedig teleltetőkben tárolva folyamatosan értékesíthető. A teleltetésnél veszteség lép fel, amelyet apadónak 

nevezünk. Nagysága jelentősen befolyásolja az árbevétel kalkulációjánál figyelembe veendő végső értékesítésre 

kerülő hozamot. 

A halastavi halhústermelés során beszélhetünk főtermékről (halfajok), ikertermékről (pl. pecsenyekacsa) és 

melléktermékről (pl. nád). A lehalászott halmennyiség mint főtermék, fajonkénti megoszlása a magyar halastavi 

termelésben 5 év átlagában következőképpen alakult: 

 

A hozamok vizsgálata során feltétlenül el kell választani a lehalászott hal mennyiséget az éves szaporulattól, 

(szaporulat = lehalászás - kihelyezés). A hazai tógazdaságokban a kihelyezések 280-350 kg körül, míg a 

szaporulatok 400-600 kg között alakulnak. A legtöbb üzemelő tógazdaságban - az országos átlageredmények 

ellenére - az 1-1,5 tonna/ha (10-15 mázsa) bruttó halhozamok elérése szinte mindenütt reális célkitűzés. 

Jellemző az elmúlt időszakra, hogy halastavaink egy részén (főleg az állami szférában) likviditási és 

forgóeszköz finanszírozási gondokból eredően, bizonyos technológiai elemek (takarmányozás) nem kerültek 

pontos betartásra. 
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A halászati ágazat legfontosabb mellékterméke a nád . A nád betakarítása a téli időszakra esik, így jól 

beilleszthető az éves munkafolyamatokba. A kitermelhető nád minősége és mennyisége területenként és 

évenként nagyon változó. A tógazdaságok többségében általában nem foglalkoznak a náddal, hanem azt 

„haszonbérbe” adják, de ebben az esetben is érdemes megismerni a nádban rejlő gazdasági potenciált a 

megfelelő bérleti díj megállapítása miatt. Összességében megállapítható, hogy egy hektár közepes minőségű 

nádas területről, ha betakarítjuk és feldolgozzuk a nádat, mintegy 80-100 ezer Ft/ha termelési érték realizálható, 

aminek átlagos jövedelemtartalma 20-30 ezer Ft/ha. 

A múltban a tógazdaság egyik jelentős mellékterméke volt (és a jövőben is lehetne) a fűzvessző. A 

tógazdaságban a gátak belső rézsűjén 1-2 sort, a külső rézsű és a szivárgók közé 3-4 sort érdemes telepíteni. 

Ezen kívül a tavak közt fekvő egyéb, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területen is érdemes fűztelepet 

létesíteni. A fűzteleppel kapcsolatos munkálatok is jól beilleszthetők a halászat éves munkafolyamataiba, nem 

beszélve a többletbevételből fakadó előnyökről. 

A természetes vizekben az egy ha-ra jutó halfogások 30-50 kg/ha értékek között alakultak az elmúlt öt évben, 

melyből a ponty részesedése 26-30% volt. Az intenzív telepeken az elérhető éves fajlagos hozam nagyon 

nagymértékben ingadozó, így általánosan értelmezhető értékeket megadni szinte lehetetlen, mivel ez 

nagymértékben függ a technológiától és a halfajtól. Például az Afrikai harcsa termelés esetében termelő m3-ként 

azonban mintegy 120-300 kg/m3 éves hozammal számolhatunk. 

A termelési érték az esetek többségében megegyezik az árbevétellel, vagyis az értékesített termék hozamának és 

a termék egységárának szorzatával. A termelési érték vizsgálatát három oldalról célszerű megközelíteni. Az 

egyik a hozamokkal összefüggésben, a másik a hozamtartalommal nem bíró egyéb termelési érték növelő 

bevételek (támogatás, biztosítási visszatérítés, stb.) viszonylatában és nem utolsósorban az értékesítési árak felől 

(14.5. ábra). 

 

14.5. ábra 

A tógazdasági haltermelés termelési értékét meghatározó tényezők rendszere 

A halászat hozamait az ésszerűség határain belül érdemes fokozni, de csakis addig a pontig, amíg ez egyben a 

jövedelemtömeg (nettó jövedelem) növekedését is jelenti. Itt is igaz az a törvényszerűség, mely szerint általában 

nem a maximális hozamhoz tartozik a nettó jövedelem maximuma. A hozamok növelésének vannak 

többletköltséget jelentő és azt nem igénylő eszközei, melyeket az elemzés során el kell különíteni. A 

többletköltséget igénylő hozamnövelés (pl. takarmányozás, trágyázás, vízpótlás, stb.) jövedelemre gyakorolt 

hatását mindig vizsgálni kell, és ezt figyelembe véve okszerűen indokolt dönteni az alkalmazásáról. A 

többletköltséget nem jelentő hozamfokozás (helyes népesítési arány, megfelelő érdekeltségi rendszer, 

szakértelem, stb.) alapvetően a szakmai intelligencia és hozzáállás kérdése, a természetes kockázati tényezőkön 

túl. 

A termelési értékre ható tényezők közül talán a legfontosabb a mindenkori értékesítési ár alakulása. A hazai 

haltermés legnagyobb része élőhalként kerül kereskedelmi forgalomba. A nagybani értékesítési árak a ponty és a 
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növényevők esetében kisebb, míg a ragadozóknál nagyobb szórást mutatnak. Az értékesebb ragadozó halfajok 

(süllő, pisztráng, stb.) ára gyakorlatilag az esetenkénti alkuk eredményeképpen alakul ki. Nagyon gyakori, hogy 

a ritka és kis mennyiségben termelhető ragadozó halfajokat árukapcsolás kialakítására használja fel a 

kereskedelmi gyakorlat. Az élőhal ára ingadozik a kereslet-kínálat függvényében szezonálisan, valamint 

tájegységenként is nagy szórást mutat. A fogyasztói árak általában 30-35%-al magasabbak, mint a nagybani 

értékesítési árak. Az ivadékok árairól elmondható, hogy a ponty esetében az egynyaras ivadék ára mintegy 30-

40%-al, míg a kétnyaras ivadék ára kb. 20-30%-al haladja meg az étkezési hal értékesítési árait. 

A tógazdasági termelés szempontjából legfontosabbak az egyes halfajok, őszi nagybani átlagos értékesítési árai, 

mivel a hozamok legnagyobb részben ekkor értékesülnek. A napjainkra jellemző tóparti élő ponty árak ősszel 

500-560 Ft/kg érték körül, míg a busa árak 150-170 Ft/kg érték környékén alakulnak. A nyári halárak a 

legmagasabbak, melyek akár 20-30%-al is meghaladhatják az adott évi őszi halárakat. 

Az eddig említett szempontokat figyelembe véve elmondható, hogy a tógazdasági termelésben átlagos 

technológiát, teljes üzemű gazdaságot és termelési szerkezetet feltételezve, az éves termelési érték 380 - 550 

ezer Ft/ha érték körül alakult 2010-ben. 

4. A halhús-termelés termelési költsége 

A termelési költség vizsgálatát is szintén három oldalról célszerű megközelíteni. Az egyik a naturális 

ráfordításokkal összefüggésben, a másik ezen ráfordítások egységárainak viszonylatában és a termelési költséget 

növelő egyéb kiadások oldaláról, melyek olyan kiadások, amelyek csak pénzben kifejezhetők és nincs naturális 

ráfordítás tartalmuk (14.6. ábra). 

Más állattenyésztési ágazatokhoz hasonlóan a költségek legnagyobb hányadát itt is az anyag jellegű költség 

teszi ki (55-70%), amelyből a legjelentősebbek a következők: takarmány; tenyész és hízlalási alapanyag; vízdíj; 

energia; trágya (szerves és műtrágya); kemikáliák, mész; gyógyszerek; és egyéb anyagok. Ezen alapvető inputok 

közül különösen a tenyészalapanyag és a víz az, amelynek a mennyiségével és minőségével nem szabad 

„spórolni”, növénytermesztési példával élve, szerepük a vetőmag és a magágy jelentőségéhez hasonlítható. 

 

14.6. ábra 

A tógazdasági haltermelés termelési költségét meghatározó tényezők rendszere 

A halászatban felhasznált anyagok részben vásárolt, részben pedig a gazdaságban termelt termékek. A vásárolt 

termékeket a költségszámításban beszerzési áron értékelik, a saját termelésű termékek elszámolásakor azonban 

már nem ilyen egyszerű a helyzet. Az anyagoknak a piaci felvásárlási áron, valamint az önköltségen való 

elszámolásának egyaránt megvan a lehetősége. Mindkét számítási módnak van létjogosultsága. Olyan 

esetekben, amikor a gazdaság a takarmányainak döntő részét saját felhasználásra termeli, indokolt megvizsgálja, 
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hogy a termelt takarmányok önköltsége miként befolyásolja az állati termék költségalakulását. Tekintettel 

azonban arra, hogy a halhús-előállításban felhasznált takarmányok áruként is értékelhetők, a gazdaságnak 

elsősorban arra kell választ kapnia, hogy miként érdemes értékesítenie a megtermelt abraktakarmányt: 

közvetlenül a piacon, vagy a halakkal feletetve. Ezt pedig csak akkor tudja meg, ha a saját termelésű 

abraktakarmányokat is felvásárlási, azaz piaci áron számolja el az előállítás költségei között. 

A tógazdasági haltermelésben az egyik legjelentősebb költségtétel a takarmányozás költsége, mely az anyag 

jellegű költségeken belül 25-30%-ot tesz ki. A hazai tógazdaságok takarmányozása alapvetően gabonafélék 

felhasználásán alapul. A legfontosabb feletetésre kerülő takarmányok: kukorica, búza, árpa, tritikále, borsó, 

csillagfürt és a különböző halfajok és korosztályok számára készített keveréktápok. Természetesen az 

előzőekben említett takarmányféleségek mellett még egyéb takarmányok (szójabab, bab, lóbab, rozs, zab, stb.) 

és bizonyos élelmiszeripari és mezőgazdasági eredetű melléktermékek (törkölyök, extrahált olajosmag darák, 

olajpogácsák, magtisztítási hulladékok, búzakorpa, stb.) is feletethetők a tógazdaságokban, melyek nagy része, 

mint haltáp-komponens jöhet szóba. Az éves takarmány költségeket, elsősorban ezen takarmányféleségek 

mindenkori beszerzési, illetve önköltségi árai határozzák meg. 

Az intenzív rendszerekben elsősorban előre gyártott és a hízlalásra szánt halfaj igényeihez igazodó 

keveréktápokat etetnek. Ezeket a tápokat nem lehet túl hosszú ideig raktározni, így folyamatosan vásárolni kell 

belőle. Jelenleg hazai tápkeveréket nagyobb mennyiségben csak Szarvason állítanak elő. Az intenzív rendszerek 

többsége az ivadéknevelés során kénytelen import eredetű tápokra alapozni. 

A különböző takarmányféleségek felhasználása a halastavakon időben kiegyenlítetlen, csak az év bizonyos 

időszakaiban kell takarmányoznunk. A feletetésre kerülő takarmánymennyiség időbeli elosztását össze kell 

hangolni a tó természetes táplálékkészletének alakulásával a tenyészidő alatt, valamint a tóban levő halak 

takarmányfelvevő képességének változásaival. Az éves takarmány-felhasználás havi ütemezésére vonatkozó 

adatokat a 14.3. táblázat mutatja. Természetesen ez az ütemezés évenként és gazdaságonként eltérő lehet, de az 

éves terv elkészítéséhez jó támpontul szolgálhat. 

 

14.3. táblázat 

Forrás: TASNÁDI 1983. 

Amint látható, a takarmány-felhasználás elsősorban a nyári hónapokra korlátozódik. Az éves takarmányozási és 

likviditási terv elkészítése során azonban figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a tógazdaságokban az ún. 

kombájntiszta, nagy nedvességtartalmú (20-25%) gabona magvak jól felhasználhatók. Köztudott, hogy a 

magyar gazdasági viszonyok közepette a betakarítási időszakban a legalacsonyabbak a gabonafélék árai. A 

viszonylag nagy nedvességtartalmú gabonaféleségek közvetlen felhasználása esetén így megtakaríthatók a 

szárítással kapcsolatban felmerülő költségek, az alacsony vételi árból fakadó előnyökön túlmenően. Ha a 

gazdálkodó egység ebben az időszakban rendelkezik szabad pénzeszközökkel, akkor érdemes ilyenkor nagyobb 

tételben vásárolni - kihasználva a gabonatermelők szorult helyzetét - és a fel nem etetett gabonát nedves 

tartósítási eljárással az elkövetkező időszakra betárolni. 

A tógazdasági gyakorlatban az éves takarmányszükséglet megtervezése során, a tervezett összes hozamból 

először megállapítják a tervezett takarmányozási hozamot, vagyis azt a halhús mennyiséget, amit a 

takarmányozás segítségével kell előállítani. Az elvégzendő számításokhoz leggyakrabban a 3,5 kg ké./kg halhús 

irányszámot használja a gyakorlat. Ezután, ismerve a feletetendő takarmányok beltartalmi értékeit, kiszámolják 
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a szükséges éves takarmány mennyiséget. (Természetesen ettől a gondolatmenettől eltérő számítási módok is 

ismertek.) 

Országos átlagban az egy hektár halastóterületen felhasznált vegyes abrak mennyisége 1 800-2 000 kg/ha, mely 

1 000-1 300 kg/ha keményítőértéket jelent és a takarmányozási hozam aránya 65% körüli, míg a relatív 

takarmány-együttható értéke 2,2-2,3 között alakul. 

A halastavak népesítése során meghatározzuk a kihelyezendő halak mennyiségét, valamint faj és kor szerinti 

összetételét. A népesítési szerkezet kialakítása nagymértékben meghatározza a jövőben elérhető hozamokat. 

(Növénytermesztési példával élve, az egy hektárra jutó tőszám beállításához hasonló a szerepe és fontossága). 

Az alulnépesítés ugyanúgy hiba, mint a túlnépesítés. Az első esetben nem aknázzuk ki megfelelően a tóban és a 

technológiában rejlő lehetőségeket, míg második esetben a lehalászandó hal átlagtömege kerül veszélybe. 

A teljes üzemű gazdaságok saját maguk állítják elő a számukra szükséges ivadékmennyiséget, így ebben az 

esetben a termelés egyik alapvető inputja stabilan biztosított. A saját előállítású ivadék esetében viszont 

figyelembe kell venni, hogy az ivadéktermelés jövedelemtartalma csak a harmadik év végén (hároméves 

üzemforma), időben eltolva, a piaci hal eladása során realizálódik (jövedelemigény, haszonáldozati költség). Ne 

felejtsük el, hogy az ivadéknevelés és nyújtás, vagyis az első két év mintegy 30%-át leköti a halastó-

kapacitásunknak. Egyes kis méretű gazdaságokban, ahol a termelő tavak nem kifejezetten alkalmasak az 

ivadéknevelésre vagy hiányoznak, felmerül az előnevelt ivadék vásárlásának a lehetősége. 

Az ivadék költsége, piaci áron értékelve egy teljes üzemű tógazdaság esetében az összes anyagköltségen belül 

40-45%-ot jelent, megelőzve a takarmányköltségek részesedését. 

A halastavak vízgazdálkodásával kapcsolatban mindenképpen el kell különíteni a kijuttatással és a vízzel, mint 

anyaggal kapcsolatban felmerülő költségeket, mely utóbbi az anyagköltségeken belül mintegy 8-10%-ot tesz ki. 

A víz objektív jellegű ráfordításként jelentkezik a halászatban, nélküle nem képzelhető el a termelés. Külön 

problémát jelent, hogy a legtöbb gazdaság esetében nincs korszerű, a gyakorlat számára elfogadható 

vízfogyasztást mérő rendszer, nem beszélve arról, hogy a víz minőségétől teljes mértékben független annak az 

ára. Jelenleg a víz díja 1,5 -3,5 Ft/m3 körül van, de ez régiónként eltérőképpen alakul. Egy hektár halastó éves 

vízigénye 1- 1,4 méteres vízmélységet feltételezve kb. 16 000 m3 víz felhasználást jelent, beleszámítva a 

szivárgásból és párolgásból fakadó veszteségeket. A száraz időjárású évek ugyanúgy sújtják a halászatot, mint a 

növénytermesztési ágazatokat. A jövőben mindenképpen el kell mozdulni az ún. víztakarékos technológiák 

bevezetésének irányába, de a meglévő halastavaink technikai okokból kifolyólag nem igazán alkalmasak erre. 

Jelenleg az éves egy hektárra jutó vízfelhasználás átlagos összes költsége 19 -43 ezer Ft/ha, mely regionálisan 

jelentős különbségeket takar. 

A természetes táplálék mennyisége és minősége döntő módon meghatározza az elérhető halhúshozamot. A 

gazdálkodás során mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy halastavainkon a lehető legkedvezőbb 

plankton mennyiség és összetétel alakuljon ki. A természetes táplálék mennyiségét növelő beavatkozások közül 

legjelentősebb a tavak trágyázása. A szakszerűen végzett trágyázás az egyik legolcsóbb módja a 

költségtakarékos hozamnövelésnek. („A trágyától nincs olcsóbb takarmány.” - WOYNAROVICH) 

A halastótrágyázás során felhasználhatunk szerves- és műtrágyákat, de jelenleg előtérbe került a 

szervestrágyázás (szilárd és folyékony), visszaszorítva ezáltal a műtrágyákat (ammóniumnitrát, karbamid, 

szuperfoszfát). Ivadéknevelő tavakba 1-2 tonna, nyújtó és hizlaló tavakba 3-15 tonna szerves trágya adagolható 

hektáronként egy tenyészidőszak alatt. Műtrágyából ivadéknevelő tavakba 0,1-0,2 t/ha, nyújtó és hizlaló tavakba 

0,2-0,3 t/ha hatóanyag adható ki egy évre vonatkoztatva. A trágya anyagköltsége a halászat anyagköltségein 

belül mindössze 5-8%-ot tesz ki. A hígtrágyáért az esetek többségében pl. nem kell külön fizetni, annak csupán 

kezelési, szállítási és kijuttatási költségvonzata van. 

A halászatban viszonylag nagy mennyiségű villamos energiát használnak fel, mely nagyobb része a szivattyúk 

üzemeltetését, míg a maradék zömében a világítást szolgálja. A villamos energia felhasználás kb. 80%-a az őszi 

időszakra esik. Egy hektárra vetítve a villamos energia felhasználást, kb. 6– 10 ezer Ft-ot jelent éves szinten, 

mely természetesen gazdaságonként nagymértékben eltérő. A szociális épületek fűtésére azonban, elsősorban fa 

és szén felhasználást célozzuk meg. A folyékony üzemanyag felhasználás sok esetben jelentős tétel lehet. A 

nagy területek bejárása, és egyes saját gépek, gépkocsik, szivattyúk megléte és üzemeltetése határozza meg 

alapvetően ezt a tételt. Általában 8–15 ezer Ft/ha jelent évente, 2010-es árakon számolva. 

Egyes esetekben szükség lehet a halastavak meszezésére is. A mész részben trágyázó anyagként, részben, mint 

fertőtlenítőszer kerül alkalmazásra. Különösen a savanyú kémhatású halasvizek termelőképességére hat 
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kedvezően. Általában 0,2-0,3 t/ha a javasolt kijuttatandó mennyiség égetett mészporban számítva. A halászatban 

a leggyakrabban használt vegyszerek a következők: decis, só, „malachit”, rézoxiklorid, stb. A felhasználásuk 

költségvonzata szerencsére elenyésző. A gyógyszerek közül ki kell emelni a devermint és a neotesolt, melyek a 

hazai tógazdasági gyakorlatban a legelterjedtebbek. Ezek költségei mintegy 6-8 ezer Ft/ha jelentenek évente. Az 

egyéb anyagok közül jelentősebb a sörétes lőszer és az apróbb javítgatások építőanyag költsége. 

A termelés költségeinek mintegy 12-15%-át teszik ki a személyi jellegű költségek. Nagyon fontos azonban 

figyelembe venni, hogy ezek a kiadások időben viszonylag folyamatosan jelentkeznek, míg a halászat bevételei 

időszakosak. A személyi jellegű költségek a beállt halászati vállalkozásokban állandó jellegű költségként 

viselkednek. Ezen költségek egy részét azonban a legtöbb halászati üzemben nagyobb mértékű gépesítéssel ki 

lehetne váltani. A tógazdaságok létesítése és felszereltsége, alapvetően meghatározza a szükséges dolgozói 

létszámot, struktúrát és munkaszervezést. 

A speciális tárgyi eszközökkel kapcsolatos költségek az amortizációs és javítási, karbantartási költségek. 

Speciális tárgyi eszköznek minősülnek azok az eszközök, melyeket csakis és csakis az adott ágazat, vagyis a 

tógazdaság használ a termelés érdekében. Az amortizációs költségek a tógazdaságok többségében nem túl 

jelentősek (2-3%), mivel a hazai halastavak többsége már közel nullára íródott. A jelenlegi számviteli szabályok 

szerint a föld értéke után nem, csak a felépítmény bekerülési értéke után számolhatunk az értékcsökkenési leírás 

költségével. A fenntartási költségeknek (iszapkotrás, műtárgyak karbantartása, töltésvédelem, stb.) 

jelentősebbeknek kellene lenniük, de a gyakorlatban ezen munkálatok több évtizedre visszamenően elmaradtak, 

így ezek nagysága is mindössze 1-2%. Természetesen ezen munkálatok egy részét csak bizonyos években kell 

elvégezni, ezért folyamatosan érdemes erre tartalékokat képezni. 

A felosztott költségek legnagyobb része a segédüzemi szolgáltatással kapcsolatos költségek (4-5%), melyek 

nagyban függenek az adott üzem eszközellátottságától, gépesítettségétől. A legjelentősebb költségtételt a 

szállítással és anyagmozgatással kapcsolatos költségek jelentik. A legnagyobb igény a szállításra, 

anyagmozgatásra ősszel, a lehalászások idején jelentkezik. A halszállítás esetében, a tiszta halhúson kívül 

jelentős mennyiségű vizet is meg kell mozgatni, ami különösen megemeli ezt a költségtételt. Az évközben 

felmerülő szállítási feladatok elsősorban a takarmánnyal és a trágyával kapcsolatban jelentkeznek. Ehelyütt kell 

külön megemlíteni a rendszeres kaszálás, levegőztetés és vízmozgatás költségeit is. 

Közvetlen költségekről beszélünk abban az esetben, ha egyértelműen elkülöníthető, hogy konkrétan melyik 

ágazat, tevékenység érdekében került felhasználásra. Az eddig el nem számolt ilyen költségek kerülnek ebbe a 

kategóriába. Az egyéb közvetlen költségek az összes költségen belül kb. 5-10%-ot tesznek ki. Ilyenek például: 

egyes hitelkamatok, különböző tagsági díjak (pl. MASZ tagdíj), szakértői-szaktanácsadási díjak, biztosítási 

díjak, valamint a különböző illetékek. 

Az általános költségekhez tartoznak a halgazdaság irányításával kapcsolatos dologi és személyi jellegű 

költségek. Ezek részben az üzem általános irányításával, részben az üzemeltetéssel kapcsolatosak. Az általános 

költségek nagysága gazdaságonként jelentős szórást mutat, de meg kell jegyezni azt is, hogy sok esetben a 

halászati kistermelők és kisvállalkozások pontosan ezeket a költségeket nem különítik el az általános 

megélhetési költségeiktől. Az általános költségek csökkentése területén jelentős tartalékaink vannak, elsősorban 

az állami szektorra vonatkozóan. 

Ezek után a 14.4. táblázatban tekintsük át a haltermelés éves költségszerkezetét, mely a következőképpen alakul 

egy komplex, teljesüzemű tógazdaságra vonatkozóan: 
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14.4. táblázat 

Forrás: Saját adatgyűjtés és kalkuláció 

Abban az esetben, ha a haltermelés folyamatából kiragadunk egyes szakaszokat (pl. ivadék előállítás), akkor az 

arányok másképpen alakulnak. A kalkulációban a tenyészanyagot piaci áron számoltuk. Ezek után elmondható, 

hogy az éves termelési költségek 2007-es árakon kalkulálva 320 - 400 ezer Ft/ha körül alakulnak teljesüzemű 

tógazdaságot feltételezve. 

5. A halhús-termelés jövedelme 

A halastavi gazdálkodás jövedelmezőségét nagyon sok tényező egymásra hatása alakítja ki. A jövedelem 

kialakulását a termelési értékre és a termelési költségre ható tényezők együttes vizsgálatával célszerű nyomon 

követni. 

A jövedelem növelésének két fő oldala alapvetően a hozamokkal és a költségekkel kapcsolatos. Az esetek 

többségében az ár kialakításába a termelők nem nagyon tudnak beleszólni, mivel a gazdaságok többsége 

árelfogadó magatartást követ mind a hazai, mind a külföldi piacokon. Az árak tekintetében a ragadozó halfajok 

jelentenek némi tartalékot az ágazat számára. A hozamokkal kapcsolatban elsődleges cél azok növelése oly 

módon, hogy a termelés költségei nem, vagy csak szerény mértékben növekedjenek. Itt is, csakúgy, mint más 

ágazatokban, igaz az a törvényszerűség, hogy általában nem a maximális hozamszinthez tartozik a jövedelem 

maximuma. Az is igaz, hogy a jobb adottságú és természetes termőképességgel rendelkező tavak jobban 

meghálálják a pótlólagos ráfordítást. A hozamok költségtakarékos növelésének legjelentősebb tartalékát a 

szakszerűen végzett és folyamatos plankton vizsgálattal egybekötött halastótrágyázás képezi. 

A jövedelem növelését a költségek oldaláról is megközelíthetjük, azonban ekkor a feladatot úgy kell 

megfogalmazni, hogy miként csökkenthetjük a költségeket úgy, hogy a hozamok ne, vagy csak szerény 

mértékben csökkenjenek. A jelenlegi gazdálkodási színvonal mellett például az állandó költségeket általában 

már nem nagyon tudjuk mérsékelni. Abban az esetben, ha ezek túl magasak és nem csökkenthetők abszolút 

értékben, akkor gondoljunk a relatív csökkentés lehetőségére, vagyis arra, hogy a hozamok növelésével csökken 

az egységnyi mennyiségű halhúsra jutó állandó költség, vagyis az intenzifikálás irányába kell elmozdulni a 

termelés során. A költségcsökkentés fő tartalékai a tógazdaságokban: helyes népesítés, szakszerűen végzett 

takarmányozás és az általános költségek mérséklése. 

A jövedelmezőség tekintetében a halászat általában jobb helyzetben van, mint a többi állattenyésztési ágazat. A 

halastavi termelés költségarányos jövedelmezősége átlagos termelési feltételek esetén kb. 10-25%-os, azonban a 

tőkearányos jövedelmezőség mindössze 4-6%-os. Szerencsére a magyar hal külföldi értékesítési lehetőségei 

nem romlottak a politikai rendszerváltás után, mivel a Szovjetunió és a többi szocialista ország nem volt 

célpiaca a halászati termékeinknek, tehát számottevő exportpiac-vesztésről nem beszélhetünk. A szerény hazai 

piac is viszonylag stabilnak és kiszámíthatónak mondható. 
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A halászatban elérhető jövedelem optimális esetben, 2010-ben, mintegy 80-160 ezer Ft/ha komplex, teljesüzemű 

tógazdaságot feltételezve. A kizárólag ivadéktermelésre berendezkedett üzemek stabil piacok esetén ettől 15-

20%-al magasabb jövedelmet is elérhetnek. 

6. A hal-termékpálya főbb problémái és fejlesztési 
lehetőségei 

A víz minősége számos problémát vet fel, különös tekintettel arra, hogy az Európai Uniós csatlakozásunk során 

Magyarország aláírta a 2000-ben hozott Víz Keretirányelv (EU-VKI) egyezményt. Ennek lényege, hogy rövid 

időtávlatban az EU országok a felszíni vizeiket jó ökológiai állapotba hozzák, vagy azok jó ökológiai állapotát 

fenntartják. Ennek az irányelvnek a betartása feltétlenül a környezetvédelmi előírások szigorodásával jár, mely 

plusz ráfordításokat és költségeket jelent a gazdálkodók számára. A jövőben mindenképpen el kell mozdulni az 

ún. víztakarékos technológiák bevezetésének irányába is. Az iparszerű termelési rendszerek esetében különösen 

a geotermikus energiára alapozott üzemek fejlesztését kell kiemelni, annak ellenére, hogy a geotermikus energia 

halászati hasznosításának legnagyobb akadálya jelenleg az igen magas víz- és vízkezelési költség. 

A magyar tógazdasági haltermelés alapja a ponty és ez középtávon nem fog megváltozni, viszont lényeges, hogy 

ezt az arányt mennyire tudjuk olyan halfajok javára eltolni (harcsa, süllő, csuka, compó) amelyek rövidtávon 

szinte korlátok nélküli értékesítési lehetőségekkel bírnak. Az termelésbiológiai-ökológiai és ökonómiai 

szempontoknak egyaránt megfelelő polikultúrás termelési szerkezet kialakítása szakmai kihívás a halastavi 

gazdálkodók számára. 

Az ágazat egyik gyenge pontja a technikai színvonal: a földművek, műtárgyak, gépek, műszaki berendezések 

általános állapota. Az ágazatban, más mezőgazdasági ágazatokhoz képest, a termelési folyamatok csak kis 

részben vannak gépesítve, így a technikai hatékonyság rendkívül alacsony. 

A magyar haltermelők jelentős része nem rendelkezik megfelelő minőségű és kapacitású haltárolókkal, ennek 

következtében az őszi lehalászás során értékesítési problémái adódnak, kiszolgáltatottá válik a kereskedők felé 

melynek eredménye a kialakult potenciális piaci áron aluli értékesítés. Ez közvetlenül kárt okoz a termelőnek, 

de közvetve az egész ágazatnak, mivel „lenyomja” az értékesítési árakat és így piaci zavarokat okoz. A 

tógazdaságokban a tárolókapacitás minőségi és mennyiségi bővülése jelentősen csökkentené az ún. 

kényszerértékesítéseket, és kezelné az időszakos piaci többlet. 

Az itthoni gazdag madárfauna és a vonuló fajok sokasága egyedülálló természeti értéket jelent hazánknak és 

Európának. A tógazdasági halgazdálkodás és ennek a madárpopulációnak a megóvása, viszont konfliktusokkal 

terhelt. A halasgazda a tavakon halat szeretne termelni, míg a madár élőhelyet és élelmet lát a különböző vizes 

élőhelyeken. Ma a vizes élőhelyekhez kapcsolódó hazai madárvédelem költségeinek jelentős részét a 

tótulajdonosok fedezik azáltal, hogy a termelő tavaikról közvetve „etetik” a madarakat, viszont az államtól, 

illetve más természetvédelmi szervezettől ezért kompenzációt nem kapnak. Az ország egyes területein a 

madárkár okozta hozamkiesés, elérheti a 20-30%-t, mely érték már magát a gazdaságosságot fenyegeti. A 

legtöbb kárt okozó madárfajok a kormorán, a szürke gém és a nagy kócsag. Ezek közül is a termelőknek a 

tenyészidőszak alatt a legtöbb kárt a kormorán okozza (elsősorban a fiatal halkorosztályok és a nemes halak 

között). A madarak mellett a vidra kártétel okoz még gondot. 

A hazai halfeldolgozó üzemek többségének szegényes a termékskálája, jellemzően kis hozzáadott értékű 

termékek dominálnak. A kapacitáskihasználás kritikusan alacsony, és a műszaki és technikai színvonalról is 

ugyanez mondható el, mely szinte minden esetben relatíve magas energetikai költségvonzatot jelent. A más 

országokban, széles körben elterjedt technológiákat, gépeket jellemzően nem használjuk, meghatározó a kézi 

munkaerő használata a feldolgozás minden fázisában. Ezen tényezők miatt nagyon magasak a termelési 

költségek, melyek alacsony hozzáadott értékkel párosulnak. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a feldolgozók 

szennyvízkezelése sok helyütt nem kielégítő színvonalú és az ezek megoldására létrehozott járulékos 

beruházások terheit az alaptevékenység nehezen tudja fedezni. 

A fogyasztói oldalról nézve kiemelkedő probléma, hogy a magyar haltermékek ismertségének a szintje nagyon 

alacsony. A fogyasztók többsége még mindig nem ismer a hagyományos halételeken kívül semmiféle más 

elkészítési módot. A promóció fontossága ezen a téren felbecsülhetetlen. Az igényes marketing munka hiánya 

nemcsak országos viszonylatban szembetűnő, de regionális szinten is, amelyért a termékpálya összes helyi 

szereplője is felelős. 



 A HALÁSZATI ÁGAZAT 

GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
 

 263  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A szektorral szemben kihívás, hogy a hazánkba irányuló feldolgozott haltermékek és friss hal beszállítása 

várhatóan tovább fog növekedni. A hazai kereskedelemben a tengeri halak és azokból előállított haltermékek 

mennyiségének és választékának további növekedésével kell számolni. Bár ez a hazai elsődlegesen feldolgozott 

friss hal és a tovább feldolgozott haltermékekkel szembeni konkurencia erősödését jelenti, de egyidejűleg a 

halhús és haltermék kínálatának bővülésével a fogyasztás növekedését is szolgálja. 

A termelők közötti összefogás értékesítési szinten nem kielégítő, minek következtében kiszolgáltatottak a piac 

többi szereplőjének. Mindenki maga próbálja értékesíteni a megtermelt halát, így a kereskedők, 

horgászegyesületek és nagy üzletláncok esetenként „kijátsszák” a termelőket egymás ellen. A piacon való 

egységesebb fellépés (pl. termelői csoport) mindenképpen jobb alkupozíciót eredményezne a termelők számára. 

A nagyobb termelési kapacitással rendelkező halas gazdák már felismerték a folyamatos halellátás („nyári hal”) 

fontosságát, de még mindig nincs elegendő hal a májustól augusztusig tartó nyári szezonban, ami nemcsak nyári 

bevételt eredményezne a termelőknek, de az őszi- téli dömpinget is csökkentené. A folyamatos halellátás igénye 

csak az utóbbi években merült fel. Ennek két oka volt: az egyik a hipermarketek megjelenése, amelyek 

folyamatos halellátást igényelnek, a másik pedig a különböző horgászegyesületek és horgásztatással foglalkozó 

vállalkozások megerősödése. Ezek a szervezetek már nem elégednek meg az évente egyszeri telepítésekkel, 

folyamatosan kívánják frissíteni a tavaik halállományát. Ebből kifolyólag azoknak a termelőknek, akik meg 

szeretnék tartani a vevőiket, vagy be szeretnének törni erre a speciális piacra fel kell készülniük az egész éven 

keresztül történő folyamatos halellátás biztosítására. 
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Chapter 15. A MÉHÉSZETI ÉS A 
VÁGÓNYÚL ÁGAZAT ÖKONÓMIÁJA 

1. A méhészet szervezése és ökonómiája 

A magyar méhészet egyike a kiváló minőségű, exportképes terméket előállító ágazatoknak. Jelenősége túlmutat 

a hazai fogyasztói igények kielégítésén, hiszen évről-évre jelentős mennyiségű terméket szállítunk az EU 

határain belülre és azon kívülre is. A magyar méhészetben további tartalékok rejlenek, a piaci részesedése 

bizonyos feltételek teljesülése esetén tovább növekedhetne. Jelenleg az ágazat a hazai mezőgazdaság bruttó 

termelési értékének mintegy 1%-át, az állattenyésztésnek 2,2%-át adja. 

1.1. A méhészet gazdasági jelentősége 

A világ méztermelése éves átlagban mintegy 1,2-1,4 millió tonna. A legjelentősebb méztermelő országok közé 

soroljuk Argentínát, Kanadát, Kínát, Mexikót, és az Amerikai Egyesült Államokat, melyek együttesen a 

világtermelés kb. 25-30%-át állítják elő. 

Az Európai Unió országaiban összesen mintegy 150 ezer tonna mézet termelnek, az elfogyasztott mennyiség 

viszont ennek több mint kétszerese, ezért az Unió mézbehozatalra szorul. A tagországok közül kiemelkedik 

Spanyolország, Franciaország, Görögország és Magyarország, mint az ágazat meghatározó szereplői. Az EU 

legjelentősebb beszállítói: Argentína, Kína és Mexikó. Az átlagos mézfogyasztás az Európai Unióban 1,7 

kg/fő/év érték körül alakul, amitől a magyar egy főre eső fogyasztás jelentősen elmarad (0,5 kg/fő/év) annak 

ellenére, hogy az utóbbi években némileg emelkedést mutat. Az eltérés oka többek között az lehet, hogy a mézet 

általában édesítőszerként alkalmazzák, ami az alacsonyabb árú kristálycukorral könnyen helyettesíthető. A 

nagymértékben ár érzékeny magyar fogyasztók körében a mézfogyasztás egyéb kedvező vonatkozásai pedig 

még nem bizonyultak elég nyomós érvnek. Ezen változtatni összehangolt felvilágosító és ágazati szintű 

marketing programmal lehetséges. A hazai mézfogyasztás mintegy 90%-a lakossági fogyasztás. A méz további 

10%-át az ipar (sütödék, konzervgyárak, gyógyszergyárak, kozmetikai laboratóriumok stb.) használja fel. 

Magyarországon kifejezetten kedvezőek a természeti adottságok a méhészet szempontjából. Viszonylag hosszú 

a mézelő növények virágzási időszaka, amely alatt a méhek nektárhoz juthatnak. Az ország nagy kiterjedésű 

akácerdőkkel rendelkezik, amely a magyar méhészet legfontosabb méhlegelője. 

A méhészeti ágazat jelenleg mintegy 16 000 család megélhetéséhez nyújt kiegészítő vagy fő jövedelemforrást, 

így közvetve hozzájárul a vidék népességeltartó képességéhez. A méhészetek létfontosságú szerepet töltenek be 

az ökológiai egyensúly fenntartásában is. A méhészek között megtalálható a néhány családos hobbiméhésztől 

kezdve a kiegészítő jövedelemtermelési céllal méhészkedő kistermelőn át a főállású, akár több száz 

méhcsaláddal foglalkozó vállalkozó méhész is. A különböző kategóriák jelentősége és gazdasági hasznossága az 

15.1. táblázatban látható. 

Az átlagos méhcsalád-sűrűség Magyarországon 9,8 méhcsalád/km2. Jelenleg a méhcsaládok száma több mint 

900 ezer az országban. A méhészek szakmai és érdekképviseleti szervezete az Országos Magyar Méhészeti 

Egyesület (OMME). 

 

15.1. táblázat 
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A méhészetek száma Magyarországon több éves átlagban 15 - 17 ezer között alakult, ebből a professzionális, 

azaz minimum 150 méhcsaláddal rendelkező méhészetek száma jelenleg meghaladja az ezret. A legutóbbi 

felmérések azt mutatják, hogy a méhész szakma napjainkra egyre inkább elöregedőben van, mert a harminc év 

alatti méhészek aránya az összesen belül 4,4%, a 30-39 éveseké 10,3%, a 40-49 éveseké 22,5%, az 50-59 

éveseké 23,4% és a 60 év feleiteké 39,4% volt 2000. évben. Ugyanebben az évben a méhészek 14%-a 

rendelkezett felsőfokú, 49%-uk középfokú, 36,5%-uk alapfokú végzettséggel, míg 0,5%-uknak nem volt meg az 

alapfokú végzettsége sem (KSH ÁMÖ 2000). Ezek alapján kijelenthető, hogy a méhészek iskolai végzettsége 

döntően közép- vagy alapfokú, de a felsőfokú végzettségűek közül is sokan foglalkoznak méhekkel. 

Az ágazat legfőbb, és leginkább piacképes terméke a méz, a méhészetek nagy többségének a méztermelés a fő 

profilja. Ezen kívül jelentősebb szerepe egyedül a virágpornak lehet, az EU egyre növekvő virágpor 

felhasználása miatt. A korábbi években még több-kevesebb gazdasági jelentőséggel bíró propolisz, méhméreg 

és méhpempő napjainkra elvesztette valódi szerepét a termelésben és az értékesítésben, csak kisebb 

mennyiségben, néhány specializálódott gazdaságban állítják elő. A méhviasz kedvező tulajdonságai és széles 

körű felhasználhatósága miatt továbbra is keresett termék. A méh anya, a szaporulat (méhraj), vagy maga a 

méhcsalád értékesítése kizárólag a méhállományok fenntartásában játszik szerepet. Magyarországon kevésbé 

elismert, de hatalmas jelentőségű tevékenysége a méheknek a virágok beporzása. A bérbeporzás, mint 

„tevékenység” szintén az ágazat piacképes „termékei” közé sorolható. 

A méz a Magyar Élelmiszerkönyv meghatározása szerint „a mézelő méhek (Apis mellifera) által a virágok 

nektárjából és egyéb növényi váladékokból összegyűjtött, mirigyváladékukkal vegyítve átalakított és lépekben 

ömlesztve tárolt, mézzé érlelt termék. Lehet folyékony, viszkózus (sűrűn folyó) és kristályos állagú.” 1 kg méz 

megtermeléséhez kb. 200.000 „méh munkaóra” szükséges, ezalatt a méh kb. 40.000 km-t repül és kb. 800.000 

virágot látogat meg. Magyarországon a hazai ökológiai körülményekhez jól alkalmazkodó, e tájon őshonos 

méhfajtával, a krajnai méhvel termelünk. A méznek körülbelül 80%-a cukor, 20%-a pedig víz. A különböző 

cukrok mellett számos olyan ásványi anyagot, vitamint, aminosavat és egyéb vegyületet tartalmaz, ami 

megkülönbözteti az egyszerű cukorsziruptól és meghatározza annak színét, ízét, álagát és egyéb tulajdonságait. 

A Magyarországon megtermelt méz kb. fele akácméz, harmada vegyes virágméz és a maradék ún. fajtaméz. A 

fajtamézek közül jelentős mennyiséget képvisel a napraforgóméz (kb. 20%), a további 10 %- körüli 

mennyiséget pedig az egyéb fajtamézek adják (hárs, repce, gesztenye, selyemkóró, stb.) Ezen fajták – valódi 

fizetőképes kereslet híján – csak ritkán kerülnek fajtamézként értékesítésre, többnyire a vegyes virágmézhez 

keveredve jutnak el a fogyasztókhoz. A hazai méztermelés mennyisége az elmúlt 10 évben 10 - 22 ezer tonna 

között változott. A méhészek kb. harmada kizárólag saját, illetve családi fogyasztásra termel, több mint 50%-uk 

csak a felesleget értékesíti és csak az ötödük méhészkedik kifejezett árutermelési céllal. 

A magyar méztermelés sajátossága, hogy a méhészek a megtermelt méz 83%-át nagybani felvásárlóknak, 

kereskedőknek (hordósan), 1%-át kiszerelve kiskereskedőknek (üzleteknek), további 1%-át ipari 

felhasználóknak (mézeskalácsos, édesítőipar), 15%-át pedig közvetlenül a fogyasztóknak (háztól és piacon) 

értékesítik. Az országban 11 olyan mézüzem működik, amelynek alapanyag-feldolgozó kapacitása meghaladja 

az évi 1000 tonnát. Ezeken az üzemeken túlmenően mintegy 400 kis mézüzem van az országban, amelyek egy-

egy méhészet termésének vagy egy-egy kisebb térség méztermésének feldolgozására alakultak. Mivel a 

méhészek mézük döntő hányadát hordóban értékesítik, így többségükben elveszítik árujuk további nyomon 

követhetőségét. Bár a megtermelt magyar méz minősége kiváló, nemzetközi piacokon is versenyképes, az 

utóbbi években valós problémát jelentő mézhamisítási botrányok is jelzik, hogy a minőségbiztosítás terén 

jelentős fejlesztésekre lenne szükség. 

A méz nagybani felvásárlási ára 2010 novemberében az alábbiak szerint alakult, a méhész telephelyén történő 

átvétel esetén, azonnali készpénz-fizetés mellett: 

-akác: 1300 Ft/kg; 

-virág: 650 Ft/kg; 

-selyemfű, facélia, hárs: 800 Ft/kg. 

Magyarország történelmileg is a nagyobb méztermelő országok közé tartozik. A megtermelt méz jelentős része, 

mintegy 80%-a külföldi piacokra, az utóbbi évtizedekben szinte teljes egészében a nyugat-európai országokba 

kerül. Legjelentősebb partnereink Németország, Franciaország, Olaszország, Egyesült Királyság. A fő termék az 
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akácméz és a vegyes virágméz, amelyek aránya évjárattól függően változik. Kisebb mennyiségben egyéb fajta 

és lépesmézet, méhviaszt és propoliszt exportálnak a magyar kereskedelmi cégek. A kiszállított akácméz 95%-a 

hordós kiszerelésben (lédig) kerül kiszállításra. A lédig-ben történő értékesítés nagy volumenek kiszállítását 

teszi lehetővé, ez logisztikai szempontból kedvező, azonban jellegénél fogva nem biztosítja a különleges 

minőségű magyar méz hangsúlyozott megjelenését, márkázhatóságát. Árai is elmaradnak attól, amit a minőség 

alapján elvárhatnánk. 

1.2. A méhészet üzemgazdasági jellemzői 

Egy méhészet létesítése egyszeri jelentős beruházást igényel, melynek tényleges nagysága függ a választott 

technológiától, a gépesítés szintjétől és az állomány nagyságától is. Szükség van telephelyre, kaptárokra és a 

hozzá tartozó kiegészítőkre a méhek tartásához valamint megfelelő technológiai eszközökre és berendezésekre a 

méztermeléshez és feldolgozáshoz. A legszükségesebb tételek egy induló méhészet számára az alábbiak: 

-Kaptár 12-25 eFt/db; 

-Méhcsalád 10-12 eFt/család; 

-Eszközök: 

oPergető: 200-500 eFt/db; 

oFüstölő: 15-30 eFt/db; 

oMérleg: 50-100 eFt/db; 

oFedelezőgép: 80-150 eFt/db; 

o Egyéb: 50-100 eFt/db. 

Mindezek alapján egy 100 méhcsaládos induló méhészet alapításának költsége mintegy 3,5-4,5 millió forintra 

becsülhető, amennyiben 100%-ban új eszközöket vásárolunk. A piacon azonban beszerezhetőek jó minőségű és 

állapotú használt eszközök, de akár komplett méhészeti állományok is, így az berendezkedés ettől kisebb 

összegből is lehetséges. 

A méhészet költségszerkezetében legnagyobb tételt a fenntartási költség adja. Ez magába foglalja a műlép és 

keret költséget, az etetőcukrot, a rendszeres anyabeállítást és a kapcsolódó munkabér költségeket is. Elkülönítve 

érdemes kimutatni az állományhoz történő utazási és szállítási költségeket, amennyiben az a méhész lakhelyétől 

eltér, vagy a különböző méhlegelőkre történő rendszeres vándoroltatás miatt folyamatosan jelentkezik. Ettől 

eltér a vándoroltatási költség, ami a méhcsaládok átszállítása során felmerülő rakodási és fuvardíjat takarja. 

 

15.2. táblázat 

Forrás: Nagy A. Sz., 2010. 
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A mézhozam nagyban függ attól, hogy a méhcsaládokat egész évben egy helyben tartjuk, vagy időről-időre 

vándoroltatjuk őket az éppen aktuálisan virágzási időszakban lévő méhlegelőkre. Ez a vándoroltatás 

természetszerűleg jelentős költségnövekedést eredményez, amit általában a magasabb hozam ellensúlyoz. A 

vándoroltatásnak a gazdasági haszna mellett számos technológiai előnye is megfigyelhető, de számolni kell 

hátrányos következményekkel is. 

A vándoroltatás legfontosabb előnyei: 

-minőségileg jobb, mennyiségileg több mézet gyűjthetnek a méheink; 

-tisztább, jobb minőségű lesz a méz és a gyűjtött virágpor is egyöntetűbb; 

-jobban szaporodik a család; 

-a fokozott termelés miatt egészségesebb lesz a méhcsalád; 

-nem kell etetni a családokat, mert elnyúlik a gyűjtési időszak; 

-bérmegporzás esetén plusz bevételhez juthatunk. 

A vándoroltatás hátrányai: 

-a szállítással fokozottan használódik a berendezés; 

-többletmunka és többletkiadás; 

-a korai letelepedés miatt gyakran élelempótló etetés szükséges; 

-vándorláskor megnő az állomány fertőzésveszélye; 

-nagyobb az esély a növényvédelmi permetezésnek; 

-ha kényszerből, idő előtt pergetünk gyenge lesz a méz minősége; 

-vándorláskor lopják el a legtöbb méhcsaládot; 

-a kedvezőtlen időjárás hatása fokozottan jelentkezik. 

A méhészkedés a természet viszontagságainak jelentősen kitett ágazat. Főbb kockázati tényezői az alábbiak: 

-kedvezőtlen időjárás; 

-fertőzések, kártevők (Varroa destructor); 

-mérgezés; 

-természeti csapások; 

-lopás, rongálás; 

-túltermelés, alacsony felvásárlási árak. 

1.3. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program 

Magyarország – összhangban az Európai Unió Tanácsának rendeletével – először 2004-ben készítette el és 

fogadta el a Méhészeti Nemzeti Programot, amely az EU-s támogatások igénybevételének egyik alapvető 

feltétele volt. Jelenleg a 2007-2010 évekre szóló program van érvényben. 

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program fő célja elősegíteni, hogy az ágazat kihasználhassa az ország kedvező 

adottságait, ezáltal növelni az ágazat versenyképességét, segíteni fejlődését, hiszen a méhészet egyrészt 

gazdasági hasznot állít elő, másrészt szerepe van az ökológiai egyensúly fenntartásában. Fontos az ágazat 

társadalmi szerepének erősítése, valamint e szerep erkölcsi és anyagi formában történő elismertetése. A 

társadalmi szerep a vidék népességmegtartó képessége erősítésében, a lakosság egészséges, kiváló minőségű 
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méhészeti termékekkel történő ellátásában, valamint a méhek általi beporzás más módon meg nem oldható 

feladatának biztonságos elvégzésében nyilvánul meg. Célként fogalmazódik meg, hogy erősödjön a méhész 

társadalom összefogása, a méhészek fogékonysága az új módszerek, eljárások és eszközök alkalmazása, 

valamint a vállalkozásszerű gazdálkodás iránt. A fenti célok elérése révén a méhészkedésből származó haszon 

biztosítson megélhetést és fejlesztési forrást az ágazatban átlagosnak tekinthető hatékonysággal tevékenykedő 

méhészek számára. A ráfordításokon felüli bevétel elérését tegye lehetővé azon méhészek számára, akik egyéb 

tevékenységeik mellett méhészkednek. 

A 2004-2007. időszakban végrehajtott Nemzeti Program alapján igénybe vett támogatás jelentős szakmai, 

szellemi és gyakorlati ismeretterjesztésen túl mederbe terelte az atka elleni gyógyszeres védekezést, továbbá 

erősítette a méhállomány hazai utánpótlását, így annak genetikai hátterét. 

A 2007-2010. időszakban a 2004. évben elfogadott Magyar Méhészeti Nemzeti Programban megkezdett 

intézkedések folytatásán túlmenően a méz minőségének megőrzését, a fogyasztók jobb tájékoztatását szolgáló 

kutató-, fejlesztő programokkal kívánnak foglalkozni. 

Mindezek alapján a méz termelésének és értékesítésének javítására irányuló elérhető intézkedések az alábbiak: 

1. Technikai segítségnyújtás a méhészeti egyesületeknek és a méhészkörök tagjai részére a méztermelés és a 

mézpergetés feltételeinek javítása érdekében 

1.1. A méhészeti képzés országos koordinálása, külföldi szakmai ismeretek gyűjtése és terjesztése 

1.2. Helyi, régiós és országos rendezvények, elméleti képzés, nemzetközi tapasztalatszerzés 

1.3. Bemutató méhészetek látogatása 

1.4. Szaktanácsadás 

2. A varroatózis elleni védekezés 

2.1. Varroa destructor elleni gyógyszeres védekezés 

2.2. A védekezés alternatív módjai 

3. A vándorlás ésszerűsítése 

3.1. Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítása 

3.2. Beruházás új eszközökbe 

4. A méz fizikai-kémiai tulajdonságainak elemzése 

5. A méhcsaládok számának szinten tartása 

6. Méhészettel és méhészeti termékekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás 

A fejezethez felhasznált irodalom 
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2.KALMÁR S. (2003): „Egyéb állattenyésztési ágazatok szervezése és ökonómiája”, In: Az állattenyésztés 

szervezése és ökonómiája, (szerk: Magda Sándor), Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2003. 

3.Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ÁMŐ 2000. 

4.MAGYAR MÉHÉSZETI NEMZETI PROGRAM 2007-2010 (www.omme.hu) 

5.Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) 2010. (www.omme.hu) 

2. A nyúlágazat szervezése és ökonómiája 

???
???


 A MÉHÉSZETI ÉS A VÁGÓNYÚL 

ÁGAZAT ÖKONÓMIÁJA 
 

 269  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Napjainkban a nyulakat már elsősorban csak húsukért tartják, kisebb jelentősége van a prémfajták és a 

gyapjútermelő fajták szaporításának. Több fajta, főként a törpék és a finom, selymes gereznájú fajták 

sporttenyésztők, hobbitenyésztők telepein találhatóak csak meg. 

A nyúlhús, mint az egyik legegészségesebb húsféle a jómódú nyugat-európai fogyasztók körében népszerű és 

keresett cikk, a magyar piacon viszont csak igen kis mennyiségben eladható. A hazai fogyasztás (0,2 kg/fő/év) 

mindössze 2-3 %-a az olasz, spanyol, francia fogyasztásnak egy főre vetítve. Ennek ellenére Magyarország 

tradicionálisan Európa egyik jelentős nyúlhús előállítója és legnagyobb exportőre is egyben. Az ágazat 

gazdasági előnyei közül kiemelendő, hogy a nyúlhús fehérjében gazdag, zsírban szegény, alacsony 

kalóriatartalmú, koleszterinmentes, könnyen emészthető, fehér hús, ami kémiai jellemzői és érzékszervi 

tulajdonságai alapján megfelel a korszerű és divatos táplálkozási igényeknek. 

Az elmúlt 20-30 évben a nyúlhústermelés helyzete jelentősen megváltozott. A hibridek használatával, a 

mesterséges termékenyítés bevezetésével, a ciklikus szaporítás alkalmazásával és az új betegségek 

megjelenésével a jelenlegi intenzív árutermelő nyúltenyésztés már nem hasonlítható össze a korábbi 

hagyományos nyúlhústermeléssel. 

A nagy tömegben termelt húsféleségek (baromfi, sertés, szarvasmarha) jelentősen befolyásolják a 

nyúltenyésztés fejlődését is. Ugyan az utóbbi 25 évben a húsfogyasztás szokásaiban egyértelmű változás volt 

megfigyelhető a marhahústól a baromfihús irányába, de a legtöbb országban a nyúlhús fogyasztásban alig volt 

érzékelhető változás. A nyúlhús általában kevésbé ismert, viszonylag drága és hosszú az étel elkészítési ideje. 

2.1. A nyúl ágazat világgazdasági jelentősége 

A világon kb.1,1 millió nyúlhúst állítanak elő évente. A legjelentősebb termelők között van Kína, Olaszország, 

Spanyolország, Franciaország, de az első 10-ben benne van Magyarország is. Európa még tartja vezető szerepét 

a termelésben, de részesedése az elmúlt években 2/3-ról 1/2-re esett vissza. Ezzel párhuzamosan fokozatosan 

növekszik Ázsia szerepe az ágazatban. 

 

15.1. ábra 

A világ nyúlhús előállításának megoszlása földrészenként 

Forrás: FAO 2010. 

Ázsiában egyre növekvő a vágónyúl mennyisége, aminek tekintélyes hányadát Kína állítja elő. Szerepe a 

kivitelben is meghatározó, ugyanis Ázsiából valójában csak Kína exportál nyulat. A térségből kikerülő 

fagyasztva szállított karkasz (konyhakész vágott nyúl, csontos hús, leggyakrabban fejjel, májjal és vesékkel 

együtt) viszonylag kisebb súlyú, ára alacsony, általában 30-50 %-kal olcsóbb, mint az európai nyúl. A kínai 

export szerepe a világpiaci árak szempontjából meghatározó, mivel nagy mennyiségek szállítására képesek. 

Kína mellett Indonézia termelése számottevő, de a Fülöp-szigeteken, Malajziában, Thaiföldön, Vietnámban és 

Dél-Koreában is ismert húsféleség. 
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Afrika nyúltenyésztése folyamatosan fejlődik. Egyiptom és Ghána mellett még jelentős Algéria, Marokkó és 

Szudán termelése is. A melegégövi országokban elsősorban a fehérjehiány csökkentése szempontjából különös 

jelentőségű a termelés. 

Amerikában az USA Csendes-óceán menti államaiban, valamint Missouriban és Arkansasban jelentősebb a 

fogyasztás. Főként azokon a területeken népszerűbb, ahol olasz, francia, vagy spanyol bevándorlók élnek, így 

Kanadában Quebec tartomány francia anyanyelvű lakossága gyakran fogyasztja. Ebben a térségben az 1,8-2,0 

kg-os súlyban vágott ún. fryers-t kedvelik. Közép-Amerikában Mexikó, míg Dél-Amerikában Brazília és 

Uruguay a fő piac. 

Európában Olaszországé a vezető szerep, a kontinens termelésének 40%-át, a világ 20%-át adják. Őket kissé 

lemaradva követi Spanyolország és Franciaország. Magyarország a listán a 9. helyen áll, bár az 1%-os 

részesedésünk kicsi, de kizárólagos export irányultságunk miatt a nyúltenyésztésünknek meghatározó szerepe 

van. Európa a legnagyobb importőr, Ázsia pedig a legnagyobb nyúlhús exportőr a világon. Jelenleg Kína után 

Magyarország kivitele a legnagyobb, Európában mienk a vezető szerep. Az egyes országokban nő a darabolt és 

tovább feldolgozott nyúlhús iránti igény. 

2.2. A nyúl ágazat magyarországi helyzete 

A hazai házinyúltenyésztés, mint árutermelés az 1960-as években indult jelentős fejlődésnek, ekkor kezdődött 

meg ugyanis a szervezett felvásárlás és az export. A hetvenes évek közepéig szinte teljes mértékben csak élő 

állatként került exportra a hazai termelés, döntően Olaszország felé. Ezt követően sorra jöttek létre a korszerű 

nyúlfeldolgozó üzemek, jórészt olasz importőr cégekkel történt kooperációban. Az alapanyag termelés 

folyamatosan nőtt, egészen az 1990-es évek elejéig, amikor a magyar termelés meghaladta az évi 35 ezer tonna 

élősúlyt, azaz a 13 millió db-ot. 

A magyar nyúlhús a fő piacnak számító Olaszországban az ottani fogyasztás mintegy 10%-át tette ki, az ottani 

importban meghatározó súlyú volt, a milánói nagybani húspiacon külön jegyzése volt a magyar árunak. 

A 90-es években a hazai mezőgazdaságban végbement struktúraváltás következményei alól a nyúltenyésztés 

sem tudta kivonni magát. Hasonlóan más állattenyésztési ágazatokhoz - sertés, szarvasmarha stb. - ennek az 

ágazatnak a kibocsátása is drasztikusan csökkent. A kibocsátás átlagos szintje az elmúlt 2 évtizedben kevesebb, 

mint a harmadára esett vissza. A valamikori 9 feldolgozó üzemből négy maradt talpon, amiből kettő olasz, egy 

svájci egy pedig magyar tulajdonban van. Jelenleg már csak kettő működik, Baján, illetve Lajosmizsén. 

Gyökeresen megváltozott a termelői kör szerkezete is. Az 1990-es évek elejéig több tízezer kistermelő 

foglalkozott nyúltartással, zömük termelőszövetkezeti, állami gazdasági vagy áfész integrációban, és a garantált 

felvásárlás termelési és értékesítési biztonságot nyújtott számukra. Az elmúlt évtized elején-közepén kezdtek 

létrejönni az első ún. vállalkozói méretű telepek, amelyek fokozatosan átvették a termelésből folyamatosan 

lemorzsolódó kistermelők helyét a piacon. A 2000-es évek elejére a vállalkozói telepek váltak a termelés 

meghatározóivá, míg az ún. kistermelői, háztáji nyúl volumene egymillió db /év körüli szintre süllyedt, addig a 

termelés kétharmada-háromnegyede a 100 anya fölötti létszámú telepeken folyik. A Terméktanácsnál kb. 80-90 

vállalkozást regisztrálnak pillanatnyilag, melyek a fenti üzemméretben termelnek, és mintegy 100 ezer anya áll 

náluk termelésben. Sok egyéb tényező mellett a fő ok, amiért nem vált szélesebbé e termelői kör, az a rendkívül 

magas fajlagos beruházási költség. 

A kilencvenes évek második felétől ugyanakkor különféle támogatási konstrukciók (vissza nem térítendő 

beruházási és géptámogatások, kamatmentes illetve kedvezményes kamatozású hitelkonstrukciók, növendék 

tenyésznyúl beállításához kapható támogatás stb.) járultak hozzá a nagyobb, több ezer anyás telepek 

létrejöttéhez. E vállalkozások ugyanakkor a fajtaváltásban is úttörő szerepet játszottak. Nagyüzemi körülmények 

között intenzív tartásban nyilvánvalóan csak az erre genetikailag alkalmas, korszerű fajtákat és hibrideket lehet 

és érdemes tenyészteni. A mai hazai tenyészállomány, bár némi genetikai elfáradás jelei olykor érezhetőek, 

alkalmas a gazdaságos és hatékony termelésre. 

Az ágazat termelőinek körében terjed a szervezett termelésre való igény is. 5-6 termelői csoport alakult és kapott 

részben ideiglenes, részben állandó miniszteri elismerést. E csoportok berkein belül általában egy-egy nagyobb, 

több ezer anyás vállalkozás és több tucat kisebb, néhány tíz vagy száz anyás vállalkozás működik együtt, 

általában szövetkezeti formában. A termelői csoportok által elérhető állami támogatás e folyamatot tovább 

erősítheti. Átalakult az export árualap szerkezete, és jelentősen változott az exportpiacok összetétele is. Míg a 

90-es évek elejéig az export 90-95%-a egész testként került piacra, közel 90%-ban Olaszországba, addig néhány 

éve már a teljes volumen fele-kétharmada magasabb feldolgozottságú, darabolt, kicsontozott, csomagolt 
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termékként lépi át az országhatárt. Az olasz piac veszített jelentőségéből, a megtermelt áru növekvő hányada 

egyéb piacokon - Svájc, Németország, Franciaország, Belgium stb.- talál vevőre. Ugyanakkor az utóbbi néhány 

évben lassan növekszik a hazai elfogyasztott nyúlhús mennyiség is, ami egyrészt a tudatos felvilágosításra és 

népszerűsítésre, valamint nem utolsó sorban a mediterrán konyhák divatjának terjedésére vezethető vissza. 

2007-től kedvezőtlen folyamatok indultak el a világgazdaságban (energiaár emelkedés, takarmány alapanyag 

áremelkedés), amelyek sajnos jelenleg is tartanak. Ennek következményeként egyre inkább lehetetlen helyzetbe 

kerül a termelés és a feldolgozás egyaránt, ennek köszönhetően a háztáji és nagyüzemi termelés rohamosan 

csökken, most kb. 20%-os a mértéke. A háztáji termelés a rendeletek szigorú szabályozása miatt nehezen 

illeszthető be a vágóhidak termelésébe, mert az eredetigazolás és a termék nyomkövetés nehezen biztosított. 

A nagyüzemi szegmens szintén nehéz helyzetben van mivel a felvásárlási ár is folyamatosan csökken, míg a 

takarmányozási költségek emelkedtek, de az egyéb kiadások (energia, víz, stb.) is magasabbak lettek. Ezek 

következtében az 1kg élőnyúl előállítás összes költségei kb. 30-35%-kal emelkedtek az utóbbi években. 

A hazai termelői kör előtt álló egyik legnagyobb kihívás, hogy jelentősen növelje hatékonyságát, 

versenyképességét. Itt az egyik legnagyobb tennivaló a fajlagos takarmány felhasználás érdemi, érzékelhető 

mértékű csökkentése. A hazai átlag ma jóval 4 kg/kg élő súlygyarapodás felett van, míg a nyugat-európai 3,7-

3,8 kg körül. Miután a termelési költség kb. 70-75%-a a takarmány, így néhány százalékos javulás is mérhető 

hasznot eredményez. Ezzel összefüggésben kell említeni, hogy a hazai takarmányok minősége továbbra sem 

egyenletes és megbízható, a termelő vállalkozásoknak jelentős és gyakori problémája a takarmányozási okokra 

visszavezethető, a normálistól jóval nagyobb mértékű elhullás. Rendezésre, megoldásra vár a legálisan 

felhasználható állatgyógyászati készítmények nem megfelelő szabályozottsága is, mivel a jelenlegi helyzet a 

francia, spanyol, olasz termelőkhöz képest versenyhátrányba hozhatja a hazai tenyésztőket. 

 

15.2. ábra 

A hazai nyúlhús termékpálya 

Forrás: Nagy A. Sz., 2010. 

Problémát okozhat az európai, így magyar termelőknek is a kínai nyúl napjainkban felújuló exportja az Unió 

országaiba. Ismeretes, hogy 2001-2002-ben több tízezer tonnás mennyiségben érkezett Nyugat-Európába 

rendkívül olcsó fagyasztott termék, melynek következtében a friss piac is szinte összeomlott, a termelők 

rendkívül komoly mértékű veszteségeket szenvedtek el. A mostanában felújuló szállítások mértéke egyelőre 

csekély, és a kínai áru árszintje is magasabb a korábbinál. Ezzel együtt így is minimum 30 % árelőny 

mutatkozik a kínai eredetű termékek javára, ami az árra inkább, mint a minőségre figyelő fogyasztók körében a 

későbbiekben gondot okozhat. Új konkurenciaként jelent meg a magyar termelési mennyiség szintjét csaknem 

elérő argentin házinyúl Európában. 

Mindezekkel együtt az ágazat szereplőinek szakmai érdekképviseleti szerve, a Nyúl Terméktanács megítélése 

szerint az ágazat piaci lehetőségei középtávon bíztatónak látszanak, de e kínálkozó lehetőségeket csak a 

versenyképesség, a hatékonyság jelentős növelésével használhatják ki az ágazat szereplői. 
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