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Előadás áttekintése
• 1. Nemzetközi kitekintés
• 2. A hazai nyúlhús termelés és fogyasztás 

jelentősége
• 3. Az ágazat vállalatgazdaságtani előnyei és 

hátrányai
• 4. Az ágazat szervezeti keretei, a termékpálya
• 5. Az ágazat hozamai és termelés értéke
• 6. Az ágazat ráfordításai és termelési költségei
• 7. Az ágazat jövedelmi helyzete
• 8. Feladatok, fejlesztési lehetőségek



A nyúlágazat gazdasági 
jelentősége, szervezése és 

ökonómiája
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Az egyes földrészek nyúltermelése 
2003-ban

Amerika; 1,9%Afrika; 7,7%

Ázsia; 40,5%

Európa; 49,9%

Európa

Ázsia

Afrika

Amerika

Forrás: FAO

1.107.025 tonna nyúlhús
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Az egyes országokban előállított nyúl 
mennyisége 2003-ban

Ország Mennyiség 
(t)

Világterme-
léshez 

viszonyított 
arány (%)

1. Kína 440.000 39,7

2. Olaszország 222.000 20,1

3. Spanyolország 114.732 10,4

4. Franciaország 85.200 7,7

5. Egyiptom 69.840 6,3

6. Csehország 38.500 3,5

7. Németország 33.800 3,0

8. Ukrajna 15.000 1,4

9. Magyarország 10.800 1,0

Ország Mennyiség 
(t)

Világterme-
léshez 

viszonyított 
arány (%)

10. Argentína 7.150 0,6

11. Oroszország 6.000 0,55

12. Bulgária 5.000 0,45

13. Görögország 5.000 0,45

14. Románia 4.000 0,35

15. Lengyelország 3.600 0,35

16. Szlovákia 3.500 0,3

Egyéb 42.903 3,85

Összesen 1.107.025 100

Forrás: FAO
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Egyes országok termelésének 
változása 1961 és 2003 között
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A nyúlhús export és import 
alakulása földrészenként

Ország
Export Import Különbözet

Karkasz, tonna
Ázsia 9 082 1 170 7 912
- Kína 9 081 0 9 081
- Japán 0 1 099 -1 099
Afrika 54 420 -366
Amerika 70 652 -582
- USA 49 639 -590
Óceánia 0 19 -19
Európa 24 236 30 314 -6 078
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A nyúlhús export és import alakulása 
országonként Európában

Ország
Export Import Különbözet

Karkasz, tonna
Németország 354 7 589 -7 235

Svájc 0 2 718 -2 718
Portugál 4 1 980 -1 976
Görögország 2 1 309 -1 307
Belgium 1 684 2 765 -1 081

Olaszország 2 670 3 475 -805
Luxemburg 12 274 -262
Ausztria 196 410 -214
Oroszország 0 152 -152
Nagy-Britannia 138 266 -128
Lengyelország 179 43 136
Csehország 917 678 239
Franciaország 5 073 3 544 1 529
Spanyolország 3 496 543 2 953
Magyarország 5 460 0 5 460
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Egy főre eső nyúlhús fogyasztás 
országonként (kg/fő/év)
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A húsnyúl felvásárlás és az export 
alakulása Magyarországon

Év Felvásárolt 
élősúly (t) Export (t) Árbevétel 

(millió Ft)

2000 10.870 5.118 4.719

2001 12.761 5.615 5.243

2002 11.887 5.388 4.795

2003 10.932 5.045 5.240

2004 12.074 5.287 6.392
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A magyar nyúlhús export országonkénti 
megoszlása (%)

Ország 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Olaszország 60,6 62,1 56,1 45,9 52,2 43,1
Svájc 25,5 26,1 31,2 42,4 26,3 27,9
Németország 5,2 5,1 8,4 8,4 16,1 19,2
Franciaország 0,5 0,8 0,8 0,1 1,0 4,1
Belgium 4,3 3,5 1,3 1,8 3,4 4,6
Hollandia 0,9 0,7 - - - -
Oroszország 2,7 1,3 0,5 1,1 0,9 0,1
Írország 0,4 0,4 - - - -
Görögország - - 1,7 0,3 - -
Egyéb (Szlovákia, 
Horvátország) - - - - 0,1 0,6
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Az egész / karkasz / és a darabolt nyúl 
aránya a magyar exportban (%) 2000-2004

Év Egész nyúl 
(%)

Darabolt 
nyúl (%)

Összesen 
(t)

2000 44,9 55,1 5.118

2001 41,2 58,8 5.615

2002 58,4 41,6 5.388

2003 66,2 33,8 5.045

2004 51,9 48,1 5.287
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Az ágazat gazdasági jelentőssége

• Fehérjében gazdag, zsírban szegény, 
koleszterinmentes fehér hús

• A húsfeldolgozás melléktermékei teljes 
egészében hasznosíthatóak

• Az angóranyúl gyapja a könnyűiparban 
hasznosítható
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A nyúlágazat gazdasági előnyei

• Kiemelkedő szaporaság (40-50 utód/év)
• Rövid hizlalási idő (2,5-3 hónap)
• Rövid tenyésztésbevételi idő (3-4 hónap)
• Változatos tartástechnológia
• Magasfokú integrációs lehetőségek
• Viszonylag kicsi gépi és közepes 

élőmunka igény
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Tendenciák
• Európa még tartja vezető szerepét a termelésben, de részesedése 

az elmúlt években 2/3-ról ½-re esett vissza
• Ezzel párhuzamosan fokozatosan növekszik Ázsia szerepe
• Európában Olaszországé a vezető szerep, a kontinens 

termelésének 40%-át, a világ 20%-át adják. Őket kissé lemaradva 
követi Spanyol- 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 (6.078 tonna), Ázsia pedig
9.081 tonnával a legnagyobb nyúlhús exportőr a világon

• Kína után Magyarország kivitele a legnagyobb, Európában mienk a 
vezető szerep

• Az egyes országokban nő a darabolt és tovább feldolgozott nyúlhús 
iránti igény. Az olaszok húsz éve csak egész karkaszt vásároltak, 
ma ennek aránya 54%-ra csökkent és 36%-ban darabolt, 10%-ban 
pedig konyhakész terméket vásárolnak.
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A nyúlágazat gazdasági hátrányai

• Az év során hullámzóan változó árak
• Az első 5-6 hónapban nem képződik bevétel
• 120%-os tenyészanya beállítás
• Az alacsony belföldi fogyasztás miatt az ágazat 

igen exportfüggő
• A koncentrált telepeken nagy a fertőzésveszély
• Az állományok hajlamosak a beltenyésztettségre
• Csak két alapvető termelési irány: húsnyúl, 

angóranyúl



17

Az ágazat szervezeti keretei

• Szövetkezetek, Tenyésztő szervezetek
• Korlátolt felelősségű társaságok
• Betéti társaságok
• Őstermelők, egyéni gazdálkodók
• Családi gazdaságok
• Nyúl Terméktanács
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A Nyúl Terméktanács
• Szervezeti forma: egyesület
• Alapítás éve: 1994
• A Terméktanács a működését

az 1993. március hó 1. napján életbe 
lépett az Agrárpiaci Rendtartásról szóló 
1993. évi VI. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően tölti be.

• A Terméktanács tevékenysége országos, 
kiterjed a termékpálya minden 
szereplőjére.
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A Nyúl Terméktanács célja
A nyúl termékpálya tagjai (termelők, feldolgozók,
kereskedők, fogyasztók) által a nyúl termékpiac
összehangolása, mely magában foglalja:
a termelés, a feldolgozás, kereskedelem, a fogyasztás
összhangjának megteremtését, a piacgazdaság feltételei
között. Célja továbbá, hogy az Agrárpiaci Tárcaközi
Bizottság ülésein az ágazatot érintő döntéseinek
előkészítésében és véleményezésében állandó
meghívottként tanácskozási joggal részt vegyen.
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A nyúl terméktanács tevékenysége
• Szerződéskötés a miniszterrel, az Agráripari Rendtartási Törvényben 

meghatározott esetekben és keretek között.
• Javaslatot tesz a Tárcaközi Bizottságnak a termelésélénkítés módozatainak 

kidolgozására.
• Javaslatot tesz a nyúl termékeket érintő termelési árrendszerre és az 

árak mértékére, az irányárak meghirdetésének szabályaira. A 
miniszterrel egyetértésben kialakított irányárat a minisztérium hivatalos 
lapjában, valamint a szaksajtóban megjelenteti. Az irányár közzététele a 
naptári év kezdete előtt legalább 90 nappal megtörténik.

• Ajánlásokat tesz a minőségi paraméterekre, a minősítés rendszerére.
• Ajánlásokat tesz a piaci szabályozási feladatokat ellátó e jogosítvánnyal 

rendelkező hatóságoknak.
• Túltermelés esetén javaslatot dolgoz ki a saját hatáskörében szervezetén 

keresztül megvalósítandó önkorlátozásra.
• A bázismennyiséghez viszonyítottan tagonként arányosan csökkenti a 

termelést, felvásárlás és feldolgozás mértékét a piac által preferált szintig.
• A termelési önkorlátozás módjáról és feltételeiről szerződésben állapodik 

meg a miniszterrel.
• A nem tag forgalmazókkal történő eljárás végrehajtására a miniszterrel 

megkötendő szerződésben tér ki, és javaslatot tesz a hasonló mértékű 
önkorlátozás bevezetésére.
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A nyúl terméktanács tevékenysége
• A döntés-előkészítés szakaszában véleményez minden, a termékpályát 

közvetlenül vagy közvetve érintő miniszteri intézkedést.
• Szükség szerint összehangolja a külpiaci fellépést a piaczavaró 

jelenségek elkerülése céljából.
• Javaslatot tesz a hazai termelés védelmét szolgáló adminisztratív 

intézkedésekre.
• Ajánlást tesz az exporttámogatások mértékére.
• Együttműködik azon terméktanácsokkal, melyekben az alapanyag termelés 

érinti a nyúl ágazatot.
• Gazdálkodik a költségvetés és/vagy a tagok által rendelkezésre bocsátott 

pénzügyi alapokkal.
• Magatartási normákat dolgoz ki annak érdekében, hogy a Terméktanács 

tagjai a kereskedelemben a hazai jogszabályok, exportérdekek, az egyes 
országokban érvényes előírások, rendelkezések betartásával és egymás 
érdekeinek tiszteletben tartásával járjanak el.

• A reklám és propaganda tevékenységet összehangolja, ideértve a 
kiállításokon és bemutatókon való esetleges közös fellépés elveinek 
meghatározását is.

• A termékpálya szereplőinek érdekeivel ellentétes, vagy a felvállalt 
kötelezettségeket megszegő magatartás esetén szankcionálást 
kezdeményez és foganatosít, joghátrányokról dönt.
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A nyúl termékpálya
IntegrátorTermelők

Vágóhíd Feldolgozók

KereskedőkFogyasztók
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Magyarországi nyúltenyésztő 
szervezetek

Tenyésztőszervezet 
neve

Fajta, hibrid 
neve

Elismertségi 
státusz

Bácska Rt. Hy-plus 
Medium Elismert

Kaposvári Egyetem Pannon fehér Elismert

Leporex Kft. Hycole Elismert

Juráskó Kft. Debreceni fehér Elismert

Sándor Ferenc ZIKA Elismert

Anifarm Kft. HYLA Ideiglenes
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2003-ban beállított és értékesített növendék 
tenyésznyúl

Tenyésztőszervezet, 
szaporítótelep neve

Fajta,
hibrid neve

Tenyésznövendék 
nyúl

Megoszlás
%

Bácska Rt. Hy-plus Medium 18 026 18,29
Debreceni fehérnyúl Szöv Debreceni fehér 8 948 9,08
Kaposvári Egyetem

Pannon fehér

2 598

44 515

2,63

44,13

Flekni Kft. 8 294 8,41
Lab-Nyúl Kft. 3 648 3,70
Anas Mg. Szövetkezet 13 900 14,10
Nyírfarm Bt. 11 831 12,00
Jáger Kft. 3 244 3,28
Leporex Kft. Hycole 13 751 13,95
Olivia Kft. Hy-plus 19 capitale 4 350 4,41
Sándor Ferenc ZIKA 9 208 9,34
Anifarm Kft. HYLA 778 0,79
Összesen 98 576 100,00



25

Nyúlvágóhidak kapacitása és 
kihasználtsága

Telephely
Kapacit
ás millió 

db/év

Kihasználtság %

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Környe 4 - 13 11 - - - 7
Baja 3 51 48 55 40 51 76 80
Lajosmizse 2,2 79 83 92 92 96 92 90
Baj 2 61 45 40 54 53 35 15
Kisvárda 2 35 35 1 - - - -
Gyoma-
endrőd

1,5 - - - - - - -

Jászberény 1 53 13 10 15 10 - -
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Nyúl fajták, hibridek

holland

HY-PLUS

amerikai

Magyar óriás

Pannon fehér
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A debreceni fehér nyúl főbb adatai

Tenyésztésbe vételi életkor
anya 17-18 hetesen
bak 20-22 hetesen

Vemhesülési arány 70-80%
Átlagos alomlétszám 8-10 db
Évi fialások száma 6-7 fialás / anya
Testtömeg hat hetes korban 1,1-1,3 kg
Testtömeg tíz hetes korban 2,4-2,6 kg
Takarmányértékesítés (6-10 hét között) 2,9-3,4 kg/ élősúly kg
Napi átlagos súlygyarapodás 42-44 gramm
Vágási kitermelés 58% felett
Kifejlettkori testtömeg 4,4-4,8 kg
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Berendezkedés költségei

• Telephely
• Épület
• Technológia (ketrec, trágyakezelés, fűtés, szellőztetés)

• Takarmánytároló
• Szociális helyiség

40-50 000 Ft/anya
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Ketrec
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Ketrec
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Tenyészállat nyilvántartó lap
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Az ágazat ráfordításai és termelési 
költségei

• 2 800 Ft +ÁFA / tenyészanya   (3500 Ft)
új szövetkezeti tagoknak:       1690 Ft
régi szövetkezeti tagoknak:    1190 Ft

• Min. méret: 25 anya – 5 bak

• Takarmány ár: 50-60 Ft/kg

• 500 anyánként 1 gondozó
• Fűtés: min. 13 oC
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A nyúltenyésztés 
költségösszetétele

Megnevezés Költség %
Takarmány költség 50-60
Energia költség 15-20
Gyógyszer-, vitaminköltség 10-12
munkaerő költség 8-10
Egyéb költség 2-5
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Az ágazat hozamai és termelés 
értéke

• 6-7 fialás x 8-10 db = 
50-70 utód/év

• vágásérettség 11 
hetes korban 2,6 kg 
átlagsúllyal

• az élő test kb 58%-a 
a karkasz (nyúzott 
test májjal, fej nélkül)

• A karkasz összetétele:

comb 35%
gerinc 25%
máj 5%

„teljes eleje” 35%
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Felvásárlási árak alakulása

Felvásárlási ár: 360-420 Ft/kg (élő súly)
Szezonban (karácsony előttől húsvétig) 
kicsit magasabb (+10%)
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Ágazati támogatások

• 2004-ben teljesen megszűnt a vágóhídi 
húsvizsgálat, a vágóhídi veszélyes hulladék 
megsemmisítése, valamint a szállításkori 
állatorvosi díj utáni támogatás.

• A termékpálya minden szereplője pályázhat 
hazai és EU pályázatokon, ezeken felül a 
termelői csoportok, szövetkezetek pályázhatnak 
egyéb EU támogatásokra is.
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Az ágazat jövedelmi helyzete

• TÉ 55 – 65 eFt/anya
• TK 50 – 55 eFt/anya
• J 4 – 7 eFt/anya
• J% 10 – 12%
• ÖKnyúl 320 – 330 Ft/kg
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A nyúl bontási részei
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Nagykereskedelmi árak

Termék Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)
Színhús 1400 1750
Comb 1450 1812
Gerinc 1320 1650
Egész nyúl 1140 1425
Máj 710 887
„Teljes eleje” 570 712
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A nyúlágazat legfontosabb 
feladatai az elkövetkezendőkben

• A versenyképesség megőrzése a termékpálya 
minden szereplője számára

• A termékfeldolgozottsági szint fokozatos 
növelése

• A hazai nyúlhús fogyasztás ösztönzése
• Az eredetigazolási és termék-

nyomonkövethetőségi rendszerek (ISO, 
HACCP) kiegészítése a termékpálya valamennyi 
szereplője vonatkozásában

• Az EU kínai nyúlhús importjának 
visszaszorítása, az európai piac védelme



Egy működő családi 
gazdaság bemutatása
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A családi gazdaság
• A telep építése 2002 júliusában kezdődött 

Kecskemét-Matkópuszta külterületen 
• A nyúltartó épület 400,16m2, a szociális épület 

pedig 50,40 m2 
• A telepen van egy takarmánytároló, amelyen 

kettő darab, 11,6 és 14,5 m3-es siló áll. 
• A technológia MENEGHIN típusú, összes értéke 

39 470 933 Ft 
• Az anyalétszám 500 db
• Az éves leadott hízók száma 26 000 db, 

átlagsúlyuk 2,5-2,7 kg/db



Termelési paraméterek és hozamok
• 1 anya: 8,7 inszeminálás /év 
• 1 anya: 7 fialás /év
• 1 anyára eső fialási darabszám: 9,2 db élve születés 
• 1 anyára eső választási darabszám: 8,2 db
• Átlag választási életnap: 35 nap 
• Átlag választási testtömeg: 920-1020 gr 
• 1 anyára eső leadási darabszám: 6,9 db 
• Az átlag értékesítési átlagsúly: 2,55-2,7 kg 
• 1 anyára eső leadási testtömeg: 17 kg /inszeminálás
• 1 anya: 52 db leadott nyúl /év
• 1 anya: 150 Kg leadott hús/ év
• A takarmányértékesítés: 3,8 kg/kg 
• ( Anya+hízó telep átlag: 3,8- 4,5 kg/ kg)
• (Hízó: 3-3,8 kg/kg)



Ráfordítások, és kiadások I.
• Egy anyanyúl beruházási és nevelési költsége:



Ráfordítások, és kiadások II.



Ráfordítások, és kiadások II.



Jövedelem 



SZÜNET…



A méhészet gazdasági 
jelentősége, szervezése és 

ökonómiája



50

1. Nemzetközi kitekintés

2. A hazai méz termelés - és fogyasztás jellemzői

3. Az ágazat vállalatgazdaságtani jelentőssége

4. Az ágazat szervezeti keretei

5. Az ágazat hozamai és termelés értéke

6. Az ágazat ráfordításai és termelési költségei

7. Az ágazat jövedelmi helyzete

8. Kihívások, fejlesztési lehetőségek

Előadás vázlat
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A méz

A méz 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.

(Magyar Élelmiszerkönyv)
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A méz összetevői

80%

20%



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!
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Mézfajták
• Akácméz - Harmonikus ízű, édes, lágy és kevésbé savas. Akácvirág illatú. 

A csaknem színtelentől az enyhén sárgásig terjed a színárnyalata. Jelentős 
gyümölcscukor-tartalma miatt sokáig folyékony. Jó fertőtlenítő. Köhögés 
ellen ajánlott. 

• Vegyes virágméz - Aranysárga, később sötétedő. Hamar kristályosodik. 
Krémmézzé alakítva kellemes csemege. Sütésre, kiválóan alkalmas. Jó 
erősítőszer. Érzékeny gyomrúak is fogyaszthatják. 

• Repceméz - Sárga színű míg folyékony, de gyorsan kristályosodik és akkor 
majdnem fehér. Kristályai aprók, élvezeti értékét nem csökkentik. Kevéssé 
savas, sőt gyógyítja a gyomorsav-túltengést. 

• Hársméz - Színe a gyűjtés idejétől függ. Illata és íze határozott, kellemes íz 
jellemzi, fűszerezi az ételeket, italokat. Hörghurutra kiváló. Alkalmas lázas 
betegségek enyhítésére és görcsoldásra is. Más mézekbe kerülve 
gazdagítja azok zamatát. 

• Gesztenyeméz - Magas ásványianyag-tartalmával tűnik ki. Színe 
sárgásbarnás, gesztenyevirág illatú, enyhén kesernyés utóízű. Rendszeres 
fogyasztása akadályozza a trombózisok kialakulását. Visszértágulat 
mérséklésére is alkalmas. 

• Selyemkóróméz - Az Asclepias syriaca nektárjából származik. Igen erős, 
jellegzetesen fűszeres ízű, illatos. Nyers ételek különleges ízesítője. Igazi 
"Hungaricum".
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Nemzetközi kitekintés
• A világ méztermelése kb. 1,2 millió tonna
• A legjelentősebb méztermelő országok: Argentína, 

Kanada, Kína, Mexikó, USA
(ezek össztermelése kb. 340e tonna)

• Az EU-ban összesen kb. 180-200 ezer tonna mézet 
termelnek

• A legjelentősebb méztermelők: Spanyolország, 
Franciaország, Görögország, Magyarország

• Az EU a fogyasztási igényének csak mintegy 50-55%-át 
tudja belső termelésből kielégíteni

• Az átlagos mézfogyasztás 1,7 kg/fő/év
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Magyarország méztermelése
1993-2003

Év Méhcsaládok 
száma

Méhészetek 
száma

Átlagos 
méhcsalád szám

Méztermelés 
(t)

1993 674.000 17.600 38 15.900
1994 647.000 17.000 38 16.200
1995 669.000 16.900 40 16.050
1996 605.000 15.400 39 15.800
1997 642.000 15.700 41 12.200
1998 690.000 16.700 41 13.700
1999 806.000 17.100 47 20.500
2000 840.000 16.600 51 14.200
2001 896.000 16.200 55 13.300
2002 882.000 15.600 56 15.200
2003 873.000 15.300 57 21.900
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A Magyarországon termelt méz 
fajtaösszetétele

napraforgómé
z

15%

vegyes 
virágméz

25%

akácméz
50%

egyéb 
fajtaméz

10%

Évente átlagosan 15-20 e tonna méz

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.marions-kochbuch.de/index-bilder/honig.jpg&imgrefurl=http://www.marions-kochbuch.de/zutat/honig.htm&h=312&w=512&sz=16&hl=en&start=10&um=1&usg=__Y-D1r9PkZeNIQ7XWafU_FxrJrx0=&tbnid=o3Na7EKTPjaEOM:&tbnh=80&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dhonig%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN
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Magyarország 2003. évi mézexportjának
országonkénti megoszlása

Ország Mennyiség 
(t )

Megoszlás
%

Összes ország (24) 15 773 100

EU országok összesen 14 422 91,43

EU-n kívüliek 1 351 8,57

Öt ország kiemelve:

-Németország 4 685 29,71
-Olaszország 3 373 21,38
-Franciaország 2 563 16,25
-Nagy-Britannia 1 223 7,75
-Ausztria 871 5,14
előző 5 ország összesen 12 655 80,23
Többi 19 ország 3 118 19,77

Forrás: Méhészeti Terméktanács, a KOPINT-DATORG Rt. adatai alapján
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Az ágazat szervezeti keretei

• Őstermelők
• Családi gazdaságok
• Egyéni vállalkozók
• Termelői csoportok

• Méhészeti Terméktanács
• Országos Magyar Méhészeti Egyesület
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Az OMME céljai
• a magyar méhészek összefogása, érdekeik védelme, képviselete,

• pontos és gyors tájékoztatás, a méhészettel kapcsolatos 
információkról,

• folyamatos képzés a méhészeti tevékenység hatékonyságának 
növelése érdekében,

• fórumok megtartása az aktuális kérdések megvitatására,

• az egyesület támogatja és kezdeményezi új szakmai módszerek 
átvételét kidolgozását és gyorsgyakorlati alkalmazásának 
megteremtését,

• tagok gazdasági tevékenységének segítése és szervezése. 
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Méhészkedés megoszlása 
gazdálkodási forma szerint (2003)

Gazdálkodási forma Db %

Gazdasági társaság 17 0,1

Egyéni vállalkozó 126 0,81

Őstermelő 9 907 63,61

Családi gazdálkodó 168 1,08

Hobby, saját szükséglet 5 358 34,4

Összesen 15 576 100
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A méhtartók megoszlása 
gazdasági aktivitás szerint

Nyugdíjas
47%

Regisztrált 
munkanélküli

4%

Máshol aktív 
főfoglalkozás

ú
49%
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Méhész kategóriák

Kategóriák Hobbi 
méhész

Kereset 
kiegészítő

Termelő, 
vállalkozó

Jelentőség megporzás
ökológia

Minőségi méz és 
egyéb 

munkaigényes 
termék

Mennyiség és 
biztonság a 

piacon

Eredmény kedvtelés
veszteség

Koncentrált 
árbevétel

Szakmunka

Nyereségorientált 
termelés

Csökkentett 
kockázat
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A méhészek megoszlása termelési 
cél szerint

A felesleget 
adja el

54%

Értékesítés 
céljából 
termel
17%

Saját 
fogyasztásra 

termel
29%
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A méhészek iskolai végzettség 
szerinti megoszlása

Képzettség vagy
iskolai végzettség arány(%)

Egyetem vagy főiskola 14

Középfokú végzettség 49

Alapfokú 36,5

8 általános alatt 0,5



66

A méhészek mezőgazdasági 
végzettség szerinti megoszlása

Képzettség arány(%)

Egyetem vagy főiskola 4

Középfokú végzettség 12

Alapfokú 59

Nincs végzettség 25
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A méhészek korcsoport szerinti 
megoszlása

Korcsoport
(év)

Arány
(%)

- 30 éves 4,4
30 – 39 éves 10,3
40 – 49 éves 22,5
50 – 59 éves 23,4
60 – 39,4

Forrás: KSH, AMŐ 2000
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Az ágazat gazdasági jelentőssége

• Tipikus kiegészítő jövedelmet termelő ágazat
• Főleg családi keretek között méhészkednek
• A méz és az egyéb méhészeti termékek 

hozzátartoznak az egészséges táplálkozáshoz
• Magyarországon a méhészet a mezőgazdasági 

termelés 1%-át teszi ki
• Eddig többnyire kihasználatlan lehetőségek a 

biotermékek előállításában
• Évente mintegy 10-12 milliárd Ft export bevétel
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Az ágazat piacképes termékei

• Méz

• Virágpor
• Méhpempő
• Viasz

• Méhméreg
• Lépes méz
• Propolisz
• Méhanya
• Szaporulat
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A hazai mézfogyasztás jellemzői
• A méz erősen bizalmi élelmiszer
• Az akác és a virágmézet ismerik és fogyasztják 

elsősorban
• A sárga színű, sűrűn folyó mézet tartják jó minőségűnek
• A méz kristályosodását minőségromlásnak, 

hamisításnak vélik
• A méz eredetéről keveset tudnak
• Az átlagos mézfogyasztás 0,4kg/fő/év
• A mézfogyasztás meghűléses időszakban, télen illetve 

ünnepek környékén (Karácsony, Húsvét) jelentősen 
megnő 

• Sajnálatosan alacsony feldolgozottsági szint és 
csomagolási színvonal
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Berendezkedés
• Kaptár 12-25 eFt
• Méhcsalád 10-12 eFt
• Eszközök :

– Pergető: 200-500 eFt
– Füstölő: 15-30 eFt
– Mérleg: 50-100 eFt
– Fedelezőgép: 80-150 eFt
– Egyéb: 50-100 eFt

100 család + felszerelés (új):   3,5-4 millió Ft
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A méhészet költségtényezői

Megnevezés Költség %
Fenntartási költség 34-38
Szállítási költség 25-30
Amortizáció 16-20
Vándorlási költség 12-16
Méhegészségügyi költség 2-4
Egyéb költség 1-3
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A vándoroltatás 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
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A vándoroltatás hátrányai
• A szállítással fokozottan használódik a berendezés
• Többlet munka és többlet kiadás
• 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
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Az ágazat jövedelmi helyzete

• TÉ 30 – 50 eFt/méhcsalád
• TK 30 – 45 eFt/méhcsalád
• J 0 – 15 eFt/méhcsalád
• J% 10 – 25%
• ÖKakácméz 500 – 600 Ft/kg
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Kockázati tényezők

• Kedvezőtlen időjárás
• Fertőzések ,kártevők 

(varroa destructor)
• Mérgezés
• Természeti csapások
• Lopás,rongálás
• Túltermelés, alacsony 

felvásárlási árak
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A magyar akácméz (lédig) felvásárlási és 
export árának változása Ft/kg

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Felvásárlási ár 360 290 340 520 600 660 380-450

Exportár 487,36 403,06 456,72 705,26 916,23

Jelenleg felvásárlási ár:  750-800 Ft/kg
Jelenlegi szabadpiaci ár: 1200-1600 Ft/kg
Kristálycukor kisker. ára: 230-260 Ft/kg
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A belföldi (hazai termelésű méz ) mézértékesítés
megoszlása a különböző értékesítési csatornák között

Értékesítési csatorna %
Közvetlenül nagybani felvásárlóknak,

kereskedőknek („hordósan”) 83

Közvetlenül kiszerelve kiskereskedők felé
(üzleteknek) 1

Közvetlenül ipari felhasználóknak
(mézeskalácsos, édesipar) 1

Közvetlenül a fogyasztók felé („háztól” és
piacon) 15
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Ágazati támogatások

• A regisztrált Méhészeti Terméktanács tagok 800 
Ft méhcsalád támogatást igényelhetnek az 
állomány 70%-ára, ha az előző évben igazoltan 
teljesítették a méhegészségügyi előírásokat.

• A termékpálya minden szereplője pályázhat 
hazai és EU pályázatokon, ezeken felül a 
termelői csoportok, szövetkezetek pályázhatnak 
egyéb EU támogatásokra is.
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A méhészet legfontosabb feladatai 
az elkövetkezendőkben

• A versenyképesség megőrzése a termékpálya minden 
szereplője számára

• A hazai mézfogyasztás további ösztönzése
• Az eredetigazolási és termék-nyomonkövethetőségi 

rendszerek (ISO, HACCP) kiegészítése a termékpálya 
szereplői körében

• A biotermesztésre való átállás ösztönzése
• A palackozott mézeladás arányának növelése a 

hordóssal szemben
• Az EU kínai méz importjának korlátozása, 

eredetvédelem
• Felsőfokú méhész szakemberképzés beindítása
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Ajánlott irodalom

Pfau Ernő – Széles Gyula:

Mezőgazdasági üzemtan II.
Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó

Budapest, 2001



Előadás összefoglalása

• Mind a nyúl és mind a méhészeti ágazat ugyan
relatíve kis szegmense a magyar
agrárgazdaságnak, de kiemelendő, hogy a vidéki
térségekben rendkívül fontos, hogy kiegészítő
jövedelemre tehetnek szert általa a kisméretű
családi gazdaságokban, ezzel segítve a vidék,
népesség eltartó képességét. Az sem mellékes,
hogy mindkét ágazat export orientált
export/import egyenlege tartósan pozitív.



Előadás ellenőrző kérdései
• Ismertesse a nyúlhús és a méztermelés

világgazdasági jelentőségét!
• Ismertesse a nyúlhús és a méztermelés nemzet-

gazdasági jelentőségét!
• Mutassa be az a nyúlhús és a méztermelés

vállalatgazdaságtani előnyeit és hátrányait!
• Ismertese a nyúlhús és a méztermelés termelési

alapjait!
• Ismertesse a nyúlhús és a méztermelés

ráfordítás és költség, valamit hozam és
termelési érték viszonyait!

• Mutassa be a nyúlhús és a méztermelés
jövedelem-viszonyait és fejlesztési lehetőségeit!
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