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Az állattenyésztési ágazatok költségés jövedelemhelyzete
Az utóbbi években mez gazdaságunk egyik komoly
gondja, hogy az agrárágazat bruttó termelésének szerkezete jelent sen megváltozott. A kétezres évek elejéig
a növénytermesztés és az állattenyésztés közel fele-fele
arányban járult hozzá a mez gazdaság folyó áron számított bruttó kibocsátásához. Az egyes évek között meglev ingadozások többnyire csak a növények id járásnak
való nagyobb kitettségéb l adódtak. Az utóbbi években
ez a viszonylag stabil arány tartósan megváltozott, és a
kibocsátásból a növénytermesztés évente növekv mértékben vette ki a részét. 2004-ben már 62–38 százalékos
részesedés jellemezte a két f tevékenység egymáshoz
való viszonyát. Ez az arány 2011-ben 66–34 százalékra
módosult.
A KSH adatai szerint az állatok és az állati termékek kibocsátásának volumene mindössze 2 százalékkal
b vült 2010 és 2011 között, ami nem jelent érdemi elmozdulást. A decemberi állatösszeírások azt jelzik, hogy az
állatállomány összességében tovább mérsékl dött. Ezen
belül azonban a különböz állatfajoknál eltér mozgások történtek. A szarvasmarhák száma stabilizálódott,
ugyanis számuk 17 ezer darabbal n tt. A külpiacok
tenyész- és vágóállat kereslet növekedése hozzájárult a
tehénállomány 6 százalékos b vüléséhez. Ez a változás
f leg az egyéni gazdaságokat érintette, a társas gazdaságok tehénállománya lényegében nem változott. Az anyaállatok közül a speciális tejhasznosításúak száma 4, míg
a húshasznosításúaké 8 ezer darabbal emelkedett a két
összeírás között.
A juhállomány 7 százalékkal csökkent a vizsgált
id szakban, de ezen belül kedvez nek ítélhet , hogy az
anyajuhok száma mindössze 1 százalékkal (11 ezer darab)
maradt el a 2010-es évi állatlétszámtól.
A sertésállomány az elmúlt évekhez hasonlóan tovább
csökkent (4 százalék), és számuk éppen meghaladta a
3 millió darabot. Ez a csökkenés (7 százalék) a társas
gazdaságokat érintette, míg az egyénieknél – 2003 óta
el ször – enyhe növekedés tapasztalható. Ezzel az egyéni
gazdaságokban tartották a sertések 29 százalékát 2011ben, ami még mindig messze elmarad az EU-csatlakozás
el tti (2003. évi) 46 százalékos részesedést l. A sertésállomány egészéhez hasonló mértékben, 4 százalékkal
csökkent a kocaállomány is, ami 9 ezer tenyészállatot
jelent 2011-ben.
A baromÞ ágazatnál összességében nem történt érdemi
(0,8 százalékos csökkenés) változás 2010 és 2011 között.
Említést érdemel, hogy az állomány 79 százalékát kitev
tyúkfélék száma 4 százalékkal n tt. Ezzel szemben 2010
decemberéhez képest pulykából 4, libából 10, kacsából 24
százalékkal kevesebbet tartottak a gazdaságok.
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Az állomány változásából adódik, hogy az állati
termékek el állítása többnyire elmaradt a 2010. évet
jellemz szintt l. Az összességében 1,4 millió tonnás
vágóállat termelés csupán 32 ezer tonnával (2,4 százalék) több az el z évi szintt l. Ezen belül a sertés el állítása az el z évi szinten maradt, a vágómarháé 3,7
százalékkal csökkent, míg vágóbaromÞból az el z évi
mennyiséghez (650 ezer tonna) képest 6,3 százalékkal
több került ki a gazdaságokból. Az állati termékek
közül a tehéntej termelése 3 százalékkal n tt, míg a
tyúktojásé 9 százalékkal elmaradt az el z évi szintt l.
Az említettek jól mutatják, hogy az állattenyésztés kedvez tlen jövedelemhelyzete következtében
nem megfelel a termelési érdekeltség az állattartásban, ami végeredményben a csökken takarmányigényen keresztül visszahat a növénytermesztésünkre is.
Éppen ezért fontosnak tartjuk az állattenyésztési ágazatok költség-jövedelemhelyzetének vizsgálatát, mivel
a tények ismeretében, a kritikus pontok feltárásával
enyhíteni lehet a f ágazat gondjait. Az agrártársadalom célja ugyanis nem lehet más, mint a magasabb
hozzáadott érték! termékek el állítása, és ebben az
állattenyésztés szerepe nem elhanyagolható. Ezért is
kell a növénytermelés és az állattenyésztés kibocsátáson belüli arányjavításnak kiemelt szerepet kapnia az
élelmiszergazdaság szerepl inek munkájában.

Az állattenyésztési
ágazatok költségei
Az állattenyésztés költség- és jövedelemhelyzetének bemutatása el tt fontosnak tartjuk néhány részben
általánosan ismert, de speciálisan az állattenyésztést
érint szempontra felhívni a Þgyelmet, melyek segítik az adatok, illetve a költségváltozások értékelését.
Egyik körbe tartoznak azok a tényez k, amelyek bizonyos határokon belül korlátot jelentenek a termel k számára a ráfordítások nagyságának megválasztásában,
valamint azok szerkezetének módosításában. Ilyen a
létfenntartó takarmányok kérdése. Ezt mindenféleképpen biztosítani kell az állatok számára, de ilyen az
állategészségügyi követelmények betartása is. Ugyancsak mindent megel z követelmény az adott tartástechnológia által megkívánt (el írt) ráfordítás struktúra
végrehajtása. A takarmányozással kapcsolatban külön
is ki kell emelni, hogy – állatfajtól függ en – a kiadások 40–60 százalékát a takarmányköltségek teszik ki.
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Ezért is mondhatjuk azt, hogy az állattenyésztésben
– szemben a növénytermesztéssel – korlátozottabbak
a termel k lehet ségei a ráfordítás szerkezetének megváltoztatására.
A másik ugyancsak lényeges szempont, hogy az
állattenyésztésben a küls környezeti tényez k közvetlenül nem éreztetik hatásukat. A takarmányokon
keresztül indirekt módon ugyan befolyást gyakorolnak
az eredményekre, de ezek id ben elnyújtva és ez által
tompítottabban jelentkeznek. Így a termék el állítás
költségei között kisebb hullámzások Þgyelhet k meg
az egyes évek között, mint a növénytermesztésben. Az
állattenyésztés hozamai dönt en a fajtától, a tartástechnológiától, és ez utóbbiak maradéktalan betartásától
függnek, nem pedig küls (pl. id járási) tényez kt l,
ezáltal meglehet sen állandónak tekinthet k az egyes
évek között.
A következ kben ismertetett adatokkal kapcsolatban még egy, a módszertani részben már említett
dologra kívánjuk felhívni a Þgyelmet. Az állatokra
vetített mutatóknál éves átlagállatot kell érteni, mely
például a vágósertés esetében (folyamatos termelést
feltételezve) 2,2–2,4 darab vágóállatot jelent egy évben.
A KSH megÞgyelései szerint a folyó termel felhasználáson belül az állattartást közvetlenül érint
input anyagok közül a piacon beszerezhet takarmányok éves átlagára 27,6, az állatgyógyászati termékeké
2,2 százalékkal n tt 2010 és 2011 között. Ezen túl a
gépeknél átlagosan 2,3, míg az épületeknél 1,5 százalékkal drágultak a fenntartásra és javításra fordított
kiadások ezen id szak alatt. Természetesen ezek a
változások eltér mértékben érintették az egyes ágazatokat és a különböz termel ket. Igen nagy különbség
alakult ki abban, hogy ki meddig használta a 2010-es
esztend relatív drágább takarmányait, és mikortól
váltotta ezeket fel a 2011. évet jellemz olcsóbb, saját
el állítású takarmánnyal. Ugyancsak a termel k költségeit differenciálta, hogy a takarmányokat milyen
arányban biztosították saját el állításból, illetve vásárlás útján.

A meghatározó állattenyésztési ágazatokról
elmondható, hogy a kocatartás kivételével n ttek az
éves átlagállatra vetített termelés költségei 2011-ben.
Ennek mértéke 6,3 és 17,3 százalék között mozgott
a különböz állatfajoknál. A kiadások alakulásában
alapvet szerepet töltenek be a ráfordítások, pontosabban azok áralakulása, de fontos tényez az egyes
termékek jövedelempozíciója, illetve az erre alapozott
termel i elvárás, magatartás is.
Az elmondottakat is Þgyelembe véve az ágazatok egy állatra jutó kiadásairól megállapítható, hogy
a tejel tehén tartásánál a meghatározó árutermel
gazdaságok átlagában 6,3 százalékkal n tt a költség 2010 és 2011 között. Kiemelést érdemel, hogy a
termelési költségcentrumhoz tartozó üzemeknél ez
590 ezer forint kiadást jelentett egy tehénre a vizsgált évben. Ezzel szemben az átlagosnál olcsóbban
termel gazdaságokban 31 százalékkal kevesebbet
költöttek egy állatra a centrumhoz képest, ami 405
ezer forintos költséget jelentett 2011-ben. Az ún. drágábban termel k csoportjában 18 százalékkal költöttek többet egy tehénre, mint a centrumban, így ennek
nagysága megközelítette a 700 ezer forintos szintet.
Az átlagtól való eltérésben kétségtelenül szerepet
játszik a gazdaságok tömegtakarmány-termelésben
meglév különbsége is. Rendelkeznek-e elég takarmányterm területtel, valamint mennyiért állítják
el a takarmányt, illetve mikor történt az el z évi
és az új termelés! takarmány váltása (23. táblázat).
A szarvasmarha tartás másik f termelési iránya
a hizlalás. Ez a tevékenység hosszú id n keresztül
rendkívül nehéz helyzetben volt Magyarországon.
Ennek okai összetettek, de végs soron jövedelmez ségi problémák húzódtak meg mögötte. Mind az
export, mind a hazai piacaink jelent sen besz!kültek, a csökken , illetve a költségeket nem fedez
árak pedig veszteségessé tették a termék el állítást
hazánkban. Ez vezetett oda, hogy a 2000-es évek
elejére gyakorlatilag megsz!nt a klasszikus húsmarhatartásunk, a termelés dönt en a tehenészetekb l

23. táblázat: Az állati termékek termelési költsége és megoszlása

Ágazat

Tejel tehén
Étkezési tyúktojás-termelés

Mértékegység
HUF/tehén
HUF/tojó

Meghatározó árutermel
gazdaságok átlaga
2010

2011

532 962

566 550

5 401

6 337

Termelési költség megoszlása, 2011
Centrumnál
alacsonyabb
érték
404 612
3 852

Termelési költség
centrum
(átlag±10%)
590 118
6 844

Centrumnál
magasabb
érték
696 772
7 762

Bikahizlalás

HUF/egyed

188 785

220 450

146 920

215 295

372 626

Kocatartás

HUF/egyed

252 226

236 859

158 523

230 800

380 174

Sertéshizlalás

HUF/egyed

101 064

114 778

79 173

118 101

143 408

Csirkehizlalás

HUF/egyed

3 922

4 304

2 972

4 242

5 286

Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások
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kikerült ún. tej- és kett shasznosítású bikaborjak
hizlalására redukálódott.
Az ágazat stagnálása 2010-ben megfordult, az
emelked árak és a növekv kereslet hatására n tt a
húshasznosítású állomány és hosszú id után ismét
eredményes volt a marhahizlalás. Ez a folyamat 2011ben tovább folytatódott, ami egyértelm!en a termel k pozitív jöv képével hozható összefüggésbe. Ez a
nagyobb termel i Þgyelem részben a termelési költségekben is tetten érhet .
A 2011. évi tényleges költségeket tekintve elmondható, hogy éves szinten az egy átlagállatra jutó kiadások 16,8 százalékkal n ttek az el z évhez viszonyítva.
Ez azt jelentette, hogy a meghatározó árutermel gazdaságok átlagában 220 ezer forintot fordítottak hizlalásra. Figyelmet érdemel az ágazat költségmegoszlása.
A széls értékek között 2,5-szeres különbség alakult
ki a vizsgált évben, ami a legmagasabb a kiemelt ágazatok között. A kisebb költséggel termel gazdaságok
az átlagos szinthez képest 32 százalékkal kevesebbet
fordítottak egy hízóállatra, így nem haladták meg a
150 ezer forintos költségszintet. Ezzel szemben a drágábban termel k csoportjánál az éves átlagállatra jutó
kiadás magasan alakult 2011-ben, meghaladta a 372
ezer forintot. Az átlaghoz viszonyított relatív nagy
különbség részben a tartástechnológiából, az ehhez
szorosan köt d takarmányozásból, illetve annak
költségéb l adódik.
A magyar állattenyésztés másik tradicionális ágazata – a szarvasmarha mellett – a sertéstartás, amely
szintén komoly gondokkal nézett szembe az elmúlt
5–10 évben. Annyiban különbözött a két ágazat problémája, hogy a sertéstartó gazdaságoknak nem egy tartósan elhúzódó, hanem hullámzó jövedelemhiánnyal kellett együtt élniük. Itt a f gondot a rendkívül gyorsan
változó feltételekhez való alkalmazkodás jelentette.
A kereslet-kínálattal egyébként természetesnek tekinthet ármozgások hihetetlen mértékben felgyorsultak,
és ezek széls értékei a termékpálya fejl dését korlátozó drasztikus értékeket vettek fel id nként. Ennek
következménye, hogy 2011-ben az állatállomány országos szinten alig érte el a 3 milliót.
A termel k ehhez a hektikus – a termékpálya
egészét érint – hullámzásokhoz ráfordítás (költség)
oldalról alig tudtak igazodni. Az átlagos vagy az átlag
alatti szinten termel gazdaságok gyakorlatilag semmilyen kockázatot nem mertek, illetve nem tudtak
vállalni, ezért ráfordításaikat megpróbálták a minimálisan szükséges szinten tartani. Az ennél kedvez bb
eredményeket elér üzemek voltak azok, amelyek
lehet ségeik határain belül megkísérelték növelni termékkibocsátásukat az ágazat számára kedvez id szakokban. A 2011-es esztend kedvez en alakult a termel k számára. Az év során folyamatosan emelkedtek
a felvásárlási árak, ami javította az ágazat jövedelem
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pozícióját, növelve ezzel a termel i érdekeltséget. Ezek
a folyamatok azonban csak abban érhet k tetten, hogy
2011-ben még csak mérsékl dött az állománycsökkenés mértéke.
A termelési költségek alakulásában részben megjelennek az ágazat egészét érint folyamatok. Az
alapanyagot biztosító kocatartásban a meghatározó
árutermel gazdaságok átlagában 6,1 százalékkal
csökkentek az egy tenyészállatra jutó kiadások 2010 és
2011 között. Ez 237 ezer forint/koca költséget jelentett
a vizsgált évben. A változás els sorban az el z évi
magas értékekkel hozható összefüggésbe. Emellett
Þgyelmet érdemel, hogy ennél az ágazatnál is több mint
kétszeres (2,4) differencia alakult ki a két széls csoport kiadásai között. A centrumnál kisebb költséggel
termel üzemek kiadásai nem lépték túl a kocánkénti
160 ezer forintos szintet. Ezzel szemben a drágábban
termel k a termelési költség centrumát jelent 231
ezer forinthoz képest 65 százalékkal többet, 380 ezer
forintot fordítottak egy anyaállatra 2011-ben. Az azonban mindenképpen pozitívan értékelhet , hogy a drágább csoportra jellemz átlagköltség jelent sen alatta
maradt a 2010-es esztend 427 ezer forintos szintjének.
A hizlalási fázisban ugyanakkor 13,6 százalékkal
n ttek az éves átlagköltségek 2011-ben az el z évhez
viszonyítva. Ez dönt en az év els felét jellemz drágább takarmányozással függ össze, de ennél az ágazatnál már nem elhanyagolható azon termel k csoportja,
akik vásárolt takarmányozásra alapozzák termelésüket.
Emellett az sem hagyható Þgyelmen kívül, hogy 2011ben folyamatosan emelkedett a hízósertés felvásárlási
ára, melynek pozitív üzenete volt a termel k számára.
Ennek következtében a gazdaságok a lehet ségeiken
belül növelték ráfordításaikat, ami hozzájárult az említett költségszint emelkedéshez.
Az el z ekben említettük, hogy a baromÞágazatnál többnyire összetett változások történtek 2011-ben.
A tyúkfélék száma emelkedett, míg a többi ágazatnál
csökkenés történt. Ez alapvet en a fogyasztói igények
mozgásával hozható összefüggésbe. Közismert, hogy
a húsfélék fogyasztói árának emelkedésével többnyire
n a relatív olcsóbb húsok iránti kereslet, ami a baromÞ
felfutását eredményezi, de emellett az is megÞgyelhet ,
hogy a sertéshús iránti megnövekedett igény csökkenti
a tyúkfélék iránti keresletet. Ez a két tényez egyszerre
jellemezte a 2011-es esztend t.
Az átlagállatra vetített termelési költség mindkét
vizsgált baromÞ ágazatnál n tt 2010 és 2011 között. Az
étkezési tojástermelésnél ennek mértéke 17,3 százalék
volt, ami a legmagasabb a kiemelt fontosságú állattenyésztési ágazatok közül. Ez azt jelenti, hogy a meghatározó árutermel gazdaságok átlagában 6337 forintot költöttek a termel k egy tojóra a vizsgált évben.
A széls értékeket itt is jelent s, kétszeres különbség
jellemezte 2011-ben. Az átlagos költségszintt l olcsób-
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24. táblázat: Az állati termékek állatlétszámának és f termék kibocsátásának megoszlása
termelési költség alapján, 2011
százalék
Ágazat
Tejel tehén

Centrumnál
alacsonyabb
érték
36

Állatlétszám
Termelési költség
centrum
(átlag±10%)
23

Centrumnál
magasabb
érték
41

F termék-kibocsátás megoszlása
Centrumnál Termelési költség Centrumnál
magasabb
centrum
alacsonyabb
érték
(átlag±10%)
érték
27
28
45

Étkezési tyúktojás-termelés

32

21

47

28

20

52

Bikahizlalás

51

23

26

48

25

27

Kocatartás

39

38

23

32

41

27

Sertéshizlalás

32

31

37

30

30

40

Csirkehizlalás

32

23

45

25

25

50

Megjegyzés: Meghatározó árutermel gazdaságok átlaga.
Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások

ban termel üzemek átlagosan 3852 forintot költöttek
el egy tojótyúkra, míg a drágán termel k meghaladták az egy állatra vetített 7,7 ezer forintos szintet.
A különbségek dönt en a takarmányokra és az alapanyagra fordított kiadásokból, valamint az általános
költség eltéréséb l adódnak.
A tyúkfélék tartásának másik f termelési irányát
a csirkehizlalás adja. Ennél az ágazatnál a meghatározó árutermel gazdaságok átlagában 9,7 százalékkal
n ttek a költségek 2010 és 2011 között. Ez azt jelentette, hogy egy átlagos állatra jutó kiadás meghaladta
a 4 ezer forintos szintet a vizsgált évben. A különböz
termel k között természetesen a csirkehizlalásban is
markáns különbségek Þgyelhet k meg. A széls értékek közötti különbség azonban nem éri el a kétszeres
(1,8) mértéket. Figyelmet érdemel, hogy a kedvez bb
csoport üzemeinek átlaga egy hízó állatra vetítve nem
éri el a 3 ezer forintos szintet, ugyanakkor a másik
oldalon a gazdaságok kiadása meghaladta az 5 ezer
forintot 2011-ben. A különbség itt is dönt en a takarmányok, az alapanyag és az általános költségek eltéréseire vezethet vissza.
Az állatlétszám, a f termék-kibocsátás és az egy
állatra jutó költségek kapcsolatát, illetve megoszlását
mutatja a 24. táblázat. Mivel a termelési költséget egy
állatra vetítve mutattuk be, így els sorban az állatlétszám megoszlását vizsgáltuk. Az adatok alapján
megállapítható, hogy a bikahizlalás és a kocatartás
kivételével a termelési költségcentrumtól kedvez tlenebb csoportban találhatók a legnagyobb arányban az
állatok. A tejtermel tehenészetnél itt található az állomány 41 százaléka. Ett l is magasabb (45–47 százalék)
az arány a két megÞgyelt baromÞ ágazatnál.
Figyelmet érdemel, hogy a hízósertésnél gyakorlatilag azonos arányban oszlik meg az állatlétszám a
különböz csoportok között, míg a kocáknál az állomány csupán 23 százaléka tartozik a magasabb költség! csoportba és a maradék egyenl arányban található az átlag, illetve attól jobb kategóriában.

A növénytermeléshez hasonlóan az állattartásban
is fontos kérdés, hogy a term egységre, vagyis az
egy éves átlagállatra fordított kiadások miként térülnek meg az el állított állati termékekben. A fajlagos
terméseredményeknek tehát az állattenyésztésben is
fontos a szerepe. Ugyanakkor már említettük, hogy
ezeknél az ágazatoknál kisebbek az ingadozások az
egyes évek között, mivel az id járásnak való kitettség a
növényekkel ellentétben alig kap hangsúlyt és a hozamalakulást sokkal inkább befolyásolja a fajta, valamint
a tartástechnológia. Emellett az is igaz, hogy az állatoknál a hozam mellett több tényez is befolyással van
a fajlagos költségek nagyságára. Ez különösen a hízó
állatokra érvényes. Az él súly önköltségét ugyanis a
napi súlygyarapodáson túl befolyásolja még például az
év eleji nyitó állomány értéke, az állatok értékesítési,
vágási átlagtömege, a termelési ciklusok hossza, illetve
azok száma.
Mindezeket Þgyelembe véve az állati termékek
önköltségér l összességében elmondható, hogy valamennyi vizsgált ágazatnál n tt az egységnyi termék
el állításra fordított kiadás 2011-ben az el z évhez
viszonyítva (25. táblázat).
A tehéntej önköltsége3 6 százalékkal n tt 2010
és 2011 között a meghatározó árutermel gazdaságok átlagában, ami literenként 73 forintos szintet
jelentett. A változás alapvet en a már említett input
áremelkedésnek tudható be, mivel az általunk vizsgált
gazdaságkörben az egy tehénre jutó hozamok (7123
liter/tehén) az el z évhez képest gyakorlatilag nem
változtak.
Az önköltség megoszlást tekintve elmondható,
hogy a centrumnál alacsonyabb kategóriába tartozó
üzemekben 58 forintért állítottak el egy liter tejet
2011-ben. Ez 24 százalékkal kisebb, mint a centrumhoz
tartozók átlaga. Ezzel szemben a kevésbé költséghaté3
Az önköltség mindig a f termékre kerül meghatározásra. A tej esetében ennek
kiszámítása a következ összefüggés alapján történik: tehenészet teljes költsége
csökkentve a borjak értékével (mint melléktermék) és ez osztva a f termék (megtermelt tej) mennyiségével. Lásd még „Adatbázis és módszer” c. fejezetet!
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25. táblázat: Az állati termékek önköltsége és megoszlása

Ágazat

Tejel tehén (tej)
Étkezési tyúktojás
Bikahizlalás
Sertéshizlalás
Csirkehizlalás

Mértékegység
HUF/liter
HUF/darab
HUF/kg
HUF/kg
HUF/kg

Meghatározó árutermel
gazdaságok átlaga
2010

2011

69,07
19,12
434,97
295,56
242,68

73,23
23,24
467,01
319,98
249,77

Önköltség megoszlása, 2011
Centrumnál
alacsonyabb
érték
58,03
15,22
366,41
252,69
215,83

Önköltség
centrum
(átlag±10%)
76,06
23,32
469,65
320,27
246,86

Centrumnál
magasabb
érték
88,38
27,25
688,08
362,48
285,74

Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások

kony csoportba tartozó termel knél 88 forintba került
a tej literenkénti el állítása, ami 16 százalékkal haladta
meg az átlagos szintet. Ez összességében azt jelentette,
hogy a széls értékek között 30 forint/liter önköltség
különbség alakult ki a vizsgált évben.
A legjelent sebb önköltség növekedés az étkezési tyúktojás el állításánál Þgyelhet meg 2010 és
2011 között. A változás összességében azt eredményezte, hogy a meghatározó árutermel gazdaságok
átlagában az étkezési tojás önköltsége 23 forint volt
a vizsgált évben. A termék el állítás drágulása alapvet en a magasabb áron beszerezhet tápokkal hozható összefüggésbe, de az általunk megÞgyelt gazdaságkörben n ttek a rezsi jelleg! kiadások is. Ezek
közül is kiemelést érdemel a ketreces tartásra történ
átállás hatásai. Emellett a mellékletekben közölt adatok azt is mutatják, hogy a vizsgált két évben közel
4 százalékkal csökkent a tojáshozam az üzemekben.
A megoszlást tekintve elmondható, hogy a széls
értékek között 1,8-szoros különbség jellemezte a termel ket. A költséghatékony csoportba tartozó termel k egy tojást 15 forintért állítottak el , szemben az
átlagtól rosszabbakkal, ahol ez az érték meghaladta a
27 forintot.
Az állati terméket el állító ágazatok mellett a
másik jelent s ágazatcsoportot a hústermel ágazatok
köre adja. Ezeknél az ágazatoknál is n tt az önköltség
2010 és 2011 között. Így a bikahizlalás önköltsége 7,4
százalékkal haladta meg az el z évi szintet. Ez az
input anyagok árváltozásán túl a javuló napi tömeggyarapodással, és az alacsonyabb januári állományértékkel hozható összefüggésbe. Mindezeket Þgyelembe
véve a meghatározó árutermel gazdaságok átlagában
467 forintért állítottak el egy kilogramm él marhát
a vizsgált évben. A többi hízóágazathoz viszonyítva
a marhahizlalást viszonylag változatos tartástechnológia jellemzi. Részben ebb l is adódik, hogy relatív
magas, 1,9-szeres fajlagos költségkülönbség alakult ki
a széls értékek között. A költséghatékony csoportban
átlagosan 366 forintba került egy kilogramm él súly
megtermelése, ami 22 százalékkal kisebb a centrum
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értékénél. Ezzel szemben az átlagot meghaladó költséggel termel üzemekben kilogrammonként 688
forintot fordítottak a marhahús el állítására 2011-ben,
ami jelent sen (47 százalék) meghaladta a centrumhoz
tartozók költségszintjét.
A vizsgált abrakfogyasztó ágazatok közül a sertéshizlalásban 8,3 százalékkal n tt az önköltség 2010-hez
viszonyítva. Ez él súly kilogrammonként 24 forintos
emelkedést jelentett. A változásban ennél az ágazatnál
is a dráguló ipari el állítású tápokra kell utalnunk,
mert a rezsi jelleg! kiadásokat a sertéshizlalásnál mérsékelni tudták a gazdaságok. Külön említést érdemel,
hogy az éves átlagállatra jutó kiadások közel 14 százalékkal n ttek, és így következett be a 8 százalékos
fajlagos költségnövekedés. Ez úgy valósulhatott meg,
hogy javultak a naturális (pl. napi tömeggyarapodás,
elhullás) mutatók az el z évhez viszonyítva.
Az üzemek közötti önköltség megoszlás ugyanakkor néhány fontos dologra mutat rá. A széls értékek
között a sertéshizlalásban az egyik legkisebb (1,4szeres) a különbség. Ez alapvet en a már többször említett relatív egységes hazai tartástechnológiával hozható
összefüggésbe. A másik tényez , hogy a sz!k különbség
ellenére ez a differencia kilogrammonként még mindig
közel 110 forint eltérést jelent a két csoport átlaga között.
A költséghatékonyabb üzemek 253, míg a kevésbé költséghatékony gazdaságok 362 forintért állítottak el egy
kilogramm él súlyt 2011-ben. Az eltérés alapvet en az
alapanyag költségben, a takarmányozásban, valamint a
termelési mutatókban (termelési ciklusok száma, fajlagos tömeggyarapodás stb.) lelhet fel.
Mindezek az adatok is azt bizonyítják, hogy a termel knek nem minden esetben sikerül a ráfordítások
és a hozamok összhangjának optimális megteremtése.
Ez azért is fontos, mert az állattartásban fokozottan nagy jelent sége van a programozott, szervezett
(alapanyag beszerzés és el állítás " termelés "
értékesítés) termék el állításnak, ami nem minden
esetben csak a termel kt l függ.
A csirkehizlalás fajlagos költsége szintén n tt a
vizsgált id szakban. A változás mértéke ugyanakkor
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mindössze 3 százalék volt 2010 és 2011 között, aminek
következtében a meghatározó árutermel gazdaságok
átlagában 250 forintba került egy kilogramm vágócsirke el állítása. Ennél az ágazatnál is megÞgyelhet ,
hogy az egy átlag állatra jutó költségnövekedés mértéke (10 százalék) nagyobb, mint az önköltségé. Ez
szintén a javuló napi tömeggyarapodással függ össze,
de fontos szerepet játszik benne a növekv éves termelési ciklus szám is.
A megoszlást tekintve elmondható, hogy a költséghatékony üzemeknél a fajlagos kiadás 216 forint/
kg volt, ami 13 százalékkal maradt el a költségcentrumot jellemz értékt l. A drágán termel gazdaságokban ugyanakkor átlagosan 286 forintba került egy
kilogramm él csirke. A különbség okai gyakorlatilag
megegyeznek a sertéshizlalásnál említettekkel.
Az önköltség és a f termék-kibocsátás együttes
vizsgálatáról elmondható, hogy a bika- és a sertéshizlalásnál az önköltség centrumhoz tartozik a legnagyobb termékmennyiség. A sertéshizlalásnál például
a f termék 90 százalékát átlagköltségen állították
el a gazdaságok, de magas (41 százalék) az arány a
bikahizlalásban is. Figyelmet érdemel, hogy ez utóbbi
ágazatnál a költséghatékony csoportban szintén 41 százalék az el állított él súly aránya.
Ezzel szemben a tejtermelésnél és a csirkehizlalásnál közel azonos a f termék kibocsátásának aránya
a különböz önköltség csoportok között 2011-ben.
Kivételt képeznek a tojástermel k, mivel az ebb l az
ágazatból a kikerül f termék 52 százalékát az átlagos
önköltségnél drágábban állították el a gazdaságok.
Ezek az adatok szintén a már említett tartástechnológiára, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó ráfordításhozam viszonyok kiemelt szerepére hívják fel a Þgyelmet (26. táblázat).
Általánosságban tehát a 2011. évr l azt mondhatjuk, hogy a gazdaságok az állattenyésztési ágazatoknál
igyekeztek a piaci igényekhez igazítani ráfordításaikat,
így f leg az alapanyag beállításon (saját vagy vásárolt),

a takarmány felhasználáson keresztül részben befolyásolni tudták a költségeiket. Természetesen nem minden ágazatnál és nem minden gazdaságban sikerült a
kiadások és a bevételek optimális arányát megtalálni.

Az állati termékek
értékesítési ára
A növénytermesztéssel kapcsolatban már említettük, hogy a termékek el állítási költségeinek
csökkenése vagy növekedése önmagában még nem
tekinthet kedvez nek vagy kedvez tlennek. Az
ágazat jövedelempozíciójának szempontjából fontos
kérdés, hogy a bevételek, ezen belül dönt en az értékesítési árak miként alakulnak, segítik vagy éppen
ellenkez leg, nem engedik érvényre jutni a kiadásoknál kialakult pozitív, illetve negatív folyamatokat. Ugyanez igaz az állattenyésztés el bb tárgyalt
költségalakulásaira is.
A KSH adataiból megállapítható, hogy az él
állatok és állati termékek termel i ára kedvez en
változott 2010 és 2011 között. Összességében a felvásárlási árak 15,3 százalékkal n ttek 2011-ben az
el z évhez képest. Ezen belül az él állatoké 15,0
százalékkal haladta meg a 2010. évi szintet, míg az
állati termékeké 16,0 százalékkal. Ezek az általános
ármozgások értelemszer!en termékenként eltér
mértékeket és esetenként differenciált változási irányokat takarnak.
A legfontosabb állati termékek közül a tehéntej felvásárlási áremelkedése tovább folytatódott
2011-ben, ami az általunk megÞgyelt meghatározó
árutermel gazdaságok átlagában 19,7 százalékos
növekedést jelentett az el z évhez képest. Ez a
jelent s változás a keresleti piac kialakulásából adódik. Közismert, hogy 2009 nyarára kritikus pontra

26. táblázat: Az állati termékek állatlétszámának és f termék kibocsátásának megoszlása
önköltség alapján, 2011
százalék
Állatlétszám

F termék-kibocsátás megoszlása

Centrumnál
alacsonyabb
érték

Önköltség
centrum
(átlag±10%)

Centrumnál
magasabb
érték

Centrumnál
alacsonyabb
érték

Önköltség
centrum
(átlag±10%)

Centrumnál
magasabb
érték

Tejel tehén (tej)

34

33

33

38

30

32

Étkezési tyúktojás

31

21

48

28

20

52

Bikahizlalás

41

40

19

41

41

18

Sertéshizlalás

5

86

9

4

90

6

Csirkehizlalás

36

34

30

31

36

33

Ágazat

Megjegyzés: Meghatározó árutermel gazdaságok átlaga.
Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások
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jutott a tejágazat (alacsony árak, kereslethiány), és
ennek következtében is sokan felhagytak a termeléssel. Részben ennek, de f leg a külpiaci áralakulások következtében ennek az évnek a végét l ismét
emelkedtek az árak és ez a tendencia kisebb hullámzásokkal ugyan, de folyamatosan tart. Mindezek
közrejátszottak abban, hogy az általunk megÞgyelt
gazdaságkör 2011-ben átlagosan 87,20 forint/literes
áron értékesítette a tejet (27. táblázat).
A felvásárlási árak átlag körüli megoszlásáról
elmondható, hogy az átlagtól kedvez bb árat elér
csoportban literenként 143 forintot értek el a termel k,
míg az átlagtól elmaradók is 72 forintért tudták eladni
terméküket 2011-ben. A közölt adatokkal kapcsolatban
feltétlen meg kell említeni, hogy a magasabb árakban
szerepet játszott a közvetlen fogyasztóknak történ
értékesítés. Ez az értékesítési forma már nem csak a
néhány tehenet tartó gazdálkodókra jellemz , hanem
a nagyobb állatlétszámmal bíró gazdaságokra is.
A másik oldal alacsony áraiban pedig az játszik szerepet, hogy a kis volumen miatt a termel k sz!k csoportja tejbegy!jt kön keresztül adja el a tejet, és ez
árveszteséggel jár. A tej felvásárlási árával kapcsolatban azonban ki kell hangsúlyozni, hogy alapvet en ez
egy továbbra is relatív zárt értékesítési csatornával rendelkez ágazat, ezért a termel k mozgástere viszonylag kicsi.
Az étkezési tojás értékesítési ára átlagosan 17 százalékkal n tt 2010 és 2011 között a meghatározó árutermel gazdaságokban, így valamivel a 20 forintos szint
alatt maradt. Ez a változás dönt en az el z évi magas
árakkal hozható összefüggésbe, de az árak alakulásában itt is meg kell említeni a szabadpiaci értékesítést,
ahol értelemszer!en magasabb árat tudnak realizálni
a termel k Ez tükröz dik az ármegoszlási adatokban is. Az átlagnál kedvez bb csoportnál valamivel
22 forint fölött alakult az átlagos árszint, míg az ún.
átlagtól elmaradó csoportban alig haladták meg az árak a
15 forint/darabos szintet.

A megÞgyelt ágazatok közül a meghatározó árutermel gazdaságoknál a vágómarha felvásárlási ára n tt
a legnagyobb mértékben 2011-ben. A 24,7 százalékos
emelkedés azt jelentette, hogy kilogrammonként 108
forinttal magasabb árat értek el az üzemek, mint az
el z évben. Ugyanakkor szembet!n , hogy a széls
értékek között közel 280 forint/kg-os különbség alakult ki 2011-ben. Ennek okai közül feltétlen említést
érdemel, hogy b vül a húshasznosítású állatállomány,
és ezeknél a fajtáknál kedvez bb árat tudnak elérni
a gazdaságok, f leg ha azokat exportálni tudják.
A b vül kereslet kedvez en érintette az állattartók
egy részét, amit az emelked árakkal ki tudtak használni. Az ágazat szempontjából ennek a tendenciának a fenntartása lenne kívánatos. Ugyanakkor nem
lehet Þgyelmen kívül hagyni, hogy a tejtermelésb l
kikerült bikaborjakat továbbra is csak nyomott áron
lehet értékesíteni, így az árak széls értékei közötti
különbség csökkenése csak kismértékben várható.
Az él sertés-piacot összességében kedvez áralakulás jellemezte 2011-ben. Ennek oka a csökken
állomány miatt kialakult keresleti piac. Ennek következtében a felvásárlási árak 11,9 százalékkal emelkedtek a megÞgyelt gazdaságkörben 2010-hez viszonyítva, és éves átlagban elérték a kilogrammonkénti
336 forintos szintet.
A megoszlást vizsgálva sajátságos képet mutat a
meghatározó árutermel gazdaságokat reprezentáló
tesztüzemi minta. Az átlagnál kedvez bb csoportnál
közel 370 forint volt az átlagos árszint, míg az átlag
alatti csoportban nem találunk gazdaságot. Ez egyértelm!en azt jelzi, hogy koncentrálódási folyamat
zajlik a sertéshizlalásban, illetve az egyre zártabb
értékesítési lehet ségek miatt sz!külnek az árkülönbségek a gazdaságok között.
A felvásárlási árak csökkentek a csirkehizlalásban
az általunk megÞgyelt meghatározó árutermel gazdaságokban. Azt azonban meg kell említeni, hogy a
2011. évben elért kilogrammonkénti 241 forintos ár

27. táblázat: Az állati termékek értékesítési ára és megoszlása

Ágazat

Mértékegység

Meghatározó árutermel
gazdaságok átlaga
2010

2011

Értékesítési ár megoszlása, 2011
Centrumnál
alacsonyabb
érték

Értékesítési ár
centrum
(átlag±10%)

Centrumnál
magasabb
érték

Tejel tehén (tej)

HUF/liter

72,84

87,20

71,67

86,92

143,47

Étkezési tyúktojás

HUF/darab

16,75

19,59

15,22

20,24

22,32

Bikahizlalás

HUF/kg

438,67

546,94

426,49

532,13

705,29

Sertéshizlalás

HUF/kg

300,01

335,67

-

333,42

369,63

Csirkehizlalás

HUF/kg

245,15

240,83

212,57

241,14

273,98

Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások
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nem tekinthet alacsonynak. Itt inkább az el z évi
245 forint/kg-os ár volt kiugróan magas és ehhez
mérten beszélhetünk csökkenésr l.
A baromÞtartás, ezen belül a csirkehizlalás az
egyik legszervezettebb termékpálya, így az értékesítés is meglehet sen zárt csatornákon történik. Ebb l
az is következik, hogy az elért értékesítési árak között
csekély különbségek alakulnak ki az egyes termel k
között. A közölt adatok is ezt tükrözik, hiszen az
árcentrumtól rosszabb csoportban is 200 forint fölött
volt az ár, ami 12 százalékkal maradt el az átlagot
jellemz 241 forint/kg-os szintt l. A jobbak ett l 33
forinttal magasabb ára a közvetlenül a fogyasztónak történ értékesítéssel függ össze. Ez nem mond
ellent az egységes termékpályának, mert ezzel az
értékesítéssel a termel k csekély hányada tud élni.
A többség továbbra is a feldolgozókon keresztül adja
el termékét.
Az értékesítési árak és a f termék-kibocsátás kapcsolatából ki kell emelni, hogy a marhahizlalást kivéve
minden esetben a legnagyobb arányt a felvásárlási ár
centrumában találjuk. A tejnek például 97 százalékát
átlagáron értékesítették a gazdaságok, de 96 százalékos arány jellemzi az él sertés és 90 százalék az él csirke eladását is. Emellett szintén magas (82 százalékos) f termék kibocsátás jellemzi ebben a csoportban
az étkezési tojástermel ket. Kivételt a marha hizlalásnál Þgyelhetünk meg, itt az értékesített mennyiség
közel azonosan oszlik meg a három csoport között
(28. táblázat).
Összességében a növénytermeléshez hasonlóan az
állattenyésztési ágazatokról is megállapítható, hogy a
termel k szempontjából kedvez en alakultak a 2011es esztend felvásárlási árai. Mindez nincs ellentétben azzal a költségeknél tett megállapítással, hogy a
termel knek sokkal nagyobb hatásuk van költségeik
alakítására, mint az árakra, így megítélésünk szerint
az eredményes gazdálkodás érdekében a költséggazdálkodásnak kiemelt szerepet kell kapnia.

Az állattenyésztési ágazatok
jövedelemhelyzete
Az emelked felvásárlási árak többletbevételt biztosítanak a termel knek, de ez még önmagában nem
feltétlen jelenti azt, hogy ezáltal javul az adott ágazat
jövedelemhelyzete, s t ez fordítva is igaz. A csökken értékesítési árak sem automatikusan rontják az
ágazatok jövedelempozícióját. Az igazán fontos kérdés az, hogy miként alakul az árak tisztajövedelemtartalma. Ezt azért is tartjuk kiemelten fontosnak, mert
a jöv ben az árak szerepe még inkább felértékel dik a
támogatásokhoz képest, és azok az ágazatok kerülnek
versenyel nybe, amelyek úgymond „meg tudnak élni”
az árakból, és a támogatás a gazdaságok jövedelemtömegét tudja gyarapítani, nem pedig költségcsökkent
szerepet tölt be.
A meghatározó árutermel gazdaságok adatai alapján általánosságban elmondható, hogy az állattenyésztési ágazatok értékesítési árainak jövedelemtartalma a
korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is változatosan
alakult. A vizsgált öt meghatározó állati termék közül
háromnak javult, míg kett nek romlott a termékegységre vetített jövedelme.
A tehéntej az els csoportba tartozik, mivel az
önköltség növekedést kompenzálta a jelent s áremelkedés, így az árban literenként közel 14 forint jövedelem keletkezett 2011-ben. Ez azért is érdemel Þgyelmet,
mert 2010-hez viszonyítva ez literenként több mint 10
forintos javulást jelent. Hasonló tendencia jellemezte a
bikahizlalást. A felvásárlási árak itt is fedezetet nyújtottak a hizlalás során felmerült kiadásokra a vizsgált évben, s t a kilogrammonkénti közel 80 forintos
jövedelem igen jónak mondható. Ezt azért is fontos
hangsúlyozni, mert ez az ágazat hosszú id n keresztül
veszteséges volt. Ugyancsak az els csoportba tartoznak a sertéshizlalással foglalkozó gazdaságok. Él súly

28. táblázat: Az állati termékek állatlétszámának és f termék kibocsátásának megoszlása
értékesítési ár alapján, 2011
százalék
Állatlétszám

F termék-kibocsátás megoszlása
Centrumnál
alacsonyabb
érték

Értékesítési ár
centrum
(átlag±10%)

Centrumnál
magasabb
érték

1

2

97

1

4

14

82

4

33

31

36

33

31

-

94

6

-

96

4

5

91

4

6

90

4

Centrumnál
alacsonyabb
érték

Értékesítési ár
centrum
(átlag±10%)

Centrumnál
magasabb
érték

Tejel tehén (tej)

4

95

Étkezési tyúktojás

17

79

Bikahizlalás

36

Sertéshizlalás
Csirkehizlalás

Ágazat

Megjegyzés: Meghatározó árutermel gazdaságok átlaga.
Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások
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29. táblázat: Az állati termékek jövedelemhelyzete
Fajlagos jövedelema)
HUF/liter, darab, kg
2010
2011

Ágazat

3,77

Étkezési tyúktojás

-2,37

-3,64

-363

-483

-6,71

-7,63

3,70

79,92

29 389

48 909

15,57

22,19

Kocatartás
Sertéshizlalás
Csirkehizlalás

164 346

100 HUF termelési költségre jutó
ágazati eredmény (HUF)
2010
2011

Tejel tehén (tej)
Bikahizlalás

13,97

Ágazati eredményb)
HUF/tehén, tojó, egyed
2010
2011
241 059

30,84

42,55

-

-

54 006

56 938

21,41

24,04

4,45

15,69

4 069

7 621

4,03

6,64

2,47

-8,94

120

-64

3,06

-1,49

Nem tartalmaz támogatást. A támogatásokat is tartalmazza.
Megjegyzés: Meghatározó árutermel gazdaságok átlaga.
Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások
a)

b)

voltak kénytelenek elkönyvelni a termel k a vizsgált
évben. Ez azért is tekinthet kedvez tlennek, mert az
el z évben a felvásárlási ár szerény mértékben ugyan,
de még tartalmazott jövedelmet (3. ábra).
A növénytermesztéshez hasonlóan az állattenyésztésnél is a végleges eredményalakulást a f termék
árbevételén túl az „egyéb” címeken kapott bevételek
nagysága határozza meg. Ezen ágazatok egy részénél a f termék mellett – szükségszer!en – keletkez
egyéb termékek értékesítése számottev en hozzájárul
a realizálható haszon nagyságához. Elég talán a tejel

kilogrammonként ugyanis közel 16 forint jövedelmet
realizáltak 2011-ben, ami több mint 10 forinttal haladja
meg az el z évi szintet (29. táblázat).
Ezzel szemben a két vizsgált baromÞ ágazatnál
romlott az árak jövedelemtartalma. Az étkezési tojásnál az el z évhez hasonlóan az értékesítési ár nem
fedezte a költséget, s t a veszteség tovább n tt 2011ben. Az ágazat gondját jelzi, hogy mindeközben 17
százalékkal n tt a felvásárlási ár. A csirkehizlalásban
szintén romlott az ár jövedelemtartalma 2010 és 2011
között. Kilogrammonként közel 9 forint veszteséget

3. ábra: A fontosabb állati termékek költség-, ár-, jövedelem mutatói
Vágómarha
600
500

13,97

3,77

79,92
3,70

400
HUF/kg

HUF/liter

Tej
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

300
200
100
0

2010

2011

2010

Vágósertés

Vágócsirke

400

300

350

2,47

250

15,69

4,45

-8,94

200

250

HUF/kg

HUF/kg

300

2011

200
150

150
100

100
50

50
0

0
2010

2011
Értékesítési ár

2010
Önköltség

Jövedelem hiány

Megjegyzés: Meghatározó árutermel gazdaságok átlaga.
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tehéntartást említeni, ahol az ágazat bevételeit növeli
– a tejértékesítés mellett – a borjú, valamint a selejttehén eladása után kapott összeg is. Ezen túlmen en
természetesen a különböz címeken kapott, ágazatokhoz kapcsolódó, illetve kapcsolható támogatások is
befolyásolják a végleges eredmények kialakulását.
Mindezeket Þgyelembe véve elmondható, hogy a
meghatározó árutermel gazdaságok átlagában az ágazatok nagyobb részében javult, míg kett ben romlott
az éves átlagállatra jutó ágazati eredmény 2010 és 2011
között.
A tejtermelésben a folyamatosan emelked felvásárlási ár következtében közel 50 százalékkal n tt az
eredmény az el z évhez viszonyítva, így meghaladta
a tehenenkénti 241 ezer forintot a vizsgált évben. Az
a tény, hogy az állami támogatások teljes egészében
a termel k jövedelmét szolgálták külön pozitívumnak értékelhet , mert mint láttuk a tej felvásárlási ára
önmagában fedezetet nyújtott a költségekre.
Kedvez tlenül alakult ugyanakkor a 2011-es esztend az étkezési tyúktojástermeléssel foglalkozó üzemek számára. A meghatározó árutermel gazdaságok
átlagában veszteséges volt a termék el állítás, vagyis
az állami támogatás csak a veszteség mérséklését tette
lehet vé. Az alapvet okokat az árak jövedelemtartalmával kapcsolatban már összefoglaltuk. Az ágazati
eredmény szempontjából a kedvez tlen csoportba
tartozik még a csirkehizlalás. A növekv költségek és
a csökken felvásárlási ár következtében veszteséges
évet zártak a termel k 2011-ben. A növekv állami
támogatás csak mérsékelni tudta az ágazat veszteségét.
A sertéstartás két megÞgyelt ágazatának jövedelemhelyzete eltér mértékben, de javult 2010 és 2011
között. A tenyészt fázisban 5,4 százalékkal n tt az
ágazati eredmény, így egy kocán közel 57 ezer forint
nyereséget értek el a gazdaságok. A hizlalás során átlagosan 7621 forint eredményt realizáltak a meghatározó
árutermel gazdaságok 2011-ben. Ez 87,3 százalékkal
haladta meg az el z évi szintet. Emellett az is mindenképpen Þgyelmet érdemel, hogy egymás után két
évben nyereséges volt az ágazat.

Ugyancsak jelent s (66,4 százalék) javulás Þgyelhet meg a marhahizlalásnál 2011-ben. Az évek óta
veszteséges ágazat a 2010-es esztend után a már említett okoknak köszönhet en ismét nyereségesen zárta
az évet, és csak remélni lehet, hogy ez a tendencia tartósnak bizonyul.
Az állattenyésztési ágazatok többnyire folyamatos
bevételt biztosítanak a gazdaságoknak, ami likviditási szempontból nem elhanyagolható kérdés. Ebb l
részben az is következik, hogy a 100 forint termelési
költségre jutó ágazati eredménynek – hasonlóan a
növénytermesztéshez – kiemelt fontossága van.
Az állattenyésztés eredményessége heterogén képet
mutatott az elmúlt id szakban. Az ágazatok jövedelempozíciója hullámzott az egyes évek között, és az állati
termékek jövedelem rátája többnyire messze elmaradt
a növényekét l. Ez a helyzet kismértékben ugyan, de
javult az utóbbi években. Ez alól természetesen a veszteséges ágazatok kivételt képeznek.
Mindezeket Þgyelembe véve az állati termékek
közül kiemelkedik a tej 43 százalékos jövedelemrátája,
ami 38 százalékkal haladja meg a 2010-es szintet. Kedvez még a kocatartás 24 és a bikahizlalás 22 százalékos jövedelmez ségi szintje is. A sertéshizlalásnál 10
százalék alatt maradt a 100 forint termelési költségre
jutó ágazati eredmény a vizsgált évben. A két baromÞ
ágazat ugyanakkor veszteséges évet zárt, melynek
okait az el z ekben már összefoglaltuk.
Az állattartó ágazatok jövedelemmegoszlását a
növényekhez hasonlóan az ágazati eredmények alapján
vizsgáltuk. A közölt adatok alapján elmondható, hogy
az átlagtól kedvez tlenebb csoportban a kiemelt állati
termékek többsége veszteséges volt. Kivételt a tejel
tehenészet jelentett, ahol a támogatásnak és az egyéb
bevételeknek köszönhet en tehenenként átlagosan 130
ezer forint eredményt realizáltak az ide tartozó gazdaságok 2011-ben. A veszteséges ágazatok közül ki kell
emelni a kocatartást, mert itt az éves átlagállatra jutó
hiány meghaladta a 35 ezer forintos szintet a vizsgált
évben (30. táblázat).

30. táblázat: Az állati termékek ágazati eredményének megoszlása

Ágazat
Tejel tehén
Étkezési tyúktojás-termelés

Mértékegység
HUF/tehén

Centrumnál
alacsonyabb
érték
130 208

Ágazati eredmény megoszlása, 2011
Ágazati eredmény
centrum
(átlag±10%)
242 051

Centrumnál
magasabb
érték
457 347

HUF/tojó

-1 415

-

385

Bikahizlalás

HUF/egyed

-11 957

53 420

101 006

Kocatartás

HUF/egyed

-35 204

52 625

140 654

Sertéshizlalás

HUF/egyed

-6 738

-

17 326

Csirkehizlalás

HUF/egyed

-553

-

270

Megjegyzés: Meghatározó árutermel gazdaságok átlaga.
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31. táblázat: Az állati termékek állatlétszámának és f termék kibocsátásának megoszlása
ágazati eredmény alapján, 2011

Ágazat

Tejel tehén
Étkezési tyúktojás-termelés
Bikahizlalás
Kocatartás
Sertéshizlalás
Csirkehizlalás

Állatlétszám
Ágazati
Centrumnál
Centrumnál
eredmény
alacsonyabb
magasabb
centrum
érték
érték
(átlag±10%)
4
95
1
48
52
46
1
53
48
0
52
40
60
41
59

F termék-kibocsátás megoszlása
Ágazati
Centrumnál
Centrumnál
eredmény
alacsonyabb
magasabb
centrum
érték
érték
(átlag±10%)
2
97
1
52
48
44
1
55
52
0
48
38
62
43
57

Megjegyzés: Meghatározó árutermel gazdaságok átlaga.
Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások

Ezzel szemben az ágazati eredmény centrumnál
kedvez bb csoportba tartozó üzemek valamennyi állattenyésztési ágazatban pozitív eredményt értek el, s t
ennek mértéke nem egy ágazatban kedvez nek ítélhet .
Ilyen például a tejtermelés, ahol egy tehén után átlagosan 457 ezer forint ágazati eredményt realizáltak a gazdaságok 2011-ben. Ugyancsak kedvez évet zártak az e
csoportba tartozó bikahizlalással (101 ezer forint/egyed)
és kocatartással (141 ezer forint/egyed) foglalkozó gazdaságok is. Külön említést érdemel a két veszteséges
baromÞ ágazat. Ebben az átlagtól kedvez bb csoportban
nyereséges mind a tojástermelés, mind a csirkehizlalás.
Sajátságos képet tükröz az állatlétszám, illetve a
f termék-kibocsátás ágazati eredmény szerinti megoszlása. A felvásárlási áraknál azt Þgyelhettük meg,
hogy mind az állatlétszám, mind az állati termék
mennyisége az átlag körüli csoportban található. Az
ágazati eredménynél – hasonlóan a növényekhez –
fordított az arány. A centrumba – a tejel tehenészetet
kivéve – gyakorlatilag alig került gazdaság. Ennek az
oka egyszer!en az, hogy az eredmény a bevételek és
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a kiadások különbsége, vagyis számított adat. A két
tényez néhány százalékos, de ellentétes irányú eltérése az átlagtól már hatványozottan jut érvényre a
kapott végeredményben.
Mindezeket Þgyelembe véve megállapítható, hogy
mindhárom hízó (bika, sertés, csirke) ágazatnál a
kibocsátott termékek nagyobb (55–62 százalék) hányadán az átlagtól jobb eredményt értek el a gazdaságok.
A tejnél az átlagos eredményt elér gazdaságok adták
a kibocsátott termék 97 százalékát, míg a kocánál és a
tojásnál a kisebb ágazati eredménynél található a legnagyobb (52 százalék) arány (31. táblázat).
A közölt adatok az állattenyésztési ágazatoknál is
jelzik a ráfordítás-hozam viszonyok, illetve a bevételek
és kiadások eredményre gyakorolt szerepének fontosságát. Ezek optimális összhangjának megteremtése
folyamatos munkát ad a mez gazdasági vállalkozásoknak. Az átlag számok, ha esetenként el is fedik az
üzemek közötti különbségeket, de fontos támpontot
adhatnak a termel knek saját tevékenységük megítéléséhez.

