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Bevezetés

Bevezetés
Tanulmányunkban a főbb mezőgazdasági termelő ágazatok globális, európai és magyarországi
piacán rövid és középtávon valószínűsíthető tendenciák felvázolására vállalkoztunk. Több ismert és
elismert nemzetközi szervezet, valamint intézet és intézmény (Európai Bizottság, USDA, OECD és
FAO stb.) továbbá piacelemző cég projekcióira és adataira támaszkodtunk. Munkánkat nehezítette,
hogy a különböző műhelyek eltérő módszerekkel dolgoznak, nem feltétlenül ugyanazon makrogazdasági feltevésekből indulnak ki, nem ugyanazon időhorizontot vizsgálják, és gyakran a historikus
adataik sem egyformák.
Az OECD és a FAO mezőgazdasági helyzetelemzései és középtávú előrejelzései az elmúlt években hangsúlyosan foglalkoztak a mezőgazdasági áruféleségek árainak emelkedésével és szélsőséges
ingadozásaival. Az elemzők szerint a termelés bővülése hosszabb távon valamelyest fékezheti az
árak kilengéseit, de azok szintje – a kereslet és a termelési költségek folyamatos növekedéséből
kifolyólag – a 2000-es évtized közepét megelőző években megszokottnál magasabb lesz. A hozamok
lokális időjárási szélsőségek miatt bekövetkező változásai mindaddig gondot okozhatnak, amíg a
szezonévi zárókészletek szintje alacsony marad.
A világ mezőgazdaságának legnagyobb kihívása középtávon továbbra is a termelékenység fenntartható növelése, és ezáltal az élelmiszerek, a takarmányok, a biohajtóanyagok és a növényi rostok
növekvő keresletének kielégítése. Míg a főbb mezőgazdasági áruféleségek nominál ára a várakozások szerint tovább nő a következő tíz évben, az elemzők reálértéken inkább csökkenést vetítenek
előre. A mezőgazdasági nyersanyagok piacai és az energiapiacok közötti kapcsolat a közelmúltban
szorosabbá vált.
Az elemzők a kőolaj árára vonatkozó középtávú előrejelzéseiket egy esztendő alatt átlagosan
25 dollárral korrigálták felfelé, ami meghatározó a mezőgazdasági nyersanyagok árának előrejelzésében, hiszen ennek hatására a termelési költségek, továbbá a bioüzemanyagok és az ezek előállításához szükséges termények iránti kereslet egyaránt megugorhat.
Míg a világ agrártermelése átlagosan évi 2 százalékkal nőtt a korábbi évtizedekben, a növekedés
üteme évi 1,7 százalékra eshet vissza a következő tízéves időszakban. Az erőforrások korlátossága,
a környezetterhelés erősödése és az inputok drágulása a világ szinte valamennyi térségében megnehezítik a termelés bővítését. Újabb földterületek termelésbe vonásának és a termelékenység javulásának köszönhetően a világ agrártermelésének növelésében a korábbinál nagyobb szerepük lehet a
fejlődő országoknak. Ezekben az átlagos éves növekedés 1,9 százalék, míg a fejlett országokban évi
1,2 százalék körül alakul a várakozások szerint. A fejlődő és a feltörekvő országokban a fogyasztói jövedelmek növekedése és az urbanizáció miatt változnak az élelmiszerfogyasztási szokások,
a kereslet a nagyobb hozzáadott értékű termékek és a fehérjében, zsírban gazdagabb élelmiszerek
irányába tolódik el.
Ez élénkíti az értékesebb húsok, húskészítmények és a tejtermékek piacát, és áttételesen az állatállomány takarmányozására szolgáló gabonafélék és olajmag-származékok piacait is. Brazíliában,
Kínában, Indonéziában, Thaiföldön, Oroszországban és Ukrajnában jelentős beruházások történtek
a mezőgazdasági termelés növelése érdekében. A modellszámítások szerint a rizs, az olajmagvak, a
növényolajok, a cukor, a marhahús, a baromfihús, a hal és a haltermékek piacán tíz év múlva a fejlődő országokból származó export lesz a meghatározó.
Kiemelt ágazatok
A bioetanol és a biodízel globális termelése középtávon várhatóan csaknem megkétszereződik, de továbbra is Brazíliában, az Egyesült Államokban és az Európai Unióban koncentrálódik.
A bioüzemanyagok gyártásának alapanyagai főleg a hagyományos mezőgazdasági alapanyagok
5
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maradnak: a 2020-as évtized elején e célra használhatják a világ cukornádtermésének 34 százalékát, növényolaj-termelésének 16 százalékát és takarmánygabona-termésének 14 százalékát.
A kormányzati politikákból kifolyólag az Egyesült Államok és Brazília között várhatóan nő a
bioüzemanyagok kereskedelme.
Mivel a kukoricából előállított etanol belföldi felhasználását korlátozzák az előírások, ezért
az USA növeli a cukornádból készült etanol importját (elsősorban Brazíliából), hogy kielégítse a
növekvő keresletet. Ugyanakkor Brazília kedvező áron importálhat kukoricából előállított etanolt
Észak-Amerikából, hogy így fedezze rugalmas üzemanyag-felhasználású járműparkjának szükségleteit. Az Egyesült Államokban az üzemanyagokba bekevert etanol mennyisége már 2016-ban eléri
a motortechnikai maximumot, ezt követően csak a járműpark fejlesztésével növelhető a felhasználás.
A gabonafélék készleteinek és éves felhasználásának aránya a sokéves átlag alatt marad, ami
magában hordozza az árak erőteljes ingadozásának kockázatát.
Az elkövetkező tízéves időszakban Oroszország, Ukrajna és Kazahsztán jelentősége tovább nő
a nemzetközi gabonakereskedelemben, a térség időjárásnak kitett, évjáratonként számottevően változó termelése azonban komoly hatással lehet a nemzetközi kereskedelemre, és tovább növelheti a
bizonytalanságot a világpiacon.
Az olajmagvak termelése és exportja terén a piac hagyományos szereplői továbbra is dominálnak majd, azonban néhány feltörekvő exportőr, mint például Ukrajna és Paraguay várhatóan egyre
nagyobb szeletet hasítanak ki a nemzetközi kereskedelemből. A globális import több mint fele Kínában realizálódik. Az elemzők úgy vélik, hogy Brazília olajmag-termelésének növekedése évi közel
5 százalékról 2 százalék alá eshet vissza.
Az élelmiszeripar és az etanolgyártás a cukortartalmú növények iránti keresletet magas szinten
tarthatja, ezért a cukor ára a várakozások szerint nem csökken. Ázsiában továbbra is termelési ciklusok jelentkezhetnek, amelyek a cukor árának jelentős ingadozását idézhetik elő, ezért a globális
cukorpiac alkalmazkodását igénylik. Brazília meghatározó szereplő marad a világ cukorpiacán, ezért
a dél-amerikai ország etanol- és cukortermelése közötti arány továbbra is számottevő hatást gyakorol
az árak alakulására.
A húsféleségek iránti kereslet elsősorban Ázsiában, a kőolajexportőr országokban és LatinAmerikában nő, mivel e térségekben a fogyasztói jövedelmek növekedése erőteljes lesz. A 2020-as
évtizedre a sertéshús helyett már a baromfihús lesz a legkeresettebb húsféleség, amely a legolcsóbb
és legkönnyebben elérhető fehérjeforrás. A fejlett országokban a sajtok és a friss tejtermékek kivételével csupán szerény növekedés várható a tejtermékek fogyasztásában, míg a fejlődő országokban az
összes tejtermék fogyasztása a bázisidőszaknak tekintett 2009–2011 közötti évek átlagához képest
30 százalékkal növekedhet az előttünk álló tízéves időszakban. A tejtermelés nagymértékben bővülhet Kínában és Indiában.
A változás ideje – hosszú távú kilátások
A mezőgazdasági termelést az elkövetkező 40 évben 60 százalékkal szükséges növelni ahhoz,
hogy kielégítse a növekvő élelmiszerkeresletet. A 2005–2007 közötti időszak átlagához képest
2050-ben egy milliárd tonnával több gabonát és 200 millió tonnával több húst kell előállítani.
A bioüzemanyagok gyártásához szükséges nyersanyagok iránti kereslet a termelés további növelését
igényli. A mezőgazdasági hasznosítású földterület bővítése globális szinten erősen korlátozott.
A szántóterület a várakozások szerint 69 millió hektárral, vagyis legfeljebb 5 százalékkal emelkedhet 2050-ig, ezért a kibocsátás elsősorban a termelékenység javításával növelhető. A jobb mezőgazdasági gyakorlat ösztönzése, a megfelelő kereskedelmi, műszaki és szabályozási környezet
kialakítása, a mezőgazdasági innovációs rendszerek fejlesztése, és mindezeken belül az egyedi igé6
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nyekkel rendelkező kisgazdaságok bevonása elengedhetetlen feltétele annak, hogy a világ mezőgazdasága a kihívásoknak megfeleljen.
Az élelmiszer termékpályán fellépő veszteségek csökkentését és a hulladékgazdálkodás fejlesztését szolgáló intézkedések szintén kulcsfontosságúak a növekvő kereslet kielégítésének és az ellátási
lánc hatékonyságának javításában.

7

Gabona

Gabona
A gabona termékpálya nemzetközi kilátásai
A 2007–2012 közötti időszakban harmadik alkalommal fordult elő a mezőgazdasági termények
olyan mértékű áremelkedése 2012 nyarán, amely ársokkot idézett elő a világpiacon. Hatása gyengébb volt a korábbiaknál, ugyanis az áremelkedés nem érintette egyenlő mértékben az alapvető gabonaféléket, nem súlyosbították a fontosabb exportőr országok nemzetközi kereskedelmet hátráltató,
piacvédő beavatkozásai (átmeneti exportkvótázás vagy -korlátozás) és az energiaárak változása is
kisebb hatást gyakorolt az élelmiszerárakra (1. ábra).
A takarmányok és a bioüzemanyagok iránti kereslet növekedése miatt a kukoricának a kínálatkeresleti egyensúlya feszesebbé vált a búzához képest a 2007–2012 közötti időszakban. Az OECD
és a FAO adatai azt mutatják, hogy történelmi mélypontra (1,02) zuhant a búza és a kukorica közötti
árarány 2012-ben, és a termények közötti árrés továbbra is szűkös marad az elkövetkezendő tízéves
időszakban. Az árarány az előző évtized 1,4 értékével szemben nem éri el az 1,2-et a 2021/2022.
gazdasági év végére. A búza árát évi 1,5 százalékos növekedést követően nominálértéken 279 USD/
tonna körül várják az elemzők (15 százalékkal haladja meg a történelmi átlagot) a vizsgált időszak
végére, míg a takarmánygabonák ára 246 USD/tonna lehet a 2021/2022. gazdasági évben. Reálértéken azonban mindkét termény esetében csökkenéssel számolnak.
1. ábra: A főbb gabonafélék világpiaci árának alakulása (1989–2021)
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A 2007. évi recessziót követően továbbra is fennálló gazdasági, társadalmi, politikai bizonytalanságok kétségkívül vonzák a spekulatív tőkebeáramlást az árupiacokra. A pénzügyi piacokon megfigyelhető folyamatok átgyűrűznek a mezőgazdasági termények áraiba, és a rövid távú árvolatilitást
súlyosbíthatják. Érthető, hogy a piaci elemzők kiemelt figyelmet szentelnek a pénzügyi befektetők
növekvő jelenlétének, mégis a kereskedési statisztikákból leszűrhető spekulatív nyomás kisebbnek
bizonyult 2012-ben, mint az előző két év során.
A FAO szakértői az áringadozások kezelésére szolgáló leggyakrabban használt kormányzati intézkedéseket, mint például, importvámok csökkentését és megszüntetését, az élelmiszeralapanyagok vásárlásának támogatását vagy a termelésösztönző intézkedések (input anyagok
9
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támogatása, termelői támogatások) bevezetésének hatását a várttól gyengébbnek találták az utóbbi
években. A kockázatok enyhítésére a határidős fedezeti ügyletek (kockázatkezelési lehetőségek)
alkalmazását, a fenntarthatóság és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjait szem
előtt tartó támogatásokat, az árumozgást elősegítő infrastrukturális fejlesztéseket, a magánszektor
beruházásainak ösztönzését preferálnák. A biztonsági háló további elem lenne a hatékony ár- és piaci
információs rendszerek működtetése, mint például a FAO keretein belül működő, a G20 kezdeményezésére újonnan létrehozott Mezőgazdasági Piaci Információs Rendszer (Agricultural Market
Information System, AMIS) (Hallam – Balbi, 2012).
A gabonafélék hozamának növekedési tendenciája tovább lassul
A gabonafélék globális vetésterülete korlátokba ütközik, ezért az előttünk álló évtizedben előreláthatóan csupán 4,7 százalékkal bővül, és 740 millió hektár körül alakul a 2021/2022. gazdasági
évben. Az OECD és a FAO projekciója más műhelyek elemzésével összhangban1 azt mutatja, hogy a
hozamnövekedés intenzitása a gabonafélék és az olajmagvak esetében egyaránt gyengül, különösen
az elkövetkezendő 4 évben. A jelentés szerint Ludena et al. (2007) rámutat arra is, hogy az elmúlt
két évtizedben bekövetkezett hozamnövekedés elsősorban azokban a fejlődő régiókban történt, ahol
jelentős gazdasági reformok zajlottak 1980 óta. Ide sorolja többek között Kínát, Kelet-Európát, a volt
Szovjetuniót, a Szub-Szahara régiót és Latin-Amerikát.
A világ gabonatermelése az előrejelzések szerint 17 százalékkal növekedhet, a teljes kibocsátás
elérheti a 2,66 milliárd tonnát a 2021/2022. gazdasági év végére. A tendenciát követve a búza részaránya tovább csökken és 29 százalék körül várható az évtized végén, a takarmánygabonák részesedése 51 százalékra növekszik, a rizs pedig változatlanul 20 százalékot képvisel az összes termelésből.
Becslések szerint a búza globális termelése 12 százalékkal emelkedhet a 2009–2011. évi bázishoz
képest, így 760,9 millió tonna termény betakarításával számolnak tíz esztendő távlatában. A területre
vonatkozó előrejelzések 2,8 százalékos emelkedést jeleznek középtávon, a legjelentősebb növekedés
Ukrajnában, Oroszországban, Kanadában, Argentínában és Kazahsztánban valószínűsíthető, ezzel
szemben az USA-ban és Kínában a terület csökkenését vetítik előre. A búza átlagos hozamnövekedése évi 0,9 százalék körül alakul, a korábbi trendekhez képest (2 százalékos növekedés) jelentős
lassulás figyelhető meg, amely egyes térségekben a területek bővülését is behatárolja.
A fontosabb búzatermelők közül a piacvezető Európai Unió kibocsátása a 2009–2011. évi bázishoz képest 9 százalékkal növekszik a 2021/2022. gazdasági évre, míg a rangsorban követő Kína
és India termelése 3 és 8 százalékkal emelkedik (2. ábra). Az Oroszországra vonatkozó becslések
28 százalékos emelkedést jeleznek, ezáltal feljebb kerülhet a ranglistán, míg Ukrajna 38 százalékos kibocsátás-növekedéssel a világpiac hetedik legnagyobb termelőjeként lesz jelen. Az északamerikai térségből az USA búzatermesztésének 5 százalékos csökkenését (szója- és kukoricaterületek növekedése miatt), Kanadának pedig 12 százalékos növekedését valószínűsítik. Figyelemre
méltó Törökország és Pakisztán búzatermelésének fejlődése, ugyanis az előbbi jelentős mennyiséget
(4 millió tonna) vihet a nemzetközi piacra, továbbá a latin-amerikai régióból Argentína termelésének
33 százalékos növekedése.

A Világbank (World Development Report, 2008) szerint a legtöbb térségben az átlaghozamok növekedési rátájának folyamatos csökkenésével lehet számolni a kukorica, a búza, a rizs és a szójabab esetében, kivételt képez ez alól Kelet-Európában a búza és a szójabab. Alston et al.
(2008) szerint a hozamok növekedése a nagy termelő országokban is negatív tendenciát követ (OECD-FAO, 2012).
1
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2. ábra: A búza és a takarmánygabonák termelésének várható alakulása
a főbb országokban (2021/2022. gazdasági év)
Búzatermelés: 760,9 millió tonna
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A takarmánygabonák termőterülete a búza alig 3 százalékos növekedésével szemben 7 százalékkal emelkedik, várhatóan 344 millió hektáron termesztenek takarmánygabonát 2021/2022. gazdasági
évben. A terület bővülésével főként Brazíliában, Argentínában, Kanadában és a szub-szaharai országokban számolnak. A hibrideknek köszönhetően a termésátlag javulása éves szinten megközelíti az
1,4 százalékot, a globális termelés 20 százalékos növekedést követően eléri az 1362,6 millió tonnát.
A piacvezető Amerikai Egyesült Államok kibocsátása 23 százalékkal emelkedik, a becslések szerint
középtávon 411 tonnára emelkedhet a takarmánygabonák termelése. A rangsorban követő Kína 23
százalékkal, míg az Európai Unió alig 3 százalékkal növeli majd termelését az elkövetkezendő tíz
évben. Világszinten a legerőteljesebb, 42 százalékos növekedést Oroszországban jeleznek, a takarmánytermelés meghaladja a 37 millió tonnát a 2021/2022. évi szezon végére. Brazília, Argentína,
Mexikó és Ukrajna, illetve Kanada esetében 23–28 százalékos növekedést prognosztizálnak.
Erős kereslet várható a nemzetközi kereskedelemben
Az éves termésmennyiség ingadozása és a megnövekedett kereslet miatt a nemzetközi piacra jutó
gabona mennyisége olykor több 10 millió tonna készletcsökkenést eredményez, erős versenyhelyzetet teremtve ezzel nemcsak az exportőrök, hanem az egyes termények között is. Az előrejelzések
alapján a globális kereskedelembe jutó búza és takarmánygabona mennyisége 298,4 millió tonnára
emelkedhet a 2021/2022. időszak végére, amely 47 millió tonnával (19 százalék) több termény piacra
jutását feltételezi a 2009–2011. bázisidőszakhoz képest.
Becslések szerint a globális búzaexport mennyisége a korábbi 129,9 millió tonnával szemben
17 százalékkal nőhet, megközelítheti a 152,5 millió tonnát. Az erősödő kereslet elsősorban a fejlődő országok népességnövekedésének tudható, jelentős importra az ázsiai országok, a szub-szaharai
térség, Egyiptom, Indonézia és Szaud-Arábia felől számítanak. Egyiptom a 12 millió tonna körüli
behozatalával továbbra is a világ legnagyobb importőre marad, mindemellett a kereslet emelkedését
valószínűsítik Brazília és Indonézia részéről is (USDA, 2012).

11

Gabona

3. ábra: A búza és a takarmánygabonák exportjának várható alakulása
(2021/2022. gazdasági év)
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Az OECD és a FAO előrejelzése a hagyományosan öt legnagyobb búzaexportőr esetében (sorrendben USA, EU, Ausztrália, Kanada és Oroszország) a piac átrendeződését vetíti előre középtávon
(3. ábra). Oroszország a 17 százalék körüli részesedéssel a világ legjelentősebb exportőrévé válhat
2021/2022-re, míg az USA korábbi 22 százalékos részarányával szemben 16 százalékos részesedést
jeleznek. Kanada kivitele meghaladja az Európai Unió exportját, részesedésük a kereskedelemből
13 százalékra és 11 százalékra csökken. Ukrajna és Kazahsztán a globális kivitelből akár 9 százalékot
és 8 százalékot érhet el, így a volt szovjet utódállamok együttes aránya a 34 százalékot is megközelítheti. Kazahsztán is jelentősen növeli részesedését a nemzetközi búzakereskedelemben, potenciális lehetőségeinek kiaknázását azonban infrastrukturális és intézményi (jogszabályi) akadályok
nehezítik.
A nemzetközi piacra jutó takarmánygabona mennyiségét a 20 százalékos emelkedést követően
145,9 millió tonnára becsülik középtávon, szemben a korábbi 121,8 millió tonna mennyiséggel.
A hozamok növekedésének és az új hibridek megjelenésének köszönhetően a kukorica részaránya
eléri a 80 százalékot, az árpa 13 százalékot, a cirok 5 százalékot, az egyéb gabonafélék 2 százalékot
képviselnek a kereskedelemben lévő mennyiségből.
A fejlődő országok húsfogyasztásának emelkedése mellett például Kínában az ipari feldolgozás
növekedése is fokozza a takarmányok iránti keresletet, ez értelemszerűen a kereskedelem élénkülését
eredményezi. Igaz, hogy a kelet-ázsiai térségben az egyre nagyobb mértékű húsimport és az állattenyésztés környezeti korlátai behatárolják a takarmány-felhasználást, a behozatal csökkenése ellenére
Japán továbbra is a legnagyobb importőr marad a világpiacon és Dél-Korea is meghatározó szerepet
tölt be középtávon.
A takarmánygabona-export tekintetében az elemzők nem számolnak jelentős változással: az
Egyesült Államok 43 százalékos részesedésével továbbra is vezető pozícióban marad, Argentína
részesedése a kivitelből 18 százalék körül alakul a 2021/2022. gazdasági év végére. A ranglista harmadik helyén szereplő Ukrajna 12 százalékban, míg a soron követő Brazília 8 százalékban részesedik a forgalomból. A búzapiachoz hasonlóan itt is helyet cserél a ranglistán az Európai Unió és
Kanada, az észak-amerikai ország 4,3 százalékos az európai térség 3,7 százalékos részesedést szerezhet magának.
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Alacsony marad a takarmánygabonák készlet-felhasználás aránya
A termésingadozások következtében négy alkalommal zuhant meglehetősen alacsony szintre a
takarmánygabonák zárókészlete a 2000–2012 közötti időszakban. Az alacsony zárókészlettel párosuló megnövekedett kereslet és számos egyéb piaci fundamentum miatt magas árszint alakult ki.
A határidős tőzsdei ügyletekben fontos szerepet betöltő pénzügyi befektetők kihasználva a készletek
alacsony szintjét, a terménypiaci határidős árakat olykor irracionális mértékben torzították, tovább
növelve ezzel az árak volatilitását.
A piaci szereplők a különböző határidőre szóló kontraktusok intertemporális árviszonya (a készletek minőségi paramétereinek és térbeni elhelyezkedésének heterogenitásából eredő határidős és
fizikai piaci árkülönbözete), valamint saját bázisuk ismeretében előre megbecsülhetik egyes áruféleségek készletezésének jövedelmezőségét, így megalapozott döntést tudnak hozni azok felhalmozásáról, illetve piacra dobásáról. A spekuláció, a befektetői tőke nélkülözhetetlen eleme a tőzsdének,
viszont ha jelenléte túlnő egy bizonyos határon, az áringadozás szélsőségessé válhat, és a jegyzés
elszakadhat a reálfolyamatoktól.
Az OECD és a FAO szerint a búza 2009–2011. bázisidőszakra jelzett 200 millió tonna készletmennyiségét alig 9,5 százalékkal haladhatja meg az elkövetkezendő évtizedre jelzett 219 millió
tonna zárókészlet. Globális szinten a zárókészlet felhasználáshoz viszonyított aránya a mélypontot
jelentő, 2007/2008. gazdasági évi 21 százalékos értéket legfeljebb 7,8 százalékponttal lépi túl, így a
főbb exportőröknél 28,8 százalékos készletezési aránnyal számolnak a 2021/2022. évi szezon végén
(4. ábra).
4. ábra: A gabonafélék készlet-felhasználás arányának változása (2000/2001–2012/2013)
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A projekció szerint a takarmánygabonák zárókészlete a 2009–2011 közötti évek átlagához képest
akár 12 százalékkal is megemelkedhet. A készletek növekedése ellenére a zárókészlet felhasználáshoz viszonyított aránya azonban csökkenést mutathat, így mindössze 1 százalékponttal haladná meg
a 2012/2013. gazdasági év 15,9 százalékos készletezési arányát.
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A búza globális felhasználása a 2009–2011. évi bázisidőszakhoz képest 13,5 százalékkal nőhet,
az évtized elejére elérheti a 758,6 millió tonnát, amiből 505,9 millió tonna (67 százalék) búza
kerül élelmezési célú felhasználásra (5. ábra). Takarmánycélú feldolgozásra 154,3 millió tonnát
(20 százalék) becsülnek, míg bioüzemanyag céljára a bázisidőszak 0,09 százalékával szemben a
teljes felhasználás 2 százaléka, azaz 15,7 millió tonna jut a 2021/2022. gazdasági év végén. A projekciók a bioüzemanyag-célú felhasználás másfélszeres növekedése mellett a takarmánycélú felhasználás 20 százalékos, az élelmezési célú felhasználás 9 százalékos emelkedését jelzik.
5. ábra: A búza és a takarmánygabonák felhasználása (2009–2011 vs. 2021/2022)
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Forrás: OECD-FAO, 2012

A takarmánygabonák felhasználása a húsfogyasztás és a bioüzemanyag iránti kereslet növekedésének köszönhetően 19 százalékkal emelkedhet, az elkövetkezendő tízéves időszak végére elérheti
az 1,356 milliárd tonnát. A várható éves 1,5 százalékos növekedés azonban elmarad a korábbi évtizedek 2,7 százalékos emelkedésétől. Az élelmiszercélú felhasználásra 18,5 százalékkal több, azaz 243
millió tonna termény kerülhet a 2009–2011. évi bázishoz képest. A takarmánycélú felhasználás 721,6
millió tonna mennyisége 20 százalékkal haladja meg az elmúlt három év átlagát, Oroszországban 58
százalékkal, Kínában 47, az USA-ban 24 százalékkal növekedhet az állatoknak szánt mennyiség.
Bioüzemanyag-gyártására 185,3 millió tonna takarmánygabona kerülhet a 2021/2022. gazdasági
évben, ez 35 százalékkal több a bázisidőszakhoz képest. A felhasználás tekintetében itt számolnak
a legjelentősebb növekedéssel középtávon, annak ellenére, hogy a bioüzemanyag politikát számos
bizonytalanság övezi.
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A gabona termékpálya magyarországi helyzete
Gabonatermesztés
Az Európai Unióban a gabonafélék hozamának alakulása valamennyi növényfaj esetében emelkedő tendenciát jelez középtávon. A biológiai-genetikai, illetve az ökológiai és agrotechnikai
tényezők összhangjának hiánya miatt a gabonatermesztés termésátlagainak alakulása az EU-12
országaihoz hasonlóan igen szélsőséges értékek között mozog Magyarországon. A piacvezető országok hozamától a hazai átlagok normál évjáratot tekintve is a kukorica esetében 20–30 százalékkal, a
búzánál és az árpánál 40–45 százalékkal térnek el.
Magyarországon a búza termőterülete a 2008–2012 közötti évek átlagában 1,070 millió hektár
volt, az olykor kedvezőtlen téli időjárás miatt 4,6 százalékkal maradt el a 2003–2007. évek átlagától.
Az átlaghozam 3 százalékos növekedése ellenére a betakarított búza 4,386 millió tonna mennyisége
2 százalékkal volt kevesebb a megelőző ötéves időszakéhoz képest. Az EU-27-ben ezzel az értékkel
csupán a 10. helyet foglalja el a ranglistán. Tíz esztendő távlatában, amíg a terület szélső értékei az
átlagtól -10 és +6 százalékban tértek el, addig a termésmennyiségnél a differencia -33 és +37 százalék között mozgott (6. ábra) 2003–2012 között.
6. ábra: A főbb gabonafélék termelésének alakulása Magyarországon (2002–2012)
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A hozamok növekvő tendenciája ellenére erőteljesebb az ingadozás a kukoricatermesztésnél: igaz
a terület két szélsőséges értékének átlagtól való eltérése a búzához hasonlóan -10 és +6 százalék, a
termésmennyiségek minimum és maximum értéke -42 és +30 százalékos eltérést mutat a 2003–2012
közötti időszakban. A kukorica termőterülete a 2008–2012 közötti évek átlagában 1,164 millió hektárra tehető, a betakarított kukorica mennyisége átlagosan 7,221 millió tonna volt. A hozamok 6 százalékkal emelkedtek az előző ötéves időszakhoz képest. Magyarország ezzel az eredménnyel előkelő
helyen szerepel az EU-27 tagországai között. Franciaország után a második-negyedik helyen osztozik Romániával és Olaszországgal a ranglistán. A kukoricatermelés a tagországok együttes kibocsátásának 12 százalékára tehető. Romániában jelenleg a termelés kétszer nagyobb területen folyik, a
hozamok javulása által akár rövid időn belül a ranglistán helyet cserélhetünk.
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A kalászosok közül területnagyság tekintetében az árpánal a legerősebb a volatilitás: a terület
átlagától való eltérés -12 százalék és +20 százalék között alakult a 2003–2012 közötti években.
Az átlagterméstől a szélsőségek differenciája -26 százalékos és +34 százalékos különbséget mutat.
A 2008–2012 közötti évek átlagterülete 294,2 ezer hektár volt, 10 százalékkal kisebb a 2003–2007.
évi időszak átlagától. A betakarított árpa mennyisége 1,093 millió tonna körül alakult, ami főként a
hozamok 7 százalékos növekedésének tudható be.
A hozamingadozások magyarázatául szolgál, hogy a gabonatermesztésben a termelési tényezők
szerepe jelentősen különbözik a termesztéstechnológia intenzitásától függően. Pepó (2008, 2012)
szerint a búza termésmennyiségét az extenzív technológia során a környezeti tényezők közül a
talaj (40 százalék) és az évjárat (20 százalék) determinálják döntő mértékben, míg az agrotechnikai
tényezők közül a talajművelés (20 százalék) szerepe a legjelentősebb. Az intenzív technológiában
a termesztéstechnológiai tényezők a hangsúlyosabbak, különösképp a trágyázás (30 százalék) és a
növényvédelem (15 százalék) szerepe döntő, viszont a fajtamegválasztás2 (20 százalék) is meghatározó tényező. A kukoricatermesztés extenzív technológiája során szintén az évjárat és a talaj a meghatározó, viszont intenzív termesztésnél a trágyázásnak (25 százalék) és az öntözésnek (25 százalék),
illetve a hibridválasztásnak (15 százalék) van döntő szerepe.
Alacsony szintű a vetőmag-felújítás a kalászosoknál
A magas terménypiaci árak lehetővé tették az elmúlt években, hogy a termelők vetőmagvásárlásai
a nagyobb értékű, illetve prémium kategóriás vetőmagok irányába mozduljon el Magyarországon.
Világszínvonalú és bőséges fajtaválaszték áll rendelkezésre a termelők számára: a vetőmaggyártó
cégek egy-egy szezonban átlagosan búzából 150 fajtát, kukoricából 335-öt, míg árpából 50 fajtát
kínáltak a 2008–2012 közötti időszakban. Ennek ellenére a fémzárolt vetőmagok használata évjáratonként és növényfajonként jelentős különbséget mutat.
A Vetőmag Szakmai Szövetség és Terméktanács (VSZT) szerint az utántermesztett szaporítóanyag felhasználása a 2008–2012 közötti időszakban is jelentős volt, ugyanis az EU-csatlakozás óta
egyetlen támogatáshoz sem kapcsolódik fémzárolt vetőmag felhasználási kötelezettség. A korábbi
évekhez képest erősen romlott a helyzet az öntermékenyülő kalászos gabonáknál, az árpánál 28
százalékos a búzánál 25 százalékos felújítási arányt becsültek 2012-re, szemben a 90-es évek 40–45
százalékos arányával. Hibridnövény lévén a kukorica esetében a felújítás aránya viszont szinte 100
százalékra tehető. A gazdák kénytelenek megvásárolni a vetőmagot, mivel a hibridnövény termése a
hibrid előnyét jelentő heterózis-hatás jelentős csökkenése miatt nem alkalmas vetőmagnak. Ma már a
fajtaoltalommal védett fajták visszavetett termése után uniós rendelet szerint 2009 óta licencdíjat kell
fizetni, amely egy csökkentett, méltányos összegnek felel meg. Ez általában a másodfokú vetőmag
után fizetett jogdíj fele, és 20 hektár alatti szántóterületig nem kell fizetni3.
A gabonatermesztés során az egyenletes és stabil minőség érdekében csak több éven át kipróbált
fajtákat érdemes vetni. A termelők még ma is gyakran elkövetik azt a hibát, hogy „sikerfajtákat”
vetnek a korábbi esztendőben szerzett tapasztalatok alapján, holott az ezekkel elérhető eredmények
térségenként és évjáratonként nagy szórást mutatnak. A hazai fajtaválaszték mellett továbbra is a
mennyiségi és a minőségi instabilitás vagy a minőségi mutatók egyidejű megfelelésének hiánya jellemzi a gabonatermesztést. A potenciális termőképesség realizálása Magyarországon messze elmaPepó et al. (2012) vizsgálati eredményei szerint a minőségi búzatermesztés kiinduló eleme (27 százalékos befolyásoló hatás) a fajtamegválasztás, ezt követően nem extrém ökológiai feltételek mellett az időjárás (22 százalék) és a talaj (10 százalék). Az agrotechnikai tényezők
közül a direkt hatású elemek (trágyázás, növényvédelem) 25 százalékban, míg az indirekt hatású tényezők (elővetemény, vetés, betakarítás)
16 százalékban befolyásolja a minőséget.
3
A licencdíj a búza esetében – fajtától függően – hektáronként 528–1350 forint között mozgott 2012-ben. A kalászos fajok fémzárolt vetőmagjának ára igaz, hogy tartalmazza a jogdíjat, de a vetőmag felújítás alacsony aránya miatt nem fedezi a vetőmag és az új fajták előállításának
költségeit. Ugyanekkor e szabadalommal vagy fajtaoltalommal védett fajták vetésterületének jelentős része (40–60 százaléka) után a termesztők
nem fizetnek jogdíjat. A hibridkukorica vetőmag árába be van építve a nemesítés fenntartásához szükséges költség, és mivel minden termesztési ciklushoz meg kell vásárolni a vetőmagot, ez megfelelő forgalom esetén folyamatosan fedezi az előállítás és az új hibridek költségeit
(Matuz, 2012).
2
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rad a várttól. Láng (2012) szerint hat év átlagában például a martonvásári búzafajták potenciális
termőképessége duplája az országos átlagnak. A fejlettebb országokban a potenciál 75 százaléka realizálódik, vagyis jobban kihasználják a fajtában lévő lehetőségeket. A termesztési célnak megfelelő
agrotechnika alkalmazását a jövőben elengedhetetlennek tartják.
1. táblázat: Őszi búza és kukorica vetőmag előállítás Magyarországon (2000 vs. 2012)
Év

Szaporító
terület
hektár

Fajták
száma
darab

2000
2012

54 058
28 931

87
176

2000
2012

24 836
32 302

306
335

Összes
termés
tonna
Őszi búza
255 372
128 904
Kukorica
54 394
62 469

Összes
tonna

Fémzárolás
Belföld
tonna

186 799
90 667

182 553
87 819

659
463

79 503
79 122

35 118
41 640

44 384
37 483

Exporta)
tonna

Az exportra zárolt mennyiségek természetesen nem jelentik az egyidejűleg exportra értékesített tételt.
Forrás: NÉBIH
a)

A közép-kelet-európai régió vetésterületének növekedése és a Nyugat-Európában tapasztalható
valamivel gyengébb vetőmag-előállítás miatt a multinacionális cégek kelet-európai piaci térnyerése
nyomán a hazai szaporító terület és a fémzárolt vetőmag exportja tovább növekedhet, mindemellett
az importált vetőmagok továbbfeldolgozása és fémzárolása is emelkedhet (1. táblázat). Az Európai Vetőmagminősítő Hatóságok Szövetsége (European Seed Certification Agencies Association,
ESCAA) szerint a hibridkukorica szaporító terület tekintetében Magyarország továbbra is a második
legnagyobb termesztője volt az EU-27-nek 2011-ben, az őszi búza szaporító terület a tagállamok
közül a hatodik legnagyobbnak számított, az árpa vetőmag-előállító terület nagysága alapján a hetedik helyen szerepelt a ranglistán.
Az időjárási szélsőségek hatását enyhítené a talajállapot javítása
A nagy genetikai és gazdasági értéket képviselő fajták és hibridek potenciális termőképességét
nem lehet kiaknázni tápanyaggal gyengén ellátott területeken. Ahhoz, hogy a talajt az időjárási
szélsőségek minél kisebb mértékben sújthassák, a szervesanyag-kímélő művelésre és szervesanyag kijuttatás növelésére van szükség. A talajkímélő, talajvédő, energia- és költségtakarékos
talajművelés elérése elengedhetetlen a vetésváltáshoz, a termésképződéshez és az agrotechnikai
elemek hatékony érvényesüléséhez. Birkás (2012) szerint a 80-as évek elején országosan 54 százalék volt a jó talajállapot a tömörödésre kevésbé hajlamos talajok 0–60 cm-es szelvényében, a 90-es
évekre ez 9 százalékra csökkent, majd napjainkra sem változott jelentős mértékben. Ennek okai
között a művelő-eszközök helytelen megválasztását, az állapotuk romlását, a mélyítő műveletek
elmaradását, az egyoldalú talajhasználatot, azaz a megfelelő szervesanyag kijuttatás elmaradását
említi.
Magyarországon az egy hektár mezőgazdasági területre kijuttatott műtrágya hatóanyagmennyisége 82 kilogramm volt 2012-ben, 6 százalékkal volt magasabb az előző évinél, viszont
6 százalékkal maradt el az elmúlt 10 év rekordnak számító 87 kilogramm értékétől4. Az AKI
statisztikai jelentése (2013) szerint a mezőgazdasági termelők vásárlása az előző évinél 4,5 százalékkal nagyobb volt 2012-ben, 1,268 millió tonna műtrágyát vettek a forgalmazóktól. A nitrogénfoszfor-kálium (NPK) hatóanyag tartalma összesen 438 ezer tonna volt, vagyis 6 százalékkal nőtt
Az Eurostat adatai alapján az EU-27 tagállamaiban az egy hektárra kijuttatott műtrágya hatóanyag mennyisége az 5 évvel korábbi 100 kilogramm helyett 75,7 kilogramm volt 2009-ben. Belgium 141, Hollandia 145,6 kilogramm műtrágya hatóanyagot használt fel hektáronként, míg
Németországban 119,5 kilogramm, Franciaországban 95,7 kilogramm, Lengyelországban 104,3 kilogramm volt az egy hektár mezőgazdasági
területre kijuttatott mennyiség.
4
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2012-ben az előző évihez képest, ezen belül a nitrogén-hatóanyag 4 százalékkal, a foszfor 16 százalékkal, a kálium 10 százalékkal emelkedett (2. táblázat).
2. táblázat: A műtrágya-felhasználás alakulása Magyarországon (2008–2012)
Megnevezés
Értékesített műtrágya, hatóanyagban (ezer tonna)a)
Ebből: Nitrogén
Foszfor
Kálium

2008
431
294
63
74

2009
367
275
44
48

2010
385
281
46
58

2011
413
302
51
60

2012
438
313
59
66

A mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelmi szervezetek közvetlen értékesítése a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás részére.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
a)

Az elmúlt években a nemzetközi műtrágyapiacot a magas energiaárak és a szállítási díjak
ellenére az erős kereslet jellemezte. Magyarország, mint nettó műtrágya-importőr évről évre
növelte behozatalát: az utóbbi években főként Szlovákiától és Ausztriától vásárolt, de jelentősnek mondható az orosz, a német és a romániai eredetű műtrágya-behozatal is. Magyarországon
a műtrágyaárak a 2008. évi 60 százalékot meghaladó áremelkedés után 2009-ben és 2010-ben
valamelyest mérséklődtek, az előző évihez képest azonban 11 százalékkal nőttek 2012-ben.
A mezőgazdasági termelők részére (közvetlenül) eladott műtrágya értékét tekintve 123 milliárd
forintot tett ki, vagyis 16 százalékkal többet, mint az azt megelőző évben. A hazai műtrágyaárak a
nemzetközi trendekhez igazodnak, ennek ellenére a termelők „vásárlókedvét” főként a termények
hazai felvásárlási ára, a forint árfolyamának alakulása és a vetési munkálatokat megelőző stratégiai döntések befolyásolják.
Újra növekedésnek indult a növényvédőszerek felhasználása
Magyarországon a növényvédőszer-felhasználás a 2009 és 2010. évi megtorpanás után a mezőgazdasági jövedelmek növekedésének köszönhetően ismét emelkedést mutat. A forgalmazók 86,9
milliárd forint értékben 22,9 ezer tonna növényvédőszert értékesítettek mezőgazdasági termelőknek 2012-ben. Az értékesített mennyiséget tekintve ez 8 százalékos növekedést jelentett az előző
évihez képest (3. táblázat). Az összes felhasznált növényvédőszer 80 százalékát kukoricában, napraforgóban, kalászosos gabonákban és repcében használták fel. A kereskedelmi tapasztalatok azt
mutatják, hogy a gazdaságok egyre inkább a nagyobb hatásbiztonsággal rendelkező, költségesebb
terméket választják.
3. táblázat: A növényvédőszer értékesítés alakulása Magyarországon (2008–2012)
Megnevezés

2008

2009

2010

2011

2012

Értékesített növényvédő szer , tonna

24 168

22 288

20 599

22 798

22 994

Növényvédő szer (alapanyag nélkül), millió HUF

81 919

79 287

74 064

79 770

86 938

a)

A mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelmi szervezetek közvetlen értékesítése a mezőgazdaság részére.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály
a)

Alapvető és nagy jelentőségű változások léptek életbe a növényvédőszerek engedélyeztetésével kapcsolatban az EU tagállamaiban 2011. június 14-étől kezdődően. A Tanács növényvédelmet
szabályozó új 107/2009/EK rendelete a peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK
irányelvvel együtt komoly kihívások elé állítja a növénytermesztőket, bár az új engedélyezési rendszer első éve a termelők számára még nem hozott érzékelhető változást. A növényvédelmi gyakorlat
számára fontos két új fogalom, az ún. kizáró kritériumok (cut-off criteria) és a helyettesíthetőség
(comparative assessment) bevezetésével a forgalomba hozható hatóanyagok és növényvédőszerek
egy részét kivezetik a piacról. A választék csökkenése szinte minden kultúrát érint, becslések szerint
18
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a jelenleg használatos anyagok akár 25 százaléka is lecserélésre kerülhet, a rezisztenciával és a gazdasági következményekkel kapcsolatos problémák esetén a helyettesítés nem kötelező. A kizáró kritériumok remélhetőleg nem fognak azonnal hatást gyakorolni a szerválasztékra, ugyanis az érintett
hatóanyagok 10 éves engedélyének csak a megújítása válik lehetetlenné, az érintett szerek kivezetése
pedig fokozatosan zajlik 2020-ig. A szigorítás elsősorban a gombaölő szereket érinti, a jelenlegi
hatóanyagok akár 30 százaléka, a hazai fungicid készítményeknek pedig 40 százaléka is kieshet a
használatból (Tőkés, 2012).
A növényvédőszerek engedélyeztetése terén fontos változtatás a „háromzónás kölcsönös elismerés rendszere” (3ZMR), amelynek lényege, hogy egy zónában bármely tagállam által engedélyezett, forgalomba hozható készítmény (a hatóanyagok engedélyezése uniós hatáskörben marad)
a zónához sorolt többi tagállamban is forgalmazható. Az értékelést végző „referens” tagállamnak
az eddigi 1,5-2 év helyett 12 hónap alatt kell elvégeznie az értékelést, majd a többi „átvevő”
tagállam hatóságai 120 nap alatt kötelesek kiadni a készítmény engedélyét. Az éghajlati viszonyok, az alkalmazott fajták és agrotechnika, valamint a növényvédőszerek felhasználásának kultúrája igen eltérő a területeken belül, a rendszer nem tudja garantálni a biztonságos, hatékony
technológiák alkalmazását. Ennek kapcsán fogadták el azt a magyar javaslatot, hogy a növényvédőszerek biológiai hatékonyságának és alkalmazási területének szakmai követelményeit (standardok) az Európai és Földközi-tengeri Növényvédelmi Szervezet (EPPO) által kidolgozott
4 agroklimatikus zónarendszer alapján határozzák meg az egyes tagállamok és az alapján dönthessenek a forgalombahozatalról (Tőkés, 2012).
Mivel a világ más részein nem vezettek be ilyen korlátozásokat, az árversenyben nagy előnyre
tehetnek szert a versenytársak. Nemzetgazdasági hatásként főként a versenyképesség gyengülésével,
az Európai Unión kívüli termékek beáramlásával (élelmiszer-biztonsági kockázat) kell szembenézni.
Növényvédelmi következményként a kezelések számának és költségének növekedésével, a hatóanyag-rotáció korlátozottságával (szermaradvány kérdése, rezisztencia kialakulása) és az illegális
technológiák alkalmazásával (élelmiszer-biztonsági kockázat) lehet számolni.
A magas terményárak mellett gazdaságos lehet az öntözés
Az öntözésre berendezett terület 1990-ben még közel 400 ezer hektár volt, ehhez képest a vízjogi
engedéllyel rendelkező terület 136 ezer hektárra csökkent 2012-re (4. táblázat). A KSH adatai szerint
a legaszályosabb években is csak legfeljebb 109 ezer hektárt öntöztek, amely az összes termőterület
mindössze 2 százaléka. Figyelembe véve a klimatikus, talaj- és egyéb adottságainkat, a mezőgazdaságilag hasznosított terület legalább 5–10 százalékát öntözni kellene.
4. táblázat: Mezőgazdasági vízfelhasználás alakulása Magyarországon (2008–2012)
2008

2009

2010

2011

2012

Értékesített víz öntözésre összesen, millió m3

Megnevezés

143,3

161,1

55,0

105,2

123,6

Vízjogilag engedélyezett öntözési terület, ezer hektár

208,1

202,1

173,8

182,5

135,5

93,7

99,7

54,6

72,7

108,5

Ebből: öntözött terület, ezer hektár
Forrás: KSH, NEKI

Biró et al. (2011) megállapítása szerint a gabonatermesztésben a kiemelkedő terméshozamok
elsősorban a jó vízellátásnak tulajdoníthatók. Csapadékos években a búzánál 10 százalékos, a kukorica esetében 20 százalékos hozamtöbblet jelentkezett az átlagos évjáratokéhoz képest, míg a száraz
évjáratokban az átlagoshoz viszonyítva 6 százalékkal és 25 százalékkal kisebb termésátlagok reali19
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zálódtak az 1990–2008 közötti időszakban. Megállapították továbbá, hogy a kukorica esetében az
öntözés hozamnövelő hatása az átlagos termőhelyhez képest jobb termőhelyen akár 43 százalékos is
lehet, mivel a pótlólagos ráfordítások hatékonysága nagyobb.
Az öntözés gazdaságosságát alapvetően a termőhely és az öntözési technológia befolyásolja. Jó
termőhelyen, kb. 35–40 hektár körüli üzemméret mellett már gazdaságosan üzemeltethetők pl. a
csévélődobos berendezések, a megtérülést a magas termelési értékű kultúrákra alapozott vetésszerkezet javítja5. Az öntözés gazdaságosságát a termények piaci ára jelentősen befolyásolja, az öntözővíz és az energia árak változásának ellenben nincsen számottevő hatása. Közepes termőhelyen
már bizonytalan az öntözés gazdaságossága, míg gyenge termőhelyen biztosan gazdaságtalan. Az
öntözés fejlesztése önmagában nem elegendő, ugyanis amennyiben nem párosul intenzív tápanyaggazdálkodással, akár a hozamok visszaeséséhez is vezethet.
A vízhiány és az aszály egyre nagyobb kihívást jelent mind a termelők, mind pedig a vízgazdálkodással foglalkozó szakemberek számára. A Vidékfejlesztési Minisztérium a Nemzeti Aszálystratégiában (NAS) meghatározta mindazon eszközöket, amelyek lehetőséget biztosítanak hosszú távon az
aszály megelőzésére, továbbá az általa okozott károk mérséklésére és tűrésére. Ezek között említette
a víz-hatékony, -takarékos technológiák és gyakorlatok alkalmazását, a vízszolgáltatások helyes árazását, a támogatások hatékonyabb elosztását, az aszályelőrejelzés pontosítását, az aszálykockázat
kezelési tervének elkészítését. Ezentúl hangsúlyozták a rövid távú akcióprogramok, mint például az
aszály kárelhárítási tervek kialakítását és továbbfejlesztését.
Kereskedelem
A gabonafélék kivitele a terméshozamok és az árak szélsőséges ingadozásai függvényében igen
hektikusan alakult a 2002–2012 közötti időszakban (7. ábra). Bár az exportárualapot többnyire a
homogenitás hiánya (szétaprózódott birtokstruktúrára, túl széles fajtaválasztékra, inputok vis�szafogására, tételek keverésére visszavezethető minőségi eltérések) jellemzi, a nemzetközi kereskedőcégek (pl. Cargill, Glencore) jelenléte, a kialakult üzleti kapcsolatok és a piac viszonylagos
letisztultsága megteremtette az alapokat ahhoz, hogy az adódó külpiaci értékesítési lehetőségekkel
élni tudjunk. Azonban a fekete-tengeri térség növekvő exportárualapja, a magas szállítási költségek
miatt erős kínálati piac esetén Európában és a mediterrán térségben csak alacsony árak mellett lehetünk versenyképesek.
A célpiacok meghatározásának fontos szerepe van például a búza esetében a minőségi kritériumok rögzítésében6, mert egyre inkább számolni kell a hagyományos importőreinkhez nagy tételben, tonnánként legkevesebb 20–30 euró árelőnnyel érkező, standard minőségű konkurens áruval.
Az árualap homogenizálása érdekében Magyarországon célszerű lenne szűkíteni a fajtaválasztékot,
növelni a fémzárolt vetőmag arányát, integrálni a termelőket, egységesíteni a technológiát és egyszerűsíteni a minősítési rendszert. A minősítésnél a hangsúlyt a fehérjetartalomra, az esésszámra és
a hektolitersúlyra kellene helyezni, a keverékesség és tisztaság vonatkozásában pedig a mindenkori
EU előírásokat kellene érvényesnek tekinteni.

A lineár típusú öntözőberendezések beruházási költsége 410–700 ezer forint körül alakult hektáronként 2008-ban, a csévélődobos öntözőberendezés üzembehelyezésének értéke 150–200 ezer forint volt.
6
Különösen a búzával szemben támasztott minőségi követelményeknél nagy a különbség a magyar malomipar és a kereskedelem között.
A nyugat-európai és más kontinensek piacain a nálunk megszokottól eltérő paramétereket és vizsgálati módszereket részesítenek előnyben. Míg
a gabonakereskedők az esésszám, a Zeleny-index és a nyersfehérje-tartalom, az alveográfos- és az extenzográfos értékek ismeretében kötnek
üzleteket, a hazai malmok, amelyek jelentős hányada nem rendelkezik alveográfos és extenzográfos készülékekkel, leggyakrabban a nedvessikér mennyiségét és a sütőipari értékszámot, vagyis a hagyományos paramétereket tekintik mérvadónak.
5
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A hazai gabonavertikum szereplői 2000 óta több alkalommal is erőfeszítéseket tettek egy
magyar búzaminősítési rendszer kialakítása és működtetése érdekében. A komplex, regionális
jellegű, speciális minőségkutatási-, fejlesztési- és szaktanácsadási programként indított Pannon
búza program célja a minőségi magyar búza nemzetközi elfogadottságának javítása. Ennek érdekében a nemzetközi minősítő rendszerekre (elsősorban a kanadai minősítési paraméterek), az
importőrök által támasztott követelményekre, a magyar fajták technológiai minőségére, valamint
a magyarországi viszonyoknak megfelelő termesztési feltételekre alapozva új minőségi kritériumrendszert alakítottak ki. A program eredményességéhez mindenekelőtt az élenjáró búzatermelő
gazdaságok csatlakozására lenne szükség, az ő tapasztalataik jelenthetnek majd referenciát mások
számára. A védjegy használatának pénzben mérhető hatása csak akkor várható, ha a garantált
minőségű áru mennyisége már számottevő lesz, és a szükséges marketing, de még inkább a vevők
saját tapasztalata megteremti az ezzel fémjelzett magyar búza hitelét.
7. ábra: Magyarország búza- és kukoricaexportjának alakulása (2002–2012)
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Forrás: KSH

A búza tekintetében legnagyobb hagyományos felvevőpiacaink sorrendben Olaszország, Románia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Németország és Görögország voltak a 2010–2012 közötti évek
átlagát tekintve (8. ábra). Jelentős csökkenést mutat 2010 óta búzakivitelünk Románia és Görögország irányába, és Olaszország felé erősen ingadozik a szállított mennyiség. A nemzetközi külkereskedelmi statisztika (COMTRADE) adatai alapján Olaszországban a piaci pozíciónkat az egyre
növekvő bulgáriai export mellett az USA-ból, Ausztráliából, Oroszországból és Ukrajnából érkező
– egyenként 200–400 ezer tonna mennyiséget jelentő – szállítmányok veszélyeztetik. Romániában
továbbra is a második helyet foglaltunk el a beszállítók között 2012-ben, habár az erősödő bulgáriai
export miatt évről évre csökken a kivitelünk. Bosznia-Hercegovinában és Ausztriában egyelőre stabil
a piaci helyzetünk, és Szlovénia, illetve Szlovákia egyedüli nagy beszállítói is mi voltunk 2012-ben.
Németországba irányuló búzaexportunk is változóan alakul, Lengyelországban viszont versenytárs
lehet a Németországból és Szlovákiából érkező búza. Erősen romlott pozíciónk Görögországban,
ahol a 2010. évi rangsor első helyéről a hetedik helyre kerültünk az Oroszország, Kazahsztán és Bulgária irányából érkező búzaimport miatt 2012-ben. Korábban jelentősnek mondható izraeli piacunk
USA, Franciaország, és Németország növekvő kivitele következtében szinte megszűnt 2012-re.
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Korábban még a vevők között időről időre egyes észak-afrikai országok is megjelentek, mára
viszont az észak-afrikai és a közel-keleti piacon csak nagy volumenű, standard áruval lehet érvényesülni, és elengedhetetlen a tőke a tízezer tonnás nagyságrendű üzletek finanszírozásához, amire
egyedül a nemzetközi kereskedőcégek képesek. A magyar kenyérgabona esélyei itt egyelőre nagyon
korlátozottak.
8. ábra: Magyarország búza- és kukoricaexportjának célpiacai
(2010–2012 közötti évek átlaga)
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Forrás: KSH

A kukoricaexport legfontosabb célpiacának Olaszország, Hollandia, Románia, Németország és
Ausztria tekinthető a 2010–2012 közötti évek átlagában. Magyarország egyelőre – Hollandián
kívül – valamennyi országban az első helyen szerepelt a beszállítók között 2012-ben, a jövőt
illetően mégis számolni kell a versenytársak erősödésére. A nemzetközi kereskedelem piacvezető kukoricaexportőrei közül főként Ukrajna, de időnként Brazília és Argentína is megjelenik
a piacainkon, és a kisebb beszállítók közül Szerbia folyamatos jelenlétével is számolni lehet.
Magyarország pozíciója legbiztosabbnak Romániában, Ausztriában és Szlovákiában tűnik, itt
szinte egyedüli nagy beszállítóként vagyunk jelen. Folyamatosan csökken viszont 2009 óta az
Olaszországba irányuló kukoricakivitelünk. Egyelőre piaci pozíciónk még stabilnak mondható,
veszélyt jelenthet ellenben az Ukrajnából és Ausztriából érkező, 500-500 ezer tonnára növekvő
kukoricamennyiség. Hollandiában a Brazília és Argentína felől érkező kukoricaimport mellett még
az egyre növekvő ukrán és német kukoricaszállítmányok jelentik a konkurenciát. Németországban
erősödni látszik a Lengyelországból, Csehországból és Romániából jövő beszállítás, sőt Brazíliából és Argentínából is történtek vásárlások csekély mennyiségben. Stabilnak mondható a pozíciónk Lengyelországban, annak ellenére, hogy jelentősen megugrott az Ukrajnából és Argentínából
származó kukoricabehozatal is.
Tovább gyengült a hatékonysága a termelői szerveződéseknek
A „szakmai közvélemény” szerint a gabona termékpályán javult a termelők együttműködési hajlandósága az elmúlt évek során, egyre többen képesek integráció keretében terményüket előállítani
és értékesíteni. Ezen együttműködések sajátos formáit képviselő termelői csoportok gazdasági tevékenységének súlya a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) nyilvántartásában szereplő gazdálkodási
adatok alapján mégis csökkenést mutat 2007 óta. A gabonatermesztőket képviselő termelői csopor22
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tok áruforgalmazása mennyiség tekintetében mindössze 8–10 százalékra tehető a 2009–2011 közötti
időszakban, míg a 12 százalékot is megközelítette a 2007. évben (5. táblázat).
A termelői szerveződések fontos pillérét jelentő termelői csoportok, szerveződések egy része
tartósan sikeresen működik, másik része csak éppen „éldegél” vagy megszünteti tevékenységét.
Számos külföldi tanulmány rámutatott arra, hogy a szerveződések, együttműködések gazdaságilag
életképes működéséhez megfelelő értékesítési volument kell elérni a szövetkezeteknek és a vállalkozásnak elégséges sajáttőkével kell rendelkeznie a szövetkezeti működés megkezdése előtt.
A jelenlegi integrációk többségénél erősíteni kell a termelési folyamatok fejlesztéséhez, a termelés
kereslethez való igazításához szükséges vállalkozói- és marketingkészségeket, innovációs kezdeményezéseket ahhoz, hogy az érdekérvényesítő képességük erősödhessen. A piaci szereplőknek fel
kell ismerniük, hogy a „külföldi konkurenciával szemben kell megmérkőzni, nem pedig a belföldi
piac szereplői a versenytársunk” hozzáállás erősíthetné az összefogást ahhoz, hogy igazi termelői
szervezetekké váljanak.
5. táblázat: A magyarországi gabonatermesztőket képviselő termelői
csoportok gazdálkodásának főbb mutatói

2007

Csoport
száma
(darab)
73

Tagok
száma
(fő)
5 079

Mérleg szerinti nettó
árbevétel
(millió HUF)
45 959

Értékesített
mennyiség
(tonna)
1 141 152

2009

69

6 440

47 276

1 323 628

9,7

2011

81

6 852

64 018

1 064 738

7,7

Év

Értékesítési arány
az összes termésből
(százalék)
11,8

Forrás: VM, KSH

A minőségi búza legnagyobb exportőrei (Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália) mindegyikénél találkozhatunk olyan szerveződéssel, amely a termelők számára elősegíti az áru előállítását és a
piacra jutását. E szervezetek hatáskörébe tartozik a szakszerű termesztési tanácsadás (pl. fajtakiválasztás, növénynemesítés orientálása), a terményátvételi rendszer hatékony működtetése, a minőségi
besorolás szerinti tárolás, illetve az értékesítési- és marketingfeladatok ellátása.
Logisztikai korlátok hátráltatják a gabonafélék piacra jutását
A tengeri kikötőktől való elszigeteltségből eredő logisztikai hátrányunkat a vasúti áruszállítás
gyenge versenyképessége7 tovább erősíti (9. ábra). A szemestermények vasúti szállítása igen hektikusan változott 2008–2012 között, az évi 0,7–1,8 millió tonna gabonamennyiség jelentősebb felvevőpiacai Olaszország, Hollandia, Németország voltak, míg a korábbi években a kiszállítás főként a
tengeri kikötők felé (Koper, Constanţa stb.) irányult. A búza évi 300–400 ezer tonna vasúti árufuvarozásának célországainak főként Olaszország, Görögország, Horvátország és Szlovénia élelmiszeripari cégei és malmai tekinthetők a 2008–2010 közötti időszakban. Ezt követő években viszont úgy
tűnik, valamennyi piac irányába jelentősen esett a vasúti szállítás, a kivitt mennyiség alig haladta
meg a 110 ezer tonnát. Erős csökkenés tapasztalható a kukorica vagonokban történő exportjában is:
a 2009–2011 közötti időszak 1,107 millió tonnájához képest 593 ezer tonnára zuhant a kivitel. Legnagyobb arányban Olaszországba (154 ezer tonna), Németországba (134 ezer tonna), és Hollandiába
(128 ezer tonna) szállítottuk ki a kukoricát vasúton 2012-ben.
A fuvardíjak Szlovénia és Horvátország irányába a legkedvezőbbek: a Rail Cargo Hungaria
Zrt. például Dél-Dunántúlról tonnánként mindössze 20 euró (FOR) fuvardíjért szállított 2012-ben
(átrakodás nélkül). Az együttes fuvarmennyiség ennek ellenére alig haladta meg a 100 ezer tonnát.
A költségek mellett a vasúti áruszállítás versenyképességét nagyban gyengíti a még mindig hosszú fordulóidő, a visszfuvar és az új terménytárolók közvetlen vasúti kapcsolatának hiánya, a berakó és szállító kapacitások bővülésének elmaradása.
7
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A vasúti áruszállítás nem versenyképes a közútival szemben Constanţa irányába, átrakodással együtt,
tonnánként 29 eurót számítottak fel a fuvarozók, míg a rotterdami kikötő felé a DB Schenker Rail
Hungária 40 euróért vitte ki a terményt.
9. ábra: Magyarország gabonaexportjának fuvarnemenkénti megoszlása (2002–2012)
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Forrás: Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és -Kereskedők Szövetsége, 2012

Magyarországon a belvízi árufuvarozás keretében évente 0,7–2,2 millió tonna termény jutott ki az
országból a 2008–2012 közötti időszakban. A termények belvízi szállítása sem mondható zökkenőmentesnek, legfőbb problémáját a vízállás szélsőséges ingadozása, a merülési mélység korlátozása,
a számos helyen előforduló szűkületek és gázlók, a nem megfelelő medermélység és a jéglevonulás
szabályozásának hiánya jelenti. A teherhajózás mindössze 200–250 napig biztosítható teljes terheléssel a Duna magyarországi szakaszán, ami egyaránt többletköltséget okoz a vízi utat használóknak és
az árutulajdonosoknak. A Duna-Majna-Rajna (DMR csatorna) szakaszon közlekedő több ezer teherszállító hajó merülési mélysége általában 2,5 méter, vagyis a hazai vízállásoknak megfelelő kisebb
merülésű hajóflotta nem jellemző a közlekedési folyosón. Az árufuvarozók szerint a fuvarköltségek
Rotterdam irányába tonnánként rendszerint 20–32 euró (FOB) között, Constanţa felé pedig 18–20
euró (FOB) körül mozogtak 2012-ben, amire a kőolaj árának drasztikus emelkedése esetén vagy a
vízszint ingadozása miatt felár rakódott.
A közúti fuvarozásnak az utóbbi években már csaknem kétszer akkora szerepe van az ömlesztett száraz-áruféleségek szállításában, mint a vasúti szállításnak. Az exportra kerülő gabonamennyiség 1,6–3,5 millió tonna körül alakult a 2008–2012 közötti időszak átlagában. A közúti áruszállítás
időnként tapasztalható felfutása elsősorban a déli és keleti határokon megerősödő közvetlen (nem
ritkán számla nélküli) termelői exporttal magyarázható. A fuvarozó vállalkozások közötti éles verseny, valamint a viszonylag kis árumozgás miatt a gabonafélék közúti szállítási költsége kedvezőbb
a vasút ajánlatainál. Versenyelőnye az országos úthálózat viszonylag gyors elérésében, a fuvarkapacitások túlkínálatában, a visszfuvarok lehetőségében és a költségek viszonylagos stabilitásában
rejlik. E fuvarmód teszi lehetővé bel- és külföldön leginkább a kisebb mennyiségű ömlesztett áru
gyors mozgatását alacsonyabb költségek és nagyobb hatékonyság mellett. A szállítási költség az erős
kapacitáskínálat miatt alig nőtt az utóbbi években, 500 km távolságra tonnánként 36 euró (FOT ár)
között alakul.
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Malomipar
A malomipari alapanyagok árának volatilitása és az egyes években fellépő regionális hiány miatt
az Európai Unió számos országában erősen visszaesett a malomipari vállalatok jövedelmezősége
2006 óta. Az egyre növekvő volatilitás olyan strukturális problémákat vetett fel, amelyek miatt a
vállalatoknak a hosszú távú versenyképesség megőrzése érdekében operatív (kockázatkezelési és
fedezeti ügyletek) és stratégiai eszközöket (vertikumban betöltött pozíció erősítése) szükséges alkalmazniuk. A gyenge jövedelmezőség mellett egyre erősebb versenyt diktálnak az európai átlagnál
alacsonyabb munkaerő- és energiaköltséggel működő törökországi és kazahsztáni malomipari cégek,
amelyek vezető lisztexportőrként nemcsak az EU-27 célpiacain vannak jelen, hanem jelentős men�nyiségben szállítanak az EU tagországokba is (Rabobank, 2012).
A búzaliszt kereskedelmének világpiaci helyzete
A nemzetközi kereskedelembe éves szinten 11–13,5 millió tonna búzaliszt kerül forgalomba.
A világ legnagyobb lisztexportőre, Kazahsztán a 2001. évi 170 ezer tonnához képest 2,5–3,5
millió tonna lisztet szállított a világpiacra 2010–2012 között. A búza feldolgozása és a lisztkivitel
támogatása által Törökország a 2,5–3 millió tonna lisztmennyiséggel a világ második legnagyobb
piaci szereplője, miközben évente közel 3–4 millió tonna búzát importál. Az 1996/1997. gazdasági évben még 6 millió tonna búzalisztet exportáló piacvezető Európai Unió jelenleg a harmadik
a ranglistán. Az 1,3 millió tonna körüli lisztkivitelével piaci részesedése jelenleg 13 százalék,
szemben a korábbi 65 százalékkal. AZ EU-27-hez hasonlóan Argentína lisztexportja is 1,3 millió
tonna körülire tehető, a fő célpiaca pedig elsősorban a dél-amerikai kontinens. Mára hagyományosan a legnagyobb lisztimportőrnek a távol-keleti térség tekinthető a közel évi 4 millió tonna
mennyiséggel, illetve Üzbegisztán évi 2,5–3 millió tonnával. A közel-keleti térségből elsősorban
Irak 1–1,5 millió tonna importja a meghatározó, míg a szub-szaharai térség fő felvevőpiacának
Szudán és Angola számít az évi 1,5 millió tonna mennyiséggel (IGC, 2012).
Európában a malomipar automatizált, modern iparág, amely évente mintegy 45 millió tonna búzát
és rozst dolgoz fel. A szakágazatban az 1960-as évek óta erőteljes koncentráció ment végbe: míg
a malomipari cégek száma korábban 15 ezer volt, mára csupán 3800 vállalkozás maradt talpon.
Az Európai Malomipari Szövetség (European Flour Milling) adatai szerint ezek hozzávetőlegesen
45 ezer főt foglalkoztatnak, a kapacitások kihasználtsága átlagosan 65 százalék körüli. Az elmúlt
évtizedek során végrehajtott technológiai fejlesztések lehetővé teszik a speciális fogyasztói igények
kielégítését is. Európa malomipara ma több mint 600 féle lisztet gyárt.
Folytatódik a koncentráció a hazai malomiparban
Magyarországon a malomipari cégek száma száma 2008 és 2012 között 50-ről 41-re csökkent,
ezek közül búzát 55 telephelyen őröltek (6. táblázat). Az összesített névleges búzaőrlő kapacitás
2013 elején éves szinten – 290 munkanappal számolva – megközelítette a 2,4 millió tonnát, ebből a
működő búzamalmoké együttesen 2,1 millió tonnát tett ki. Az iparági szakértők szerint az üzemek
egy műszakra vonatkoztatott kapacitáskihasználtsága legfeljebb 50 százalékra tehető, ez alacsonyabb az Európai Malomipari Szövetség (European Flour Millers, EFM) által becsült 65 százalékos
európai átlagnál.
Az 55 búzamalom közül napi 200 tonna feletti névleges őrlő kapacitással 12 üzem rendelkezik,
együttesen az országos kapacitás 55 százalékát adják. A napi 100–200 tonna közötti kapkacitással
rendelkező 9 malom összesített névleges teljesítménye alig éri el a 18 százalékot, míg a 100 tonnánál
kisebb kapacitású 34 malom 27 százalékát teszi ki a hazai búzaőrlő kapacitásnak.
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6. táblázat: Magyarország malomipari kapacitásai (2013. február)
Tevékenység
Búzamalmok

Névleges őrlő kapacitás
(tonna/24 óra)
7 391

Durummalmok

Telephelyek száma
(darab)
55

370

4

91

2

Kukoricamalmok

640

8

Rizshántolók

408

3

Rozsmalmok

Gabonapehely-előállítók
Nem működő malmok

50

2

748

12

Forrás: Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és -kereskedők Szövetsége, 2013

Mivel egy-egy céghez több malom is tartozhat, a malomipar koncentráltabb annál, amit a malmok száma és kapacitása mutat. A 6 legnagyobb malomipari vállalat– az egykori Pannon Mill, ma
GoodMills (3 malom), a Szatmári Malom (5 malom), a Júlia Malom (1 malom), a Sikér Malom
(3 malom), a Hajdú Gabona (2 malom) és a Gyermely (2 malom) – működő malmainak együttes búzaőrlő kapacitása az országos kapacitás felét meghaladja. Ez elegendő lenne Magyarország
lisztellátására.
Technológiai fejlesztéseket a közelmúltban mind a hazai, mind a külföldi tulajdonosi hátterű
nagy malmoknál végrehajtottak. A legkorszerűbb, legmodernebb technológiával ma a Goodmills, a
Szatmári Malom, a Júlia Malom és Gyermely rendelkezik. Az elmúlt tíz évben felújított malmok
összesített névleges őrlő kapacitása éves szinten 680 ezer tonna.
7. táblázat: Magyarország búzafeldolgozása és liszttermelése (2006–2010)
ezer tonna
Megnevezés
Búza élelmiszeripari feldolgozása
Liszttermelés

Adatforrás
Termelői mérleg

2006

2007

2008

2009

2010

1 312

1 218

1 248

1 212

1 230

Élelmiszermérleg

866

901

918

935

912

Iparstatisztika

808

802

777

763

..

Forrás: KSH, 2012

A Magyarországon előállított liszt mennyiségéről nincs megbízható adat. A KSH búza termelői
mérlegében közölt feldolgozott mennyiségből 73 százalékos kihozatallal kalkulált liszt volumene
eltér a lisztmérleg és az iparstatisztika termelési adatától (7. táblázat).
Dinamikusan növekedett a lisztexport az elmúlt öt évben
Az EU-csatlakozás a hazai élelmiszeripar többi szakágához hasonlóan a malomiparban is jelentős
változásokat hozott. A magyar lisztexport kezdetben számottevően visszaesett: míg 1998 és 2003
között átlagosan évi 107 ezer tonna lisztet vittünk ki, addig 2004-ben és 2005-ben alig több mint
26 ezer tonnát, majd 2008-at követően már újra 100 ezer tonna feletti mennyiséget értékesítettünk a
külpiacokon (10. ábra).
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10. ábra: Magyarország búzaliszt (KN 1101) külkereskedelmének alakulása (2002–2012)
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Forrás: KSH

Az utóbbi években azonban a lisztexport visszatért az EU-csatlakozás előtti szintre: a külkereskedelmi statisztika szerint 166 ezer tonna búzaliszt kiviteléből 14,5 milliárd forint (51 millió euró)
exportárbevétel származott 2012-ben. Ebből 104 ezer tonna (60 százalék) Romániába, 51 ezer tonna
pedig Szlovákiába (31 százalék) került. A lisztimport a korábbi évek 20–30 ezer tonna mennyiségéhez képest 77 ezer tonna magasságába emelkedett a 2010–2012 közötti időszak átlagát tekintve
(megjegyzendő, hogy az összes importált búzaliszt 72 százaléka Szlovákiából, 10 százaléka pedig
Ausztriából érkezett) (11. ábra). Kiemelkedőnek tekinthető a 2011. és a 2012. év, amikor a beszállított liszt mennyisége még a 100 ezer tonnát is elérte.
11. ábra: Magyarország lisztkereskedelmének partnerországok
szerinti mennyiségi megoszlása (2010–2012 átlaga)
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Forrás: KSH
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A Magyarországról származó búzaliszt piaci részesedése Románia lisztimportjában 77 százalékra
tehető a 2010–2012 közötti évek átlagában. Külpiaci értékesítési lehetőségeinket mégis nagyban
behatárolja, hogy Romániában az elmúlt 5–7 évben komoly malomipari beruházások valósultak meg
és egyre jelentősebb versenytársnak mutatkozik a Bulgáriából és Moldovából érkező liszt. Románia
320 nagyobb malma évente mintegy 1,6 millió tonna búzalisztet és 10 ezer tonna rozslisztet állít
elő8. Az üzemek kapacitásának kihasználtsága pedig a folyamatos modernizációnak köszönhetően
50 százalékra emelkedett 2011-re. A malmok száma a kisebb, „háztáji” malmokkal együtt eléri az
ezret (GAM, 2012).
A második legnagyobb célpiacnak számító Szlovákiában évi 560 ezer tonna búzát és rozst dolgoznak fel a malmok. A mindössze 30 őrlőüzem kapacitásának kihasználtsága megközelítette a 75
százalékot 2009-ben. A malmok közül 12 tekinthető nagynak, ezek jellemzően azon térségekben
találhatók, amelyekben a mezőgazdasági termelés és kereskedelem, illetve az élelmiszeripari termelés is koncentrálódik. A Magyarországról érkező liszt piaci részesedése Szlovákiában 50 százalék
körül mozgott 2010-ig, ezt követően már csak 20–30 százalékot képvisel. Versenytársnak a főként a
csehországi és a lengyelországi búzaliszt számítanak.
Nagyobb jövedelem realizálódik a malmok vezértermékeinél
A malomipar nyereségességének egyik fontos tényezője a lisztkihozatal. A malmok ezen a téren
mégsem tudnak sokkal többet Magyarországon, mint az 1980-as években. A modernebb, ún. hos�szú (sok hengerszékes) malmok lisztkihozatalának tartománya viszont megközelíti a 75–80 százalékot, ezek üzemeltetése azonban lényegesen drágább, bonyolultabb. Az AKI adatai szerint a hazai
lisztgyártás költségszerkezetében az alapanyag a BL-55-ös 1 kilogrammos kiszerelésű finomlisztnél
átlagosan 65 százalékot, a BL-80-as 50 kilogrammos zsákos kenyérlisztnél 72 százalékot képviselt
a teljes önköltségből (12. ábra). (Mint szélsőérték, mindkét lisztfajtánál előfordult 55, illetve 75 százalékos részarány is.)
12. ábra: Magyarországon előállított BL-80 liszt (zsákos, 50 kg)
gyártásának költségszerkezete (2007–2011)
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Forrás: AKI Ágazati Ökonómiai Osztály

Románia legnagyobb búza- és rozsőrlő malmai Konstancában, Bákóban, Temesváron találhatók, amelyek napi őrlőkapacitása meghaladja
egyenként a 800 tonnát. Hasonló kapacitásnagysággal rendelkezik Szatmárnémetiben a kukoricaőrlő malom (GAM, 2012). Magyarországon a
legnagyobb malom napi kapacitása 570 tonna körül van.
8
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A malomipar eredményességét leginkább meghatározó két termék közül a BL-55-ös finomliszt
esetében átlagosan 10,8 százalék, míg a BL-80-as kenyérlisztnél 8,6 százalék volt az árbevételarányos eredmény a 2007–2011 közötti időszakban. Ez lényegesen kedvezőbb eredményt mutat a
2002–2006 közötti évek átlagának 4, illetve 2 százalékos eredményéhez képest, amikor több évben
veszteséges volt a vezértermékek gyártása. Igaz, hogy a jövedelem éves ingadozása a finomlisztnél
és a kenyérlisztnél továbbra is megfigyelhető a 2007–2011 közötti időszakban, a termékszintű eredmény mégis átlag felettinek tekinthető az egyes években. Például mindkét termék esetében meghaladta az árbevétel arányos eredmény a 17 százalékot 2007-ben, míg a finomliszt előállítása közel 16,
a kenyérliszté 10 százalék körüli jövedelmet hozott 2011-ben. Feltételezhetően a százalékos haszonkulcs alkalmazása mellett az alapanyag árának emelkedését még azelőtt érvényesítik a termékek
árában, mielőtt a készleten lévő olcsóbb gabonát feldolgozták volna.
Változatlanul kiszolgáltatottak a malomipari cégek vertikális szinten
A kiskereskedelemben a háztartásoknak értékesített, kis tételben csomagolt liszt általában mindössze 10–20 százalékot képvisel a malmok termeléséből. E termékkör jelentősége mégis nagy, mert
a liszt felvásárlási árát a kiskereskedelmi ár határozza meg. A kisebb tovább-feldolgozók az elmúlt
években azt figyelték, hogy a kereskedelmi láncok mikor értékesítik a lisztet úgymond „beszerzési
ár” alatt. Ilyenkor az árut vagy az adott lánctól szerezték be, vagy megpróbáltak hasonló „árengedményt” kiharcolni a malmoknál.
A piaci szereplők saját becslései alapján a szürke- és a feketegazdaság súlya az ágazatban 20–30
százalék között lehet. A nagy malomipari cégek kiszolgáltatott helyzetben vannak az olyan pékségek
miatt, amelyek a lisztet gyakran áfa nélkül vagy „fél-áfával” szerzik be a kisebb malmoktól, ezért
vagy olcsóbban adnak túl termékeiken, vagy fontos piacoktól esnek el. A kisebb pékségek, egyéni
vállalkozók ma már összességében jelentős felvásárlói a hazai malomiparnak.
A pénzügyi-gazdasági válság hatására a malmok beszerzési politikája jelentősen megváltozott.
Míg korábban az őrlésre szánt mennyiség döntő hányadát már az aratást követően lekötötték, illetve
betárolták, addig manapság a legtöbb malom csak néhány hétre vagy legfeljebb két-három hónapra
elegendő készletet finanszíroz. Mindemellett kedvezőtlen időjárású években gondok lehetnek a
minőséggel is9.
A malmok (korábban jól működő) termeltetői szerződéseket a gyenge szerződéses fegyelem
miatt ma már alig kötnek, sokkal nehezebben szerzik be a terményt. A kereskedők és az integrátorok
beszállítása a legtöbb esetben nem jellemző, a malmok inkább közvetlenül a termelőktől szerzik be
az alapanyagot. A termény olykor 100 kilométeres körzetből érkezik. Elsősorban a nagyobb malmoknak jelent gondot, hogy a piacon nehéz homogén tételeket vásárolni. E téren a kisebb malmok
kétségtelenül előnyben vannak, amennyiben a környékbeli termelőkkel megfelelő kapcsolatokat tudnak kiépíteni, a kapacitásuk kihasználásához szükséges gabonát akár egy vagy néhány fajta egységes
technológiával előállított terméséből biztosítani tudják. A termelők és a kereskedők felé egyfajta
kiszolgáltatottság jellemzi pozíciójukat, különösen akkor, amikor az alapanyagárak kedvező kiviteli
lehetőséget biztosítanak a termelőknek.

A mikotoxin-tartalom ellenőrzésének egyelőre nincsenek hagyományai, az erre vonatkozó EU előírás csupán hároméves. Azok a malmok,
amelyek nem végeznek ilyen teszteket, átmenetileg piaci előnyhöz tudnak jutni, de nagy kockázatot vállalnak. Fontos azonban tudni, hogy egy
szakszerűen, tisztességesen beállított malom a szennyeződések mértékét képes a töredékére csökkenteni.
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A termék-innováció jelentheti a kitörési pontot a malomipar számára
A modern sütőipar számára technológiai alapkövetelmény, hogy folyamatosan kiegyenlített minőségű alapanyagot használjon fel. Ezen elvárásnak a hazai malmok egyre inkább képesek megfelelni.
A hazai malomipar számára fejlődési lehetőséget – a beruházásokon túl – az innovációs fejlesztések jelenthetnek. A külföldi példák is azt mutatják, hogy a malmok még az ömlesztett kiszerelésű
liszt esetében is képesek lehetnek a hozzáadott-érték növelésére, például oly módon, hogy adalékanyagokkal dúsított, sütőipari célliszteket készítenek és értékesítenek a sütőipar számára. Ez persze bizalmi kapcsolatot is feltételez. A külföldi pékségek egyébként szívesen használják az ilyen
termékeket, mert a malomipar homogénebb keverést tud biztosítani. Az új technológiával felszerelt
malmok erre nálunk is képesek lennének.
A csomagolt lisztek piacán a konyhakész lisztkeverékben, a gyermekeknek készült különféle ízesítésű grízekben vagy a glutén-érzékenyek számára előállított termékekben van fejlődési lehetőség,
a termékpaletta ez irányú bővülése a hazai kiskereskedelemben is nyomon érhető. Egyes malmok
a biobúza és biorozs őrlésében látnak fantáziát, jóllehet, e termékek iránt a hazai kereslet egyelőre
szerény. A közepes, de főleg a kisméretű malmoknak létfontosságú a speciális fogyasztói igényekhez történő rugalmas alkalmazkodás, sőt, az igényeket nekik (is) formálniuk kell, ezért indokolt
szorosabban együttműködniük a pékekkel és a kisebb sütőipari vállalkozásokkal. Ezeknek az egyes
réspiaci termékre szabott célliszteket, lisztkeverékeket célszerű kínálni (élelmiszer-biztonsági szempontból is kívánatos lenne a pékek „spontán adalékolása” helyett a céllisztek elterjesztése).
Sütőipar
A malomipari termékek legjelentősebb felvevőpiacának számító sütőipari ágazat forgalmi értéke
világszinten becslések szerint elérte a 465 milliárd dollárt 2012-ben, és akár 6 százalékkal tovább
emelkedhet 2016-ig. A gazdasági recesszió következtében a fejlett piacokon leginkább stagnálás
vagy csekély növekedés történt 2008–2012 között, amit Latin-Amerika és Ázsia (elsősorban India
és Kína) fogyasztásának erőteljes növekedése ellensúlyozott. A folyamatos termékfejlesztések révén
jelentős árbevétel realizálódott az új trendnek megfelelő termékekből, mint pl. az egy adagos, kis
kiszerelésű pékáruk (hordozható), a prémium árfekvésű sütőipari termékek, a biotermékek, az ellenőrzötten kiváló alapanyagokból készült termékek és a speciális kenyerek. Ez mindinkább a kézműves
pékségek (artisan bakery) és a látványpékségek erősödését, a helyben sütött kenyerek és a pékáruk
(élelmiszerláncok) iránti kereslet erőteljes növekedését mutatja Európában. A fejlődő térségeknél
jelenleg a magas rosttartalmú kekszek és sütemények palettájának erőteljes fejlődése tapasztalható
(Campanie and Markets, 2012).
Globális szinten a kulcsszegmensnek számító kenyér és friss pékáru kategória részesedése az
ágazat forgalmi értékéből 50 százalék körülire tehető, ebből az EU‑27 64 százalékos, az USA alig
7–8 százalékos részesedéssel van jelen. Európa legjelentősebb piacát a nyugati és déli térség jelenti,
sorrendben Olaszország Franciaország, Németország, Törökország, az Egyesült Királyság és Spanyolország. Az előrejelzések az USA-ban és az európai régióban egyaránt évi 2–3 százalékos növekedésével számolnak 2015-ig (Report Linker, 2012).
A Gira Foodservice jelentése alapján az EU-27-ben a kenyér és a friss pékáru tette ki a vásárolt
mennyiség 82 százalékát 2009-ben, 9-9 százalékát pedig a finom pékáru és a desszert jellegű termékek kategóriája adta. Kiszerelés tekintetében a friss termékek az értékesített mennyiség 72 százalékát
jelentik, míg a tartós kenyerek és a csomagolt, illetve a fagyasztott termékek 25 és 3 százalékos
részesedést képviselnek. Az értékesített mennyiség 42 százalékát a modern kiskereskedelmi láncok
forgalmazzák az EU-27-ben, és 25 százalékos részesedésükkel egyre nagyobb piaci szegmenst jelentenek a kézműves pékségek. A pékségek saját láncolatából a mennyiség 6 százalékot, a vendéglátó
ipari és egyéb értékesítési szektor 19 és 8 százalékot képvisel (Fremaux, 2010).
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Alacsony szintű koncentráció – jelentős kapacitásfelesleg
Az Európai Unióban és Magyarországon egyaránt a kisvállalkozások, a kis- és közepes üzemek
a jellemzőek. Az élelmiszer-feldolgozó ágazat szakágazatai közül a sütőiparban van legnagyobb
számban önálló vállalkozás és az üzemnagyság is igen változatos képet mutat10. Magyarországon a
sütőiparban 1300 vállalkozás működött 2012-ben, ebből 1000–1050 a magyar. Az utóbbi 2-3 évben
jelentősen megemelkedett az albán pékségek száma, amelyek nagy konkurenciát jelentenek olcsóbb
termékeikkel a magyar cégek számára, és hosszú távon komoly versenytársakká válhatnak (Magyar
Pékszövetség, 2012).
A magyar sütőipar összességében 30 százalék körüli kapacitásfelesleggel küszködik, míg egyes
vállalkozások gyártóvonalainak kihasználtsága csupán 40–50 százalék közötti. A termelés sok
helyütt elavult gépsorokon folyik, a fejlesztésekre, a hatékonyság javításra (pl. az energiaköltségek
lefaragására) forráshiány miatt nem volt lehetőség. Ugyanakkor elmondható, hogy a nagy gyártókapacitással rendelkező modern pékségek és a franchise hálózatokban működő vállalkozások nálunk is
szélesebb szortimentet tudnak gyártani.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai alapján a pékáruk értékesítéséből származó nettó
árbevétele a gyártóüzemeknek 190–217 milliárd forint körül alakult 2008–2011 között, ennek 85–87
százaléka belföldi forgalomból, 13–15 százaléka exportra történő értékesítésből keletkezett. A pékáru kategória legjelentősebb szegmense a nemzetközi trendnek megfelelően Magyarországon is a
kenyér, amelynek értékesítéséből származó nettó árbevétel 65–70 százalékot tesz ki. Az innovatívabbnak nevezhető, tartósított lisztes áru (egyes pékáruk, kekszek) kategóriába sorolt termékek
eladása az árbevétel 30–35 százalékát adta a vizsgált időszakban.
Széles termékpaletta – erős árérzékenység
A sütőipari termékek piacán a termékpaletta folyamatos átrendeződése figyelhető meg Magyarországon: a lakosság egyre nagyobb része keresi az olcsóbb pékárut, miközben szűkül azok köre,
akik a középkategóriás, illetve a prémium termékeket meg tudják fizetni. A hazai friss kenyér és
pékáruk piacának lassú zsugorodása a GfK Hungaria Piackutató Intézet felméréseiben (2011) is látható, annak ellenére, hogy a fehér kenyér a leggyakrabban fogyasztott öt élelmiszer közé tartozik11.
Az átlagárak emelkedése miatt azonban a 2012. évi felmérések a pékáruk forgalmi értékének 10
százalékos növekedését vetítik előre.
A Sütőipari Egyesület szerint Magyarországon egy ember évente 73 kg kenyeret fogyaszt és 13
kilogrammra tehető az elfogyasztott péksütemények egy főre vetített mennyisége. A sütőipari termékszerkezetet tekintve a fehér és félbarna kenyér teszi ki a forgalom 63–67 százalékát, a házi
jellegű kenyér a 18–22 százalékát, míg az egyéb kenyérféleségek, pl. rozs- vagy tartós kenyér 18
százalékot. A kenyérfélék választéka megközelíti a 160 félét, míg a péksüteményeké meghaladja a
450 félét. Bár a magyar fogyasztók hűségesek a hagyományos fehér kenyerekhez, fokozatosan nő
a kereslet az egészségtudatos táplálkozást segítő, nagyrészt hozzáadott tartósítószer felhasználása
nélkül készült termékek iránt. A vásárlók általános árérzékenysége ellenére folyamatosan bővül azok
köre, akik képesek és hajlandók megfizetni a drágább terméket.

A hazai sütőipari vállalkozások 70 százaléka 10 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatott 2009-ben, a 10–20 fő közötti vállalkozások
aránya 20 százalék volt, 6 százalékra becsülték a 20–100 fő közötti létszámú cégek arányát, míg mindössze 4 százalékra tették a 100 fő feletti
létszámot foglalkoztató üzemek számát.
11
Kenyérre és friss pékárura 196 milliárd forintot költöttek a háztartások 2010-ben. Ezzel a friss pékáruk csoportja értékben megegyezik a
feldolgozott húsokra kiadott összeggel. Az élelmiszerek közül csak friss húsokra, friss zöldségre és gyümölcsre költöttek többet a hazai vásárlók
(GfK, 2011).
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Az 1169/2011/EU Bizottsági rendelet értelmében 2014 tavaszától nem engedélyezik azon
késztermékek forgalmazását, amelyek összes zsírsavtartalmában a transzzsírsavak mennyisége
meghaladja a 2 százalékot. A sütőipari vállalatok számára a transzzsírsavak „lecserélése” komoly
szakmai ismeretet, felkészültséget követel, továbbá jelentős beruházásokat, technológiai változtatásokat és új beszállítók felkutatását igényli. Jelenleg a sütőipar számára forgalmazott sütő és
húzómargarinok transzzsírtartalma minden esetben meghaladja a tervezett maximalizált értéket.
A szakmában alkalmazott technológia átállítása idő- és költségigényes, valamint a forgalmazók
csökkentett transzzsír-tartalmú vagy transzzsír-mentes célmargarinok szállítása esetében jelentős
drágulást prognosztizálnak12. Az importőrök termékkínálatában most is szerepelnek 2 százaléktranszzsírtartalomnál kisebb beltartalmú margarinok, de ezek árfekvése a jelenlegi átlagárakat 7-9
százalékkal meghaladja. A szabályozás hatásaként számolni kell a sütőipari szakágazat költségstruktúrájának változására (Sütőipari Egyesülés, 2012).
Az árakat a kiskereskedelem szabad árképzése határozza meg
Mivel az árakat a kereskedelem diktálja, a gyártók nem vagy csak nehezen tudnak árat emelni.
Az Európai Malomipari Szövetség megállapítása szerint az alapanyagárak növekedését maximálisan 70 százalékban képesek a fogyasztókra terhelni a sütőipari cégek. Vagyis a lisztárak 15–20
százalékos emelkedése legfeljebb 10–15 százalékos áremelkedést eredményezhet a fogyasztó számára. A költségcsökkentés stratégiai eszközét az árak emelésén túl a rövid és hosszú távú szállítási szerződések kötésében, a közös beszerzésben, az egyes összetevők helyettesíthetőségében, a
terméksúly csökkentésében, és nem utolsó sorban a nyersanyagok határidős fedezeti ügyleteiben
látják (Fremaux, 2010).
A pékáru, mint stratégiai termék, napi boltlátogatást, óriási impulzív forgalomnövekedést generál,
és nagyban hozzájárul a vásárlói hűség kialakulásához13. Míg az alaptermékeknél (pl. kifli, zsemle,
kenyér) a vásárlók az árra koncentrálnak, az egyéb termékeknél a választék, a minőség és a nyitva
tartás a döntő. A nagyobb hozzáadott-értéket képviselő pékáruk forgalmának növeléséhez mindenképpen akciókra van szükség.
A kenyér tényleges fogyasztói árát a kiskereskedelem szabad árképzése olyannyira befolyásolni tudja, hogy Magyarországon számos sütőipari szereplő kénytelen visszakorrigálni a terméke értékesítési árát a folyamatos verseny erősödése következtében (13. ábra). A közepes és
nagyobb vállalkozásoknál szembetűnő pl. a keresztfinanszírozás, vagyis hogy a kenyér árának
leszorítása miatt kieső árbevételt a vásárlók árérzékenységének kevésbé kitett termékeken pótolják. Ebből adódóan persze a kenyér minősége általában silányabb. Hasonlóan gondolkoznak a
modernebb kiskereskedelmi csatornák, amelyek „szociális” termékként tekintenek a kenyérre, azt
a vásárlók becsalogatására használják és nem ritkán jóval az előállítási költség alatt értékesítik.
A korábbi évekkel ellentétben ma már az egyes diszkontláncok (pl. Lidl) is értékesítenek friss
kenyeret és pékárut, amelyet üzleteik saját pékségeiben állítanak elő, kihangsúlyozva a termékek
magyar származását.
Az AKI adatai alapján a hazai fehér kenyér gyártás költségszerkezetében az alapanyagköltség
(főként a liszt) jelentős ingadozások mellett a teljes önköltségből 37–48 százalékot képviselt, míg
a közvetett költség 26–31 százalékot tett ki a 2007–2011 közötti időszakban (14. ábra). Figyelemre
A tejes tésztából készült termékek esetében a költségteher miatt a nettó átadási ár növekedését 1,4 százalékra (pl. kifli), dúsított tésztából
készülteknél 2,8 százalékra (pl. vajaskifli), tojással dúsított tésztából készült termékeknél 5 százalékra (pl. kalács), omlós tésztáknál 14 százalékra (bejgli) teszik a szakmaközi szervezetek, míg a leveles tésztából készült termékek ára 17,8 százalékkal emelkedhet meg.
13
A multinacionális vállalatok térhódítása, az élelmiszer-kereskedelem globalizálódása következtében a kenyér és a friss pékáru értékesítésének iránya jelentősen változott. A GfK jelentése alapján a hiper- és szupermarketekben értékesített termékek mennyiségi részesedése 27
százalék körül alakult, a diszkont áruházakból a mennyiség 7 százalékát vásárolták meg a fogyasztók 2010-ben. Az összes kenyér és pékáru
közel felét, 47 százalékát kisboltokban, 16 százalékát pedig a pékségekben szerezték be a vásárlók (Marketinginfo, 2011).
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méltó viszont, hogy ez utóbbi költségarány a 40 százalékot is elérte a 2007. évben. Pozitív változás
mutatkozik viszont a termék jövedelemtartalmát illetően. A nagyobb fogyasztás ellenére az alacsony
értékesítési árak miatt igen szerény értéket képviselt a fehér kenyér jövedelemtartalma 2009-ig, a
folyamatos áremelést követően (évi 15 százalék) a korábbi 2–3 százalékos árbevétel-arányos eredmény helyett 8–13 százalékos jövedelem keletkezett a terméknél 2010 után.
13. ábra: A kenyér fogyasztói árának alakulása Magyarországon (2002–2012)14
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14. ábra: Magyarországon előállított 1 kg-os fehér kenyér
gyártásának költségszerkezete (2007–2011)
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A tejes tésztából készült termékek esetében a költségteher miatt a nettó átadási ár növekedését 1,4 százalékra (pl. kifli), dúsított tésztából
készülteknél 2,8 százalékra (pl. vajaskifli), tojással dúsított tésztából készült termékeknél 5 százalékra (pl. kalács), omlós tésztáknál 14 százalékra (bejgli) teszik a szakmaközi szervezetek, míg a leveles tésztából készült termékek ára 17,8 százalékkal emelkedhet meg.
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Kitörési pontot jelenthet a piackutatás és a marketing erősítése
A hazai és nemzetközi pékáru-kínálat közötti különbség egyre csökken. Igaz, hogy a magyarországi (kisebb) cégek még mindig jelentős része nem hajtotta végre mindazon technikai, technológiai
beruházásokat, amelyek lehetővé teszik innovatív, magas minőségű termékek előállítását, mégis számos vállalkozás példaértékű piaci növekedést mutat a többi szereplő számára. A válság ellenére több
hazai sütőipari cég (pl. Lipóti pékség, Rádi pékség, Fornetti Kft.) fejlesztette vállalkozását. A siker
kulcsaként az ágazat képviselői
• a minőségi termelést és a technológiai fejlesztést;
• az értékesítési csatornák fejlesztését, az átgondolt franchise partnereken keresztül történő
terjeszkedést;
• a piackutatás eredményei alapján felállított következetes stratégia alkalmazását;
• a tevékenységi kör egyéb szolgáltatásokkal történő bővítését (pl. hidegkonyhai készítmények,
házi készítésű fagylaltok) nevezték meg.
A gabonalapú termékek értékesítési lehetőségei megőrizhetők az innováció, a marketing erősítése,
illetve réspiacok megtalálása esetén. A sütőipari termékek kivitele több akadályba ütközik: egyrészt
a sikerhez egyedi termék-portfólióra van szükség, másrészt igen nehéz más országban elfogadtatni
a terméket (ehhez költséges reklámkampányok kellenek). A kereskedelmi láncok jelenlétéből, az
esetleges jó kapcsolatokból éppen e téren még előny is származhat: a hazai beszerzők ajánlhatják
külföldön a magyar termékeket (Karácsony, 2009).
A dinamikusan fejlődő kereskedelmi láncok pékségei üzletfilozófiájuk (pl. a széles választék, a
termékek és a kiszolgálás minősége, az élelmiszer-biztonság, a rendezett tiszta eladóterek, a kedvező ár/érték arány, a különleges akciók, nyereményjátékok, az exkluzív hűségprogramok vagy a
jól képzett szakemberek) révén komoly konkurenciát jelentenek már a nagy pékségek számára is.
Nem küszködnek sem munkaerő-, sem tőkehiánnyal, üzleteikben a technikai feltételek kitűnőek,
sütőrészlegeik a legmodernebb technológiával dolgoznak, beszállítóiknak szigorú követelményeket
kell teljesíteniük.
A legkedvezőbb helyzetben azon pékségek, sütőipari vállalkozások vannak, amelyek az alapanyagot saját malmuktól kapják, viszonylag nagy szállítási körzettel, jól ismert márkanévvel és
esetleg saját bolthálózattal rendelkeznek. A saját bolthálózat legnagyobb előnye, hogy mentesít
az ún. belistázási költségek alól és egy-egy új termék bevezetése nem jár egyéb kötöttségekkel.
A nyugat-európai példákból leszűrhető, hogy a mintaboltok túlélési esélyt jelentenek a kisebb pékségeknek is.15 Ezek létrehozásához viszont tőkére van szükség, ami a legtöbb kisvállalkozás esetében
hiányzik.
Takarmánygyártás
Globális szinten az ipari takarmánykeverék-gyártók fontos puffer szerepet töltenek be a nyersanyagokat sújtó ársokk idején, jelentősen csökkentve ezzel a nyomást az állattenyésztők irányába.
A puffer hatása az évek során szükségszerűen egyre gyengébb lett, hiszen az alapanyagárak
voltatilitása és emelkedése miatt alacsonyabb készletállomány mellett tudtak csak versenyképesek
maradni a vállalatok.
Az Európai Takarmánygyártók Szövetségének (European Feed Manufacturers’ Federation,
FEFAC) adatai szerint az állatok etetésére szolgáló takarmányok mennyisége éves szinten 1,1 milliárd tonnára tehető, amelyhez 760 millió tonna gabonát, 260 millió tonna olajmag-darát, és 70 millió
tonna egyéb fehérjekomponenst használnak fel alapanyagként. Az ipari keveréktakarmány-gyártás
mennyisége 2011-ben világszinten elérte a 736 millió tonnát. Vezető takarmánygyártónak az USA és
Míg az EU fejlettebb gazdaságaiban a sütőipari vállalkozások 75–80 százaléka működtet önálló kereskedelmi csatornát, addig a magyar
cégeknél ez az arány mindössze 15 százalék körüli.
15
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az EU-27 tekinthető a 156–152 millió tonna mennyiséggel16, majd a soron követő Kína 110 millió
tonna mennyiséget állított elő. A keveréktakarmány 25 százalékát a szarvasmarhatáp, 33 százalékát a
sertés-, 34 százalékát a baromfitáp teszi ki, míg az egyéb tápok 8 százalékot képviselnek.
Annak ellenére, hogy hatalmas eltérések vannak a takarmány-alapanyagok áraiban, az utóbbi
években stabil maradt az egyes alapanyagok aránya az Európai Unióban előállított keveréktakarmányokban. Változatlanul nagy részarányt képviselnek a gabonafélék (48 százalék) és az olajmag-darák
(28 százalék). Élelmiszeripari melléktermékeket 12 százalékban, ásványi anyagokat és vitaminokat
3 százalékban, szárított takarmányt 1,5 százalékban, hüvelyeseket 1,2 százalékban, és egyéb komponenst 6,3 százalékban használtak fel az EU-27 tagállamai 2011-ben.
Köztudott, hogy az EU a fehérjeigényét messze nem tudja kielégíteni saját termelésből (15. ábra).
A FEFAC szerint a szójadara önellátottsági foka 2 százalék volt a 2009/2010. gazdasági évben, napraforgó- és repcedara szükségletét 86 százalékban biztosította, míg halliszt igényét 62 százalékban
fedezte saját termelésből. Az EU-27 takarmányalapanyag importja a 2006–2011 közötti időszakban 38–49 millió tonna között ingadozott, ebből az olajdarák mennyisége 26–28 millió tonnát tett
ki. A legjelentősebb alternatív fehérjeforrásnak tekinthető szárított gabonatörköly (DDGS) importja
200–700 ezer tonna között mozgott az említett időszakban, míg a kukoricaglutén (CGF) behozatal
megközelítette az 1 millió tonnát. Kukoricagluténből 3 millió tonna feletti mennyiséget is importált
az EU-27 még 2004-ben, a meredek zuhanást követően úgy tűnik, 2009-óta újból emelkedő tendenciát vett a behozatal.
15. ábra: Az Európai Unió főbb szójadara importőrei és a behozott
szójadara származási helye (2011/2012. gazdasági év)
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Az EU-27-ben az előző évhez képest a szarvasmarha- és sertéstáp gyártásban tapasztaltak visszaesést (-2,1 százalék és -0,6 százalék)
2011-ben, ugyanakkor a baromfitáp gyártásában 1,1 százalékos növekedést figyeltek meg. Ennek következtében a baromfitáp gyártás enyhén
meghaladta a sertéstáp előállítását. Jelentősen csökkent a takarmánykeverék-gyártás a Cseh Köztársaságban (-14 százalék) és Dániában (-6,6
százalék), ugyanakkor számos országban, mint pl. Németországban, Olaszországban növekedés figyelhető meg (kb. 3 százalék). Az EU legnagyobb takarmánytermelőjének Németország számít a 23 millió tonna előállítással, a rangsorban szorosan egymás mellett halad Franciaország
és Spanyolország. Hollandia és az Egyesült Királyság 14 millió tonna keveréktakarmányt állít elő évente (FEFAC, 2012a).
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A gabonafélék, a fehérjeforrások és az energiahordozók árának emelkedése mellett az európai
takarmány-előállítás helyzetét súlyosbítja, hogy a szója alternatív fehérjeforrásának számító DDGS
és CGF nem elérhető az USA és az EU génmódosított növények és származékainak aszinkron és
aszimmetrikus engedélyezési politikája17 miatt. A piaci verseny hiányában az európai DDGS-nek és
CGF-nek a beszerezhetősége egyre költségesebb.
A FEFAC hosszú távon szükségét látja azon intézkedéseknek, amelyek a megnövekedett fehérjeigényt biztosítani tudják. Ezek között említi:
• a nem vámjellegű kereskedelmi akadályok elhárítását (gm engedélyeztetések);
• a fehérjenövények termesztésének vonzóvá tételét az új KAP hatékony intézkedései által;
• a piacszabályozó eszközök kialakítását a fehérje-exportőr országokban (RTRS18 Termelési
Szabványa és Felügyeleti Szabványa);
• az árvolatilitás kockázatait mérséklő eszközök fejlesztését az állattenyésztők és feldolgozók
részére (pl. az állati termékek határidős ügyleteinek erősítése az EU belső piacán) (FEFAC
2012c).
Folytatódik a keveréktakarmány előállítás csökkenése Magyarországon
Amíg az ipari takarmánykeverékek termelése Magyarországon megközelítette a 6 millió tonnát az
1990-es évek második felében, az állatállomány visszaesése miatt 2012-ben már alig haladta meg a
3,7 millió tonnát (16. ábra). Ebből 44,1 százalékot képviseltek a baromfi-, 37,1 százalékot a sertéstápok, a szarvasmarha- és egyéb tápok pedig 14,2, illetve 4,6 százalékot tettek ki. A kibocsátás csökkenése és a takarmánynövények árának mind drasztikusabb ingadozásai feszültségeket idéztek elő a
takarmánypiacon: a folyamatos költségcsökkentési kényszer súlyos árharc kialakulásához vezetett,
több gyártó értékesítési kényszerből önköltség alatti eladásokat is felvállalt.
16. ábra: A takarmánykeverék-gyártás alakulása Magyarországon (2002–2012)
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Forrás: Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és -Kereskedők Szövetsége, 2012

Az aszinkron engedélyezésről akkor beszélhetünk, amikor az exportőr országban már engedélyezett GMO engedélyezése még folyamatban
van a kereskedelmi partnernél. Az aszimmetrikus engedélyezés fogalma azon esetekre értendő, amikor az exportőr országban engedélyezett
GMO engedélyezését a kereskedelmi partnerek nem is kérik.
18
A Round Table on Responsible Soy (RTRS) egy nemzetközi kezdeményezés, amelynek keretében a szójatermesztők, -kereskedők és
-feldolgozók bankokkal és társadalmi szervezetekkel együttműködve biztosítják a szója fenntartható termesztését és a szója iparág társadalmi
felelősségvállalását az egész világon (FEFAC, 2012b).
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A takarmánygyártáshoz sorolt szervezetek 255 milliárd forintos árbevételéből a haszonállattakarmánygyártásba sorolt vállalatok 72 százalékot, a hobbiállat-eledel gyártáshoz soroltak 28 százalékot képviseltek 2011-ben (8. táblázat). Az értékesítés irányát tekintve 173 milliárd forint származott
belföldi értékesítésből, míg 82 milliárd forint a külpiacra szánt eladásokból. A belföldi értékesítésben
a haszonállat-takarmánygyártók részaránya 90 százalékot tett ki, míg az exportértékesítésben inkább
a hobbiállat-eledel gyártók 66 százalékos aránya a kimagasló.
A takarmánygyártás privatizációját követően erős koncentráció zajlott az ágazatban. Ennek ellenére összességében még mindig a kapacitások elégtelen kihasználtsága és az üzemek nagy részénél
az elavult technológia jellemző. A haszonállat-takarmánygyártásba besorolt szervezetek összes árbevételéből a tíz legnagyobb vállalkozás 62 százalékos, míg az öt legnagyobb 42 százalékos részarányt
képviselt 2011-ben. Az exportárbevétel ennél is koncentráltabb: az első tíz vállalat a kivitel 75 százalékát, míg az első öt 54 százalékát bonyolította ugyanebben az évben. A hobbiállat-eledel gyártásba
besorolt vállalkozások koncentráltsága mindkét esetben már az első 5 vállalatnál 97 százalék feletti
részarányt képviselt.
8. táblázat: A takarmánygyártás koncentrációja Magyarországon
Megnevezés
Árbevétel, millió HUF

Haszonállat-takarmány
gyártók
2008
2011

Hobbiállat-eledel
gyártók
2008
2011

164 385

184 820

61 408

71 128

33

42

97

97

Részesedés az árbevételből, százalék
első 5 vállalat
első 10 vállalat

53

62

99

99

138 917

156 120

17 578

17 631

25 468

28 700

43 830

53 497

első 5 vállalat

53

54

98

99

első 10 vállalat

63

75

100

100

Belföldi értékesítés, millió HUF
Export árbevétel, millió HUF
Részesedés az export árbevételből

Forrás: NAV adatbázis

A jelentős gazdasági erőt képviselő és részben külföldi érdekeltségben lévő takarmánygyárak piaci
részesedése a jövőben tovább növekedhet. Ennek ellenére ma még az állattartó gazdaságok keverőüzemei jelentős mennyiségű tápot állítanak elő vásárolt előkeverékekből. Ezek műszaki-technológiai
állapota nem minden esetben kielégítő, fokozatos rekonstrukciójuk elengedhetetlen. Az ipari takarmánykeverékek minőségét a keverőüzem technológiája, műszaki színvonala is jelentősen befolyásolja, és a takarmánytörvényben rögzített takarmányminőségi, biztonsági előírások is arra késztetik a
fennmaradó vállalkozásokat, hogy a lehetőségekhez képest korszerűsítsék keverőüzemeiket.
A közepes (20–50 ezer tonna/év) és a nagy (50 ezer tonna feletti) kapacitással rendelkező üzemek
folyamatos termelésre törekednek, míg a kisebb üzemek rendszerint csak időszakosan működnek.
Ezért jellemző a hazai takarmánygyártás egészére a kapacitások igen alacsony, 40 százalék körüli
kihasználtsága. A gyártósorok jobb kihasználása az elkövetkező években gazdasági kényszer lesz,
vagyis a korszerűtlen keverőüzemek számának csökkenésével lehet számolni19.

A hazai takarmánykeverő üzemek átlagos, mintegy 6 000 tonna/év/üzem gyártási mennyisége igen alacsony, és jóval elmarad a hasonló
éves tápmennyiséget (4–6 millió tonna) gyártó európai országokétól is. Ezen országokban a keverőüzemek száma a gyártott táp mennyiségének
növekedése ellenére csökken, azaz nő a fennmaradó kapacitás kihasználása, ami csak korszerű technológiával rendelkező üzemeknél valósítható
meg.
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Takarmányimportunk értékének felét a szójadara adja
A kereskedelemben a magas alapanyagköltség mellett a logisztikai költségek határozzák meg leginkább a lehetőségeket, hiszen a tömegtermékek fajlagos szállítási költsége értékükhöz képest igen
magas. A takarmánygyártókra jellemző, hogy saját maguk forgalmazzák termékeiket. A nagy vevőket közvetlenül szolgálják ki, egyébként a takarmányboltokba szállítanak.
Az állati takarmányok, élelmiszeripari melléktermékek és hulladékai (KN23) külkereskedelme
az 596 millió euró exportárbevétel mellett 140 millió euró aktívummal járult hozzá a magyar élelmiszergazdaság és a nemzetgazdaság külkereskedelmi egyenlegéhez 2012-ben, noha az elsősorban
a hobbiállat-eledeleket gyártó vállalkozásoknak köszönhető (9. táblázat). A főcsoport importjának
értéke, míg 2000-ben 240 millió eurót tett ki, 2012-ben már 456,3 millió eurót képviselt. Döntő
hányada a szójadara behozatalából adódott, aminek 626,1 ezer tonna mennyisége 243,9 millió euró
kiadást jelentett a hazai vállalatoknak, szemben a 2000. évi ugyanekkora mennyiség 155 millió euró
értékével.
9. táblázat: Takarmány-külkereskedelem alakulása Magyarországon (2000 vs. 2012)
Export
Termékkör

Érték,
ezer EUR
2000
2012

Mennyiség,
tonna
2000
2012

Import
Érték,
ezer EUR
2000
2012

Mennyiség,
tonna
2000
2012

Szójadara
és egyéb melléktermék
882
6 386
3 292
14 843 155 440 243 931 669 119 626 109
(KN2304)
Állatok etetésére
szolgáló készítmény
96 635 469 697 182 097 598 739 37 783 137 842 53 744 166 554
(KN2309)
ebből: Hobbiállat-eledel
60 469 330 533 83 838 351 767 17 656 51 081 28 410
43 269
(KN230910)
Állati takarmányok,
élelmiszeripari
119 365 596 091 416 813 1 246 103 239 639 456 361 952 801 1 181 106
melléktermékek
és hulladékai (KN23)
Forrás: KSH

A takarmánykészítmények (KN 2309) kivitele az elmúlt évtized végétől látványosan nőtt. A külpiaci eladások a 2000. évi 182 ezer tonnáról háromszorosára emelkedtek, megközelítették a 600 ezer
tonnát 2012-ben. A kivitel értéke még nagyobb dinamikát mutatott: míg a termékcsoport exportárbevétele nem érte el a 97 millió eurót 2000-ben, addig 2012-ben már megközelítette a 470 millió
eurót. Legnagyobb felvevőpiacunk Románia volt, az ide kiszállított áruk értéke meghaladta a 110
millió eurót, ami a teljes takarmányforgalom 19 százalékát tette ki. Németország 15 százalékkal,
Lengyelország a külpiaci eladások értékéből 9 százalékkal, az Egyesült Királyság 6 százalékkal,
Franciaország, Oroszország és Ukrajna 5-5 százalékkal részesedett.
A fehérjehordozók az állati termékek előállításában meghatározó szerepet töltenek be. A felhasználásra kerülő fehérjeforrások megoszlása az utóbbi időben megváltozott Magyarországon. Az
importált szójadara előretörése a világpiacon bekövetkezett drasztikus áremelkedések után sem állt
meg, az állattartók nagy többsége mind a mai napig ezt a terméket használja fő fehérjeforrásként20.
Jelenleg a takarmánykeverékek több mint 90 százaléka nem GMO-mentes, az import GM szójadara
A takarmányimport legnagyobb része a tengerentúlról érkezik. Legfontosabb partnerünk Argentína és Brazília, illetve a közvetítő kereskedelemben is jelentős szerepet játszó Hollandia, Szlovénia, Ausztria és Németország.
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legalább 40–60 USD/tonna árelőnyt jelent a GMO-mentessel szemben21. A garantáltan GMO-mentes
szójadarát nagy mennyiségben felár mellett is szinte lehetetlen beszerezni a világpiacon, ami minimum 5 milliárd forint többletköltséget jelentene a magyar állattartóknak. Rövid és középtávon a szójadara helyettesítésének nincsen alternatívája, a szintetikus aminosavakkal való egyensúlyba hozása
a tápoknak nagyon költséges lenne.
Erősödik a verseny a takarmánygyártók piacán
A piacot az elmúlt évtizedben a közepes minőségű takarmányok iránti érdeklődés fokozatos eltűnése és az intenzív termelést biztosító takarmányok keresletének előretörése jellemezte Ugyanakkor
– az állattartás költségeinek leszorítására való törekvés nyomán – az extenzív állattartás takarmányfelhasználásának aránya is nőtt. A fehérjehordozók és a szemes termények árának volatilitását a hazai
keveréktakarmányt előállító cégeknek kezelniük kell, a takarmányárakba történő begyűrűződésének
mértéke és időzítése határozza meg a vállalatok értékesítési lehetőségeit. Nehéz helyzetben lesznek
mindig azok a vállalatok, amelyek csupán a kész keveréktakarmány előállítására rendezkednek be.
Az iparág szereplői szerint rövid távon költség-optimalizálással, rugalmas termelési struktúrával és
vevőközpontú szemlélettel lehet a piacon maradni, hosszú távon viszont olyan startégiai eszközök
használata szükséges, mint
• az automatizált termelés;
• a termék- és alapanyagfejlesztés, folyamatos kutatásfejlesztési kísérletek (együttműködés
nemzetközi cégekkel);
• a partnerközpontú üzletpolitika a takarmányozási és műszaki szolgáltatások révén;
• a szaktanácsadási rendszer működtetése (telepre adaptált receptúra, kémiai és mikrobiológiai
vizsgálatok, telepi auditok);
• a márkastratégia építése a takarmányforgalmazók és a nagyüzemi szegmens felé;
• a termékkör diverzifikálása (a koncentrátumok és kész-takarmánygyártás mellett premixgyártás, extrudáló üzemek, nyomelemkészítmény-gyártás, folyékony-vitamin gyártás,
hobbiállat-eledel gyártás);
• és a tevékenységi kör bővítése a szemestermény-keresekedelembe történő bekapcsolódás
révén.
Bioüzemanyag-gyártás gabonából
A terménypiacok globális szerkezetében változást okozott a bioüzemanyagok gyártásának
felfutása az elmúlt évtizedben. Középtávon a magyar gabonapiacra is jelentős hatással lehet a
bioüzemanyagok gyártása, amit tovább fokozhat az energiaipar kereslete a gabonatermesztés melléktermékei iránt.
A bioüzemanyagok termelésében a világon jelenleg meghatározó a cukor- és keményítőtartalmú növényi termékekből történő, ún. első generációs etanolgyártás, illetve az alapanyagként
növényolajat használó első generációs biodízelgyártás. A hulladékra és melléktermékekre, illetve a
cellulóz alapanyagra épülő második generációs üzemanyagok gyártásának fejlesztése még folyamatban van, hogy ezek a technológiák mikor érik el a versenyképességet és iparszerű termelésük mikor
kezdődhet, még kérdéses. Az ún. második generációs gyártás egyelőre kimerül a használt sütőolajból
és az állati hulladékzsírokból történő biodízelgyártásban, jelentősége a termelésben marginális.
Az üzemanyagcélú etanol termelése a világon éveken át folyamatosan nőtt és 2010-ben 85,1 milliárd literrel (66,7 millió tonna) tetőzött (F.O. Licht, 2012a). Az etanol termelése a 2010. évi csúcsot
követően 2011-ben, majd az előrejelzések szerint 2012-ben is csökkent (17. ábra). Elsősorban a
cukornádalapú brazil termelés mérséklődött. Az etanolgyártással versengő cukorgyártás jövedelmeA kereskedelemből származó információk alapján a GM-mentes szójadara technológiai költsége (mintavizsgálat, szállítási eszközök tisztítása, anyagmozgatás és egyéb adminisztrációs költségek) további 30 euró/tonna többletköltséget jelent, így a spot piacon beszerezhető GMmentes szójadaráért akár 100 euró/tonnával többet is fizetni kell 2012-ben (JRC-IPTS Workshop, 2012).
21

39

Gabona

zősége javult, továbbá a gyenge nádtermés miatt a kötelező bekeverési arány minimumát a brazil
kormány 2011-ben 25 százalékról 18 százalékra csökkentette.
17. ábra: A világ üzemanyagcélú etanoltermelése
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Megjegyzés: 2012 előrejelzés, 2013 becslés, 1 liter etanol = 0,79 kg.
Forrás: F.O. Licht, 2012a

A visszaesés egyelőre csak átmenetinek tekinthető. Az OECD és a FAO 2012 közepén közreadott előrejelzése szerint, amennyiben a bioüzemanyag politikák nem változnak számottevően a
bioetanol termelése 2021-re 180 milliárd literre bővülhet (OECD-FAO, 2012). A termeléshez képest
a külkereskedelmi forgalom aránya a modell szerint nem lesz jelentős, a korábbi évekhez hasonlóan
10 százalék alatt maradhat.
Etanolgyártáshoz 2010-ben 145 millió tonna gabonát használtak fel, ez a világ gabonatermelésének (rizzsel együtt 2,25 millárd tonna) 6,6 százalékát tette ki. Az OECD és a FAO (2012) előrejelzése
szerint az arány 2020-ra 7,6 százalékra kúszhat fel. A mérsékelt emelkedés a gabonatermelés várható
növekményének is köszönhető. Ha a termelés bővülésével nem számolunk, vagyis a 2010-es termelésre vetítjük az alapanyagigényt (az előrejelzés szerint 200 millió tonna), a bioüzemanyag-gyártás
részesedése a gabonafélék felhasználásából 8,9 százalékot tenne ki. A gyártáshoz jelenleg világszerte felhasznált gabona túlnyomó része (2010-ben 135 millió tonna) kukorica volt és ebből 125
millió tonna az USA-beli üzemekben került feldolgozásra (F.O. Lichts, 2012c). Az USA-ban termett
kukorica 40 százalékát használták bioetanol előállítására 2011-ben, a felhasznált kukorica mennyisége jóval meghaladja az évente a világkereskedelembe kerülő 80–100 millió tonnát (USDA, 2013).
Bár elemzésünknek nem tárgya a cukor termékpálya vizsgálata, de érdemes megjegyezni, hogy az
etanolgyártás hatása a cukornád termesztésére jóval meghaladja a gabona termékpályánál tapasztaltat. A világ legnagyobb cukorexportőre, Brazília nádtermésének feléből jelenleg etanol készül, a
bioüzemanyag gyártásának 2020-ban várható alapanyagigénye közel megegyezik a 2010. évi teljes
terméssel, amit csak a termelés rendkívül dinamikus bővülése fedezhet.

40

Gabona

Míg Brazíliában szinte kizárólag cukornádból, az USA-ban pedig szinte kizárólag kukoricából
állítják elő a bioetanolt, addig az EU-ban az alapanyagok köre jóval nagyobb változatosságot mutat.
A 2010-es adatok szerint a búza, a kukorica, és a cukorrépa mellett az egyéb gabonafélék és egyéb
melléktermékek is szerepelnek a felhasznált alapanyagok között, amelyeket 79 százalékban a közösségen belül állítottak elő (10. táblázat).
10. táblázat: Az EU etanol-felhasználása és a felhasznált etanol megoszlása származás
és a gyártáshoz felhasznált alapanyagok szerint 2010-ben
A felhasznált etanol energiatartalma

A felhasznált etanol mennyisége

ktoe

millió liter

Alapanyagok
EU belföld

Import

Összesen

EU belföld

Import

Összesen

Búza

581

42

623

1 158

84

1 242

Kukorica

344

146

490

686

291

977

Árpa

58

0

58

116

0

116

Rozs

81

0

81

161

0

161

Triticale

20

0

20

40

0

40

Cukorrépa

733

2

735

1 461

4

1 465

Bor

101

0

101

201

0

201

Cukornád
Egyéb
Összesen

0

336

336

0

670

670

33

2

35

66

4

70

1 951

529

2 480

3 890

1 055

4 944

Megjegyzés: ktoe – ezer tonna olajegyenérték.
Forrás: (EC, 2013) és az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült számítások

Az EU-ban a 2009-ben elfogadott 28/2009 EK számú Megújuló Energia Irányelv, illetve a 30/2009
EK számú Üzemanyag Minőségi Irányelv biztosítják a bioüzemanyag politikák törvényi hátterét.
A Megújuló Energia Irányelv előírja, hogy 2020-ban a közlekedésben felhasznált energia 10 százaléka megújuló forrásból kell származzon valamennyi tagállamban. A cél elérésének ütemezését a
tagállami cselekvési tervek tartalmazzák.
A 2010 végén benyújtott tagállami cselekvési tervek szerint az EU bioetanol felhasználása a 2010re tervezett 6 milliárd literről, illetve a ténylegesen felhasznált mintegy 5 milliárdról, 2020-ra 22 milliárd literre emelkedhetne (DG Agri, 2011). A többlet forrása elsősorban a gabona alapú etanolgyártás
bővülése és import lett volna a tervek szerint. A Bizottság a 2012 végén kiadott középtávú előrejelzésében (DG Agri, 2012) azonban már jelezte, hogy a Bizottság elemzői a felhasználás bővülését nem
tartják ilyen mértékben elérhetőnek. A frissített modell szerint az EU a 10 százalék megújuló részt a
közlekedésben nem fogja tudni teljesíteni. A jelentés szerint 2020-ig a benzin aránya és a ténylegesen
felhasznált mennyisége az üzemanyag felhasználásban egyaránt tovább csökkenhet, ami a felhasználható etanol mennyiségét motortechnikai okokból korlátozza. Bár az első generációs bioetanol
aránya a benzinben megközelítőleg a korábbi szinten 8 százalék körül maradhat, de az új számítások
szerint ez csak 13,5 milliárd liter felhasználását jelentené.
A felhasználás csökkenése a gabonaalapú és a cukorrépából történő etanolgyártást egyaránt érintené, valamint kisebb mértékben az etanol importját is mérsékelné. Az alacsonyabb felhasználás a
gabonaágazat számára azt jelenti, hogy a korábban tervezett 30 millió tonna helyett, csak 19 millió
tonna gabona etanolcélú feldolgozására lesz szükség 2020-ban. Míg a korábbi változat szerint az
EU gabonatermelésének 9,9 százalékát, az új adatok alapján csak 6,2 százalékát dolgoznák fel a
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bioetanol üzemek az évtized végén. A közösség mindkét változatban megőrizte volna nettó gabonaexportőri pozícióját. A Bizottság számításai szerint az etanol termelése a gabonaárakat mindössze
0,1 százalékkal emelte volna (EC, 2013). Ezek a hatások lényegesen kedvezőbbek a biodízelgyártás
hatásvizsgálatakor kapott eredményeknél, amelyekről a növényolaj termékpálya kapcsán szólunk
majd bővebben.
A bizonytalanságot bioüzemanyag termékpályán tovább növelte, illetve bioüzemanyag politika
várható hatásait a gabona termékpályára végképp elbizonytalanította, hogy a Bizottság 2012 októberében a bioüzemanyagok felhasználását szabályozó irányelveket módosító törvényjavaslatot nyújtott
be COM(2012) 595 számon (EC, 2012), amit röviden ILUC22 törvénytervezetként emleget a szakmai
közvélemény. A javaslat egyik sarkalatos pontja, hogy az első generációs, az élelmiszernek is alkalmas növényekből előállított bioüzemanyagok elismerését 5 százalékban korlátozná a közlekedésben elérendő 10 százalékos megújuló energiatartalom teljesítésében. Az 5 százalék megközelítőleg
megegyezik a közösségben elért összesített részarány jelenlegi szintjével. Mivel ugyanakkor az EU
bioüzemanyag iparában mostanáig közel a 2020-ra tervezett igényeket megközelítő termelési kapacitások épültek ki (Epure, 2013), a törvényjavaslat ezt az alacsony kapacitáskihasználtságot rögzítené. A korlátozás a bioetanol felhasználását, és a belpiaci gabonaalapú etanol termelését vetné vissza
a leginkább. A törvényjavaslat vitája megkezdődött az Unió döntéshozói fórumain belül és már most
látszik, hogy egy kevésbé korlátozó kompromisszum fog születni, ugyanakkor a 2020 utáni időszak
szabályozást övező bizonytalanságot ez nem enyhíti. A magyar bioetanolipar jövőbeni gabonakereslete is függ attól, hogy mi lesz a döntés az irányelvek módosításával kapcsolatban.
Magyarország a Megújuló Energia Irányelv által a közlekedés számára előírt 10 százalékos megújuló energiaarányt a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv szerint minimális megújuló
elektromos energia és biogáz mellett, 95 százalékban folyékony bioüzemanyagok révén kívánja,
kívánta teljesíteni. A terv szerint Magyarország 2020-ban 475 ezer tonna (304 ktoe, 596 millió liter)
gabonából előállított etanol, illetve 205 ezer tonna (180 ktoe, 232 millió liter) növényolaj alapú első
generációs és 25 ezer tonna (22 ktoe, 28 millió liter) hulladékból előállított második generációs
biodízel felhasználásával teljesítené az Irányelv előírásait. A terv szerint a bioüzemanyagok teljes
mennyisége Magyarországon kerülne előállításra, alapanyagok importja nélkül. A bioüzemanyagok
tervezett felhasználásának a szerkezete inkább a hazai termelési adottságokhoz és nem a benzingázolaj arányhoz igazodott.
A 2020. évi cél teljesítéséhez szükséges 475 ezer tonna etanol előállításához 1,55 millió tonna
kukorica feldolgozása szükséges. Ez átlagos években 240 ezer hektáron, vagyis az 1,2 millió hektár
körüli kukoricaterület ötödén megtermelhető. Amennyiben a szántóföldi növénytermesztés termelési
szerkezete és az állatállomány takarmányigénye nem változik, a hazai igények kielégítésén felül még
mindig évi 1,4–2,4 millió tonna kukoricát lehet a külpiacokon értékesíteni. Az etanolcélú feldolgozás
eredményeként mintegy 500 ezer tonna melléktermék keletkezésével lehet számolni. Ennek negyede
várhatóan a nedves őrléses etanolgyártásból származó CGF (Corn Glutein Feed), CGM (Corn Gluten
Meal), és csíraolaj lehet, a többi a szárazőrléses technológia mellékterméke, gabonatörköly, DDGS.
Magyarországon a bioüzemanyagok felhasználásának szabályozása csak 2005-ben kezdődött,
2005-től 2007-ig a jövedéki törvény adókedvezménnyel támogatta a bioüzemanyagok felhasználását. A támogatás 2008-tól a kötelező bekeverés előírására módosult, 2011 szeptemberéig azonban
megmaradt az E85 bioetanol részének a jövedéki adómentessége. Átfogó változást jelentett az ún.
Bioüzemanyag Törvény (2010. évi CXVII. törvény) elfogadása, amely a bioüzemanyagok szabályozásának átfogó kerettörvénye lett és fenntarthatósági szempontokból is szabályozta a termékpályát.
A törvény végrehajtási rendelete, a 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet előírta, hogy 2013. december 31-ig a kötelező bioüzemanyag részarány a motorbenzinben 3,1 energiaszázalékot, a gázolajIndirect Land Use Change – A földhasználat közvetett megváltozása. A törvénytervezet szerint ez a hatás a bioüzemanyagok felhasználásából
származó üvegházgáz kibocsátást megnöveli.
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ban 4,4 energiaszázalékot kell elérjen. A törvény 2014. január 1-től életbelépő módosítása szerint a
bioüzemanyagok kötelező részaránya energiatartalomban mind a benzinben, mind a gázolajban 4,9
százalékra emelkedik, ezzel lényegében eléri az ILUC törvénytervezetben előterjesztett limitet.
11. táblázat: Az üzemanyagcélú etanol termelése és felhasználása Magyarországon
millió liter
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Termelés

5

34

30

150

150

186

173

220

Felhasználás

4

18

54

92

99

113

109

80

Forrás: Termelés: F.O. Licht (2012a); Felhasználás: A Bizottságnak benyújtott tagállami jelentések 2010-ig, 2011 Eurostat alapján, 2012 AKI
becslés

Magyarországon 2011-ig csak a Hungrana szabadegyházi gyára gyártott üzemanyagcélú etanolt.
A 2011. évi termelt mennyiség az F.O. Licht adatai szerint 173 millió liter volt (11. táblázat), amihez
mintegy 400 ezer tonna kukoricát használtak fel. Számításaink szerint a benzinre vetített 5 energiaszázalék teljesítéséhez a Hungrana termelése elég lenne. A Pannonia Ethanol dunaföldvári gyárában 2012 áprilisában indult a gyártás, ahol a kapacitás 575 ezer tonna kukoricából 240 millió liter
etanol előállítását teszi lehetővé. A Pannonia második, mohácsi, üzemének az alapkőletételére 2012
májusában került sor. Az üzemben, amely a dunaföldvárival azonos méretű, a termelés 2013 végén
kezdődhetett volna, azonban az építkezést az ILUC tervezet megjelenése után felfüggesztették.
A három üzem együttes etanoltermelő kapacitása nagyjából megegyezik a Cselekvési Terv előirányzata szerint 2020-ban felhasználni tervezett 600 millió literrel. A dunaföldvári és a mohácsi gyár
tervezésekor úgy alakították ki a területet, hogy adott esetben mindkét gyár termelése viszonylag
egyszerűen megkétszerezhető. Amennyiben ez megtörténne, a három üzem évente 2,7 millió tonna
kukoricát lenne képes etanollá feldolgozni, miközben 800–900 ezer tonna takarmányként hasznosítható melléktermék keletkezne.

A gabona termékpálya kilátásai Magyarországon
• A növénytermesztés jövőbeni lehetőségeit a klimatikus változásokhoz való alkalmazkodás
képessége határozza meg. A talajok jó fizikai és biológiai kondíciója esélyt ad a termőhely
aszálytűrő képességének növeléséhez. Fokozott figyelmet kell tulajdonítani az aszály-hatást
befolyásoló főbb talajhasználati tényezőkre, mint a talajszerkezet kímélés, alkalmazkodó
talajművelés, vetésváltás, tápanyagellátás, növényvédelem. A növénytermesztés sikere részben a termesztett növény alkalmazkodóképességétől függ. A termesztett növényfaj megválasztásán túl legfontosabb a fajtaismeret (tenyészidő, télállóság, tápanyagigény, betegségekkel
szembeni rezisztencia), ugyanis a termelő felelőssége az adott termőhelyre történő optimális
fajtaválasztás.
• A gabonafélék nemzetközi kereskedelmében egyre inkább erősödik a verseny. Jelentős men�nyiségben érkezhet búza a hagyományos piacainkra Bulgáriából, az USA-ból, Oroszországból
és Ukrajnából, illetve kukorica Ukrajnából, Oroszországból, Romániából és Szerbiából. Időnként a Csehországból és Szlovákiából származó termény is csökkentheti exportlehetőségeinket. Középtávon továbbra is csak az Európai Unió piacára tudunk szállítani, az észak-afrikai és
a közel-keleti térségben nagy volumenű, standard áruval lehet érvényesülni. Meglévő piacainkon homogén, minőségi árualappal és alacsony szállítási költségek mellett lehetünk nyertesek.
• Az élelmiszeripari feldolgozás gabonaszükségletét a stabil hazai malomipari szükségleten
felül a lisztkereskedelem várható alakulása befolyásolja. Kivitelünk elsősorban a romániai
és a szlovák piacra épül. A bulgáriai és a moldovai versenytársak középtávon veszélyeztethetik beszállítói pozíciónkat, illetve a célpiacainkon történő malomipari beruházások miatt
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az exportunk akár jelentősen eshet. Lisztimportunk hirtelen növekedése a Szlovákiából és
Ausztriából származó lisztnek tudható, mennyiségük bizonytalan középtávon. A malomipari
termékek felvevőpiacát jelentő sütőipart továbbra is az alacsony szintű koncentráció, a jelentős kapacitásfelesleg és az erős árérzékenység jellemzi. Az iparág fejlődése középtávon csak
a marketing tevékenység erősítésével, a tevékenységi kör diverzifikálásával és az értékesítési
csatornák fejlesztése révén érhető el.
• A hazai takarmánygyártás gabonaigényét az állattenyésztés jövőbeni helyzetének alakulása
fogja meghatározni. A koncentráció az ágazatban folytatódik, a nemzetközi cégek jelenléte
erősíti a versenyt a piaci szereplők között, továbbá jelentős kihasználatlan kapacitás is van
még az ágazatban. Egyre inkább növekszik a kereslet az intenzív állattartást biztosító takarmányok iránt, ezek előállítása a fehérjehordozók és a gabonafélék árának volatilitása miatt csak
költség-optimalizálás és rugalmas termékstruktúra kialakítása mellett lehetséges.
• Magyarország adottságai és a gabonafélék feldolgozatlan exportja jelentős mennyiségű etanol
előállítását tennék lehetővé. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv által 2020-ra
előirányzott 600 millió liter bioetanol hazai gyártásához 1,5 millió kukorica feldolgozására
lenne szükség, ennél jelenleg átlagosan háromszor nagyobb mennyiség kerül évente kivitelre.
Miközben önmagában az EU bioetanol politikája az árakat csak mérsékelten emelné, a gabona
helyben történő feldolgozásának magas fehérjetartalmú melléktermékei az állattenyésztésben
hasznosíthatóak. A bioetanol nagyobb mértékű belföldi hasznosítását a jövőben Magyarország
esetében nem az alapanyagellátás korlátozza, sokkal inkább a járműpark jelenlegi szerkezete,
illetve a közlekedésfejlesztés jelentős tőkeigénye. Az Európai Bizottság 2012 októberében
kezdeményezte a bioüzemanyag termékpálya szabályozásának módosítását és az első generációs bioüzemanyagok felhasználásának korlátozását, ezért jelentősebb exportcélú etanolgyártó
kapacitás kiépülése már nem valószínűsíthető.
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Olajnövény
Az olajnövény termékpálya nemzetközi kilátásai
Az olajmagvak és származékainak világpiaci ára a 2007. évi árcsúcsot követő zuhanás után a készletek további csökkenése és a folyamatosan növekvő kereslet miatt újból csúcsot döntött 2010 közepén. A 2012 nyarán bekövetkezett áremelkedés hatása gyengébbnek bizonyult a korábbiaknál, viszont
továbbra is magas szinten maradtak a terményárak egész évben. Az OECD és a FAO középtávra szóló
előrejelzése az olajmagvak árának folyamatos növekedését valószínűsíti a 2021/2022. gazdasági év
végéig, amit a magas kőolajárak és termelési költségek, a gabonafélék és az olajnövények területért
folyó versengése, illetve a termékek iránt még mindig egyre fokozódó kereslet határoz meg.
18. ábra: Olajmagvak és származékai világpiaci árának alakulása (1990–2021)
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A bioüzemanyagok iránti kereslet és a kőolajárak változása miatt a növényolajok árának erőteljes növekedésével az elemzők 2016 után számolnak. Várakozásaik szerint az olajmagdarák iránti
kereslet a fejlődő országok húsfogyasztásának növekedése következtében erős marad, az áremelkedés azonban gyengébbnek bizonyul a növényolajokénál. A bázisidőszaknak tekintett 2009–2011
közötti évek átlagához képest nominálértéken az olajmagvak és a olajmagdarák árának 9–10 százalékos, a növényolajárak 15,6 százalékos növekedését jelzik az elkövetkezendő tízéves időszak végére
(18. ábra). Reálértéken az árak várhatóan gyengülnek, de továbbra is magasak maradnak.
A termőterület és a hozamok 16 százalékos növekedése miatt az olajmagvak globális kibocsátása
elérheti az 529,7 millió tonnát a 2021/2022. gazdasági évre, ez 21 százalékos növekedést jelent a
2009–2011 közötti időszakhoz képest22. A termelési költségek emelkedése, a környezeti korlátok és
a „versenytárs” növények magasabb jövedelmezősége miatt a növekedés üteme várhatóan elmarad
az előző évtizedétől. Az olajnövény termelés meglehetősen koncentrált marad: a legjelentősebb térség továbbra is az USA lesz az elkövetkezendő tízéves időszakban, a hozamok közel 10 százalékos
javulásának és a búza rovására történő területemelkedésnek köszönhetően az olajmagkibocsátás 16,5
százalékkal növekszik. Brazília és Argentína együttesen a globális termelés 30 százalékát adják,
A szójabab 57,3 százalékban részesedett az olajmag globális termeléséből a 2009–2011 közötti időszakban, a repcekibocsátás 13,6 százalékot, a napraforgó pedig 7,9 százalékot tett ki.
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termelésük 20 százalékkal ugrik meg a 2009–2011 közötti évek átlagához képest. Kína a világ 4.
legnagyobb olajnövény-termelőjeként változatlanul a legfontosabb importőr lesz a világpiacon,
behozatala meghaladhatja a 70 millió tonnát. Az Európai Unió olajmagtermelése – az elmúlt évtized
növekedési ütemét követve – a repcetermelés további hozamnövekedése mellett akár 15 százalékkal
is megemelkedhet 2021/2022-re. Az olajmag-kibocsátást 55 százalékkal jelzik nagyobbnak Ukrajnában, Kanada termelését 28, Oroszországét 41 százalékkal többre valószínűsítik (19. ábra).
19. ábra: A világ olajmag- és a növényolaj-termelésének várható alakulása
a főbb országokban (2021/2022. gazdasági év)
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Becslések szerint a növényolaj-termelés a 2009–2011. évek átlagához képest várhatóan 27,8 százalékkal emelkedik 2021/2022 végéig23, a kibocsátás eléri a 184,5 millió tonnát. Az olajtermelés erős
koncentráltságát jelzi, hogy nyolc térség (Indonézia, Malajzia, Kína, EU-27, USA, Argentína, Brazília
és India) adja a teljes kibocsátás 79 százalékát. A világ két legnagyobb termelő országában a kibocsátás növekedése elérheti a 30–35 százalékot, köszönhetően a pálmaolaj-termelés 37 százalékos emelkedésének. Így a világ növényolaj-termelésének csaknem 35 százalékát adják az elkövetkezendő tízéves
időszak végén. A növekedés üteme elmarad a korábbi időszakétól, ugyanis a pálmaolajtermelés növekedésének Indonéziában a területi korlátok, Malajziában a munkaerőhiány lehet a fő akadálya. A két
dél-amerikai ország növényolajgyártása egyenként 36 százalékkal emelkedhet, Kína 24 százalékkal,
az EU-27 19 százalékkal, az USA 23 százalékkal emelheti növényolaj-kibocsátását az elkövetkezendő
tíz év során, együttes részesedésük változatlanul 30 százalék körül marad.
A növényolajgyártás melléktermékeként keletkező olajmagdarák mennyisége a termelés 23 százalékos növekedését követően elérheti a 315 millió tonnát a 2021/2022. gazdasági évben24. A kibocsátás 80 százalékát hat ország (Argentína, Brazília, Kína, EU-27, India és az Egyesült Államok)
adja, és az Európai Unión kívül a daratermelés valamennyi országban a helyi termesztésű olajmagvak feldolgozásából vagy az import mag feldolgozásából származik. Az EU-27 daraszükségletének
felét importból fedezi.
A pálmaolaj-termelés a 27,6 százalékát, a szójaolajtermelés a 23 százalékát adta a 2009–2011 közötti évek növényolaj-kibocsátásának.
Repceolajat 13,4 százalékban, napraforgóolajat 7,4 százalékban állítottak elő.
24
A szójadara 61,5 százalékban részesedett az olajmagdarák mennyiségéből, míg a repcedara a 12 százalékát, a napraforgódara az 5,3 százalékát tette ki a darák globális termelésnek 2009–2011 között.
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Erőteljes növekedés várható az olajmagvak és származékai felhasználásában
Az olajmagvak felhasználása 22,8 százalékkal 532,4 millió tonnára emelkedhet a 2021/2022. gazdasági év végére. A zárókészlet felhasználáshoz viszonyított aránya a készletek csökkenése miatt
várhatóan 7,1 százalékra esik a 2009–2011. bázisidőszak 8,9 százalékához képest.
Még erőteljesebb, csaknem 30 százalékos növekedésével számolnak a növényolajok felhasználásban, amely globális szinten 186,3 millió tonnára tehető. Élelmiszeripari célra 147,4 millió tonna
(+30,2 százalék), bioüzemanyag előállítására 29,6 millió tonna (+48,7 százalék) növényolaj kerülhet. Az üzemanyaggyártás fő alapanyaga változatlanul a repce- és a szójaolaj lesz, bár a pálmaolaj
felhasználása több mint kétszeresére emelkedik az elkövetkezendő évtizedben (20. ábra).
A fejlett országokban továbbra is a biodízelgyártás támaszt növekvő igényt az olajok iránt,
annak ellenére, hogy a kereslet az előző tízéves időszakhoz képest gyengül. Az Európai Unióban
a bioüzemanyag-gyártók a becslések szerint a növényolajok 51 százalékát észterezik a 2021/2022.
gazdasági év végéig, szemben a 2009-2011. bázisidőszak 40 százalékával. Az USA-ban ez az érték
14 százalék körül várható.
A fejlődő országokban az egy főre jutó olajfogyasztás 12 százalékkal növekszik, és elérheti a 18
kilogrammot az évtized végére. Az előrejelzés a biodízelgyártás olajszükségletének kétszeres növekedését valószínűsíti Thaiföld, India és Dél-Amerika növekvő igénye miatt. A zárókészlet felhasználáshoz viszonyított aránya a bázisidőszakhoz képest 2 százalékponttal 12,4 százalékra zuhan, és
vélhetően magas árszintet eredményez a világpiacon.
20. ábra: A világ növényolaj- és olajmagdara-felhasználásának
várható alakulása (2021/2022. gazdasági év)
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Az olajmagdara felhasználása globális szinten meghaladja a 311,6 millió tonnát a 2021/2022.
gazdasági évben, ez 24 százalékos emelkedést jelent a a 2009–2011 közötti időszak átlagához képest.
Az öt főbb térség – Kína, EU-27, USA, Brazília, és India – együttes részesedése 68,2 százalékot érhet
el. Míg az EU-ban 8,4 százalékra becsülik a felhasználás növekedését, a többi országban 20–35 százalékos növekedésével számolnak a darafelhasználásban. Az előrejelzések a készlet felhasználáshoz
viszonyított mutatóját továbbra is 6 százalékra teszik az olajmagdaráknál az elkövetkezendő évtized
végére, ugyanis a felhasználás és a készlet növekedését egyaránt 23 százalék körül várják.
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Jelentősen emelkedik az olajmag- és növényolajexport
A globális olajmagexport középtávon várhatóan meghaladja a 133 millió tonnát, ez 17,8 százalékos emelkedést jelent a bázisidőszaknak tekintett 2009–2011 közötti évek átlagához képest
(21. ábra). A kereskedelem meglehetősen koncentrált, a négy vezető exportőr részesedése 80 százalék körül alakul. Az olajmagkivitel (70 százalékban canola) megugrásával növekedésére Kanadában
számolnak, a termelés növekedésének köszönhetően akár 26 százalékkal is emelkedhet az export.
Az USA olajmagkivitele (97 százalékban szójabab) 12 százalékkal, Brazíliáé 9 százalékkal növekszik. Argentína esetében nem jeleztek emelkedést, ugyanis az ország exportadó rendszere inkább a
növényolaj-kivitelnek kedvez. Az olajmagimportot illetően nem valószínűsítenek változást. A globális import 68 százalékát továbbra is két térség tudhatja magáénak az elkövetkezendő tíz év során:
Kína 72,7 millió tonna, az EU 19,7 millió tonna olajmagot szerezhet be a világpiacról.
21. ábra: Az egyes országok és térségek olajmag- és növényolajexportjának
várható alakulása (2021/2022. gazdasági év)
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Forrás: OECD-FAO, 2012

Az előrejelzések a nemzetközi kereskedelembe jutó növényolajok mennyiségét 77 millió tonnára
teszik a 2021/2022. gazdasági év végére, ez 28,7 százalékos emelkedést jelent a 2009–2011 közötti
évek átlagához képest. Indonézia és Malajzia a globális export 65 százalékát uralják, míg Argentína a világ harmadik legnagyobb exportőreként a kivitel 9 százalékát tudhatja magáénak, miközben
40 százalékos részesedéssel a világ első számú olajmagdara-exportőre. Az ország növényolajtermelésének 60 százalékát, olajmagdara-termelésének 90 százalékát viszi a külpiacokra. Ukrajna 3
millió tonna fölötti növényolajkivitelét (95 százalékban napraforgóolaj) valószínűsítik, így a negyedik legnagyobb exportőr lehet a világpiacon az elkövetkezendő tízéves időszak végén. Hasonló
nagyságú növényolajexportot vetítenek előre Kanada és Brazília részéről, és akár kétszeresére növekedhet Oroszország növényolajkivitele (80 százalékban napraforgóolaj) is.
Az ázsiai feltörekvő országok részesedése a globális növényolajimportból 54 százalékra emelkedik. Ez elsősorban Kína és India növekvő igényének tudható be, ahol a felhasználás 36, illetve
63 százalékát importból biztosítják. Az EU a világ legnagyobb importőreként 37 százalékkal növelheti olajbehozatalát, a mennyiség elérheti a 13 millió tonnát is a 2021/2022. gazdasági év végére.
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Az olajmagdarák kereskedelme várhatóan 23 százalékkal bővül az elkövetkezendő tízéves időszakban. A daraexport 71 százalékát sorrendben Argentína, Brazília és USA kivitele adja. Ukrajna
és India daraexportja meghaladja a 3,4 millió és 6,2 millió tonnát. Kevésbé koncentrált azonban a
daraimport: az Európai Unió 32,7 százalékos részesedéssel változatlanul a legjelentősebb importőr
marad a világpiacon a 2021/2022. gazdasági év végén, a sorban követő Kína már csak 7,3 százalékos
részesedéssel bír. A többi térség évente 1–4 millió tonna olajmagdarát szerez be a nemzetközi piacról.

Az olajnövény termékpálya magyarországi helyzete
Olajnövény-termesztés
A hazai olajnövény-termesztésben területét és volumenét tekintve egyaránt kiemelkedik a napraforgó (22. ábra). A 2008–2012 közötti ötéves időszak átlagában az 1,269 millió tonna kibocsátás
14 százalékkal haladta meg az előző ötéves időszak átlagát, amit a terület 8 százalékos, illetve a
hozamok 6 százalékos növekedése eredményezett. Termelésünk az EU-27 kibocsátásának 18 százalékára tehető, Franciaországot, Bulgáriát és Romániát követően a negyedik legnagyobb napraforgótermesztők vagyunk a tagországok között. A 2,29 tonna/hektár hozamátlagunk 22 százalékkal haladja
meg az unió termésátlagát, és a vezető napraforgó-termelő termésátlagától mindössze 5 százalékkal
marad el.
22. ábra: Magyarország olajnövény-termelésének alakulása (2002–2012)
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Az elmúlt évtizedben a repcetermelés a növénytermesztés egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata lett Magyarországon: a 2008–2012 közötti időszak átlagának 232,5 ezer hektár termőterülete
69 százalékkal haladta meg az előző ötéves időszakét, az 538,2 ezer tonna mennyiség pedig közel
78 százalékos termésnövekedést mutat. A repce időjárási és agrotechnikai okok miatt bekövetkezett
terület- és termésingadozása a 2008–2012 közötti években csökkent a megelőző ötéves időszakhoz
képest. A repcetermelésünk az EU-27 termelésének 1,5 százalékát adta, a 2,31 tonna/hektár hozamunk az EU átlagától 28 százalékkal, a vezető repcetermelőkétől azonban 40 százalékkal maradt el.
Szójababtermelésünk a sokat hangoztatott „fehérjeprogram” ellenére marginális jelentőségű, a
növény vetésterülete 35,1 ezer hektár körül alakult 2008–2012 között, 9 százalékkal haladta meg az
előző ötéves időszak átlagát. A betakarított szója mennyisége jelentős ingadozások mellett alig érte
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el a 80 ezer tonnát ugyanazon időszakban, ez 17 százalékos növekményt jelent a 2003–2007 közötti
évek átlagához képest. Magyarország az EU-27 szójabab termelésének mindössze a 7 százalékát
képviseli, a 2,2 tonna/hektár átlaghozam közel 20 százalékkal kisebb a tagországokétól, a főbb termelő Olaszország és Franciaország hozamától pedig 36 és 20 százalékkal marad el.
Donau Soja program – lehetőség a szójatermesztésünk fellendítésére

Az osztrák kezdeményezésű Donau Soja program azzal a céllal jött létre 2012 januárjában,
hogy az elkövetkezendő években felépítsen egy minőségi, szigorúan GMO-mentes szójatermelést
a Duna térségében, kielégítve ezzel az egyre növekvő takarmányozási-, és a humánélelmezési
igényeket. A felső-ausztriai agrárkamara becslése szerint a Duna térségében évi 4 millió tonna
szójababot lehetne előállítani. Ennek megvalósítása a Duna menti országok részéről összefogást
igényel, közös nemesítési programokra, infrastrukturális fejlesztésekre, komplex minőségbiztosítási, nyomonkövetési rendszerekre, best practice modellek kidolgozására és elterjesztésére,
marketing stratégiára van szükség. A kezdeményezés ez által jelentős mértékben hozzájárulhat a
Duna régió integrációjához, gazdasági lehetőségeket és lendületet adva a Duna menti országok
szójatermesztésének fejlődéséhez. Magyarország 2013. január 19-én írta alá a Donau Soja deklarációt (Donau Soja, 2012).
Egyre nagyobb területet foglalnak el a hibridnövények
Az utóbbi évek nemesítési eredményeinek köszönhetően jelentős változások következtek be a
repcetermelés biológiai alapjaiban, vagyis a genotípus előállítási módjában és értékmérő tulajdonságaiban25. A hibridrepcék egyre nagyobb területet foglalnak el a vetésterületből nemcsak Európaszerte, hanem Magyarországon is. A Kleffmann felmérése szerint a hibridek a vetésterületnek csupán
45 százalékát képviselték 2008-ban, majd három évvel később részesedésük meghaladta a 75 százalékot is. Termésfölényüket a fajtákkal szemben valamennyi régióban és valamennyi évjáratban,
eltérő talajművelési rendszerekben és eltérő termelési intenzitásnál is igazolták (23. ábra).
A repcefajta/hibrid értékmérő tulajdonságait, a megválasztásának kritériumait a termésbiztonság a termőképesség és a termésminőség jelentik. Az új genotípusok termésbiztonságát növelte a biotikus (betegségek) és abiotikus (szárazság-, hő-, fagytűrés) stressztényezőkkel szembeni
jobb adaptációja, toleranciája. Jelentősen nőtt a potenciális (10–12 tonna/hektár) és a gyakorlatban realizált (6–8 tonna/hektár) termőképesség. Radikális változások történtek a minőségi paraméterek vonatkozásában: kissé nőtt az olajtartalom, jelentősen csökkent az erukasav-, a
glükozinolát- és tannintartalom (Pepó, 2012).
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23. ábra: Magyarországon forgalmazott fajta és hibridjelölt
repce vetőmagok teljesítménye (2005-2010)
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Forrás: NÉBIH, 2012

A napraforgó magyarországi vetőmagpiaca az elmúlt 5 évben a linolsavas, konvencionális hibridek
(LO) mellett megjelenő, magas olajsavas (HO) és a különböző herbicid toleráns (HT) vetőmagvak
megjelenésével bővült, így minőség tekintetében a világ élvonalába sorolható. A napraforgó genetikailag elérhető (potenciális) termőképessége 8–9 tonna/hektár felé közelít, megfelelő agrotechnikai
körülmények között 3,5–4,5 tonna/hektár lehet a realizálható hozam. A nemesítésben főként a termésbiztonság és az olajtartalom került előtérbe. A jelenlegi hibridválaszték az olajtartalom (45–55
százalék) vonatkozásában némileg heterogén, így a hektáronkénti olajhozam tekintetében jelentős
különbségek vannak a hibridek között. A hibridek alkalmazkodóképessége változott az utóbbi évtizedben: egyre inkább az intenzívebb technológiát igénylő növények közé sorolható, ezért fontos a
termesztési viszonyoknak megfelelő hibridválasztás26.
Erősíteni kell a fémzárolt vetőmaghasználatot az olajnövény-termesztésben
A napraforgó-vetőmag szaporító területe a korábbi évek 3 ezer hektárjáról 4,7 ezer hektárra emelkedett 2012-ben, a betakarított vetőmag mennyisége így megközelíti a 6 ezer tonnát (12. táblázat).
Az EU tagállamai közül Franciaországot, Törökországot, Romániát követően a negyedik helyen
álltunk napraforgó-vetőmag szaporítás tekintetében 2011-ben. Magyarországra jelentős „szürke
címkés” tétel kerül külföldről további feldolgozásra és fémzárolásra, így a fémzárolt mennyiségnek
szinte 80–90 százaléka hagyja el az országot. Ezzel ellentétes irányú vetőmagforgalmazás is jellemzi
a napraforgó vetőmagpiacot, mert voltak évek, amikor a hazai vetésterület harmadán használtak
Magyarországon megtermelt vetőmagot.
A szaporító-terület folyamatos növekedését követően az őszi káposztarepce-vetőmag előállítása
közel 3 ezer hektáron történt a 2012. évben. Magyarország, Franciaország és Németország után a harmadik legnagyobb repcevetőmag-termesztő országnak számított az Európai Unión belül 2011-ben.
A Kleffmann piackutató cég felmérése alapján a gazdálkodók a repce vetésterületének több mint 90 százalékán a nemzetközi cégek vetőmagjait használták. A piac koncentráltságát jól mutatja, hogy az első öt
cég hibridvetőmagja 82 százalékot fed le az értékesítésre került fémzárolt vetőmagokból.
Az extenzív technológia a napraforgónál hangsúlyozottabban jelentkezik, ugyanis a növény víz- és tápanyagfeltáró képessége kiváló, így a
víz- és tápanyaghiányos körülményeket is jól tolerálja. Jól bizonyítja ezt az a tény, hogy a napraforgó termésátlaga a rendkívül száraz 2003-as
évben is 2,0 tonna/ha körül mozgott (Pepó, 2012).
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12. táblázat: Napraforgó- és repcevetőmag előállítás Magyarországon (2000 vs. 2012)
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Forrás: MgSzH, 2012

A szója fémzárolt vetőmag felhasználása az elmúlt években igen erős ingadozást mutat. A belföldre
fémzárolt vetőmagmennyiség például közel 100 százalékos felújítást jelentett 2010-ben, míg legfeljebb 70 százalékos felújítással számoltak 2011-ben27. A minősítetlen, ellenőrizetlen vetőmag felhasználásakor felmerülő kockázat igen nagy a szójánál. A szigorodó élelmiszeripari és állategészségügyi
követelmények miatt (GMO-szennyezettség) a nyomonkövethetőséget csak vásárolt, fémzárolt vetőmag használatával lehet biztosítani. Bizonytalanságot növelő tényező a vetőmagfogás is, ugyanis a
szója vetőmagja rendkívül érzékeny a sérülésekre és könnyen elvesztheti csírázóképességét.
Mérsékelhetők a kockázatok a termelésben az agrotechnika színvonalának javításával
Bár a napraforgó és a repce egyaránt az olajnövények csoportjába tartozik, a két növény alapvető
különbségeket mutat mind az ökológiai-, mind az agrotechnikai igényében. Pepó (2008) vizsgálati
eredményei szerint intenzív agrotechnikai feltételek esetén a napraforgó technológiájában a növényvédelem (ezen belül is a gyomirtás és a fungicid-használat), valamint a vetéstechnológia szerepe
(tőszám, vetésidő, vetésegyenletesség) a meghatározó (24. ábra). Az egyes genotípusok között lényegesen eltérő agrotechnikai igényű és reakciójú hibridek találhatók, a tápanyaghasznosító képességük eltéréséből adódóan a műtrágyázás termésnövelő hatása hibridtől függően 200–1000 kg/hektár
között változott.
A repce esetében az egyes agrotechnikai tényezők szerepe eltérő arányú és mértékű a napraforgóhoz képest. A két legfontosabb tényező a trágyázás és a növényvédelem (elsősorban az állati kártevők elleni védekezés) és az aprómorzsás, megfelelő mélységű gyökérágyat biztosító talajművelés.
A repce kifejezetten tápanyagigényes növény, kísérleti eredmények alapján a műtrágyázás és az évjárat 0,5–1 tonna/hektár terméstöbbletet jelentett a 2008–2011 közötti években.
A szójatermesztés sarkalatos pontjának a megfelelő talaj-előkészítést és a hatékony növényvédelmet tartják a szakmabeliek. A szója talajegyenletessége elengedhetetlen a betakarításkor fellépő
veszteség alacsonyan tartásához, míg a gyommentesség a vegyszeres gyomirtás mellett a kultivátorozással érhető el. Természetesen a csírázóképesség miatt fémzárolt vetőmag használat szükséges,
amelynek baktériumos oltása elengedhetetlen az első vetéskor.

Az EU-27 nemzeti fajtajegyzékéből összeállított Közösségi fajtalistán 322 darab szójafajta szerepel. A vetőmag-előállító területi nagyságához képest kiemelkedő számú szójafajta vetőmagját szaporították Magyarországon. A szaporításokban szereplő 57 fajta 9 ország fajtáiból került
kiválasztásra. A terület döntő részén (81 százalék) magyar és francia fajtákat használtak 2011-ben (Benke, 2012).
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24. ábra: Termesztési tényezők hatása a repce és a napraforgó
hozamának alakulására (tényezők százalékos értéke)
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Forrás: Pepó, 2008

Kereskedelem
Magyarország olajmagkivitele a rekordnak számító 1,586 millió tonna mennyiséggel szemben 1,429 millió tonna volt a 2010–2012 közötti évek átlagában. Az erős termésingadozás és az
olajmagfeldolgozás növekedése következtében a napraforgómag kivitelünk bár 620 ezer tonnára
tehető a vizsgált időszakban, az egyes évek közötti különbség meghaladta a 300 ezer tonnát. Kevésbé
tűnik hektikusnak a repcemagexportunk, amely 623 ezer tonnára emelkedett a 2010–2012. évek
átlagát tekintve. (25. ábra).
25. ábra: Magyarország napraforgómag- és repcemagkivitelének alakulása (2002–2012)
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Erősödik versenytársaink pozíciója az olajmagexportunk során
A napraforgómag-exportunk tekintetében hagyományos felvevőpiacaink Hollandia, Németország, Olaszország, Ausztria, Szlovákia és Románia voltak a 2010–2012 közötti évek átlagát tekintve
(26. ábra). A nemzetközi külkereskedelmi statisztika (COMTRADE) adatai szerint piaci pozíciónk
kedvező, általában az első vagy második helyet foglaljuk el a célpiacaink beszállítói rangsorában.
Ennek ellenére piaci részesedésünk valamennyi országban erőteljesen ingadozik évről évre. Hollandiában 20–50 százalék között, Romániában 15–50 százalék, Németországban 15–28 százalék, míg
Szlovákiában 15–46 százalék között mozgott a részesedésünk a az egyes országok napraforgómagimportjából a 2010–2012 közötti időszakban. Pozíciónk gyengülése elsősorban Németországban és
Olaszországban figyelhető meg, a Franciaország, Bulgária, Csehország és Szlovákia felől érkező
szállítmányok miatt. Egyedül Ausztria irányába tekinthető évek óta az export stabilnak, amely éves
szinten 40 ezer tonnát jelent.
26. ábra: Magyarország napraforgómag- és repcemagexportjának
célpiacai (2010–2012 közötti évek átlaga)
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Forrás: KSH

A repcemagexportunk legfontosabb célpiacai Németország, Ausztria és Szlovákia voltak a 2010–
2012 közötti időszak átlagában, ahol a ranglista első négy helyén osztoztunk versenytársainkkal.
Németországban sajnos a pozíciónk 7 százalékponttal esett a 2009–2010-es évekhez képest, amely
elsősorban a Franciaországból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkező repcemag növekvő
mennyiségének tudható be. A repcemag beszállítói ranglistájának első helyén állunk viszont Ausztriában, piaci részesedésünk 82 százalék volt 2012-ben. Bár Szlovákiát illetően a KSH adatai közel
140 ezer tonna repcemagexportot jeleznek a 2010–2012 közötti évek átlagában, a nemzetközi statisztikák ezt nem erősítik meg. A COMTRADE adatai szerint északi szomszédunk mindössze 40 ezer
tonna körüli mennyiséget vásárolt tőlünk, a szakértők véleménye szerint a különbség az áfacsalásban
szereplő mennyiséget jelenti. A kisebb felvevőpiacainkon, mint pl. Romániában a franciaországi, a
szlovákiai és a bulgáriai termény exportőreivel versenyzünk, míg Hollandiában 10–14 versenytárs
előz meg a beszállítói ranglistán. A nyugat-európai országok mellett Bulgária, Románia és Argentína
is fontos exportőr a piacon. Repcemagkivitelünk középtávú kilátásait veszélyezteti, hogy Európában
a világ legnagyobb növényolaj- és biodízelimportőrei (Cargill, ADM, Bunge) a tengerentúli üzemeikből az árak alakulásának függvényében szója- és pálmaolajból gyártott biodízelt vagy különböző
növényolajokat bármikor behozhatnak.
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A multinacionális cégek felvásárlási stratégiája megváltozott az elmúlt években
Magyarországon az olajnövény ágazat képviseleteként 32 darab elismert (támogatott) termelői
csoport szerepelt a VM nyilvántartásában 2011 októberében (13. táblázat). Ezen együttműködések sajátos formáit képviselő termelői csoportok gazdasági tevékenységének súlya a gazdálkodási
adatok alapján 2007 után erős csökkenést mutat. A szerveződések hatékonyságát leginkább számszerűsítő mutatónak a szervezeteken keresztül értékesített termésmennyiség tekinthető. Az olajnövénytermesztőknél erős ingadozások mellett 14–21 százalék között változott a termelői csoporton keresztül értékesített mennyiség az elmúlt három év során, a korábbi időszakban ez az érték a 29 százalékot
is meghaladta.
13. táblázat: Az olajnövény termesztőket képviselő termelői csoportok
gazdálkodásának főbb mutatói Magyarországon
Év

Csoport
száma
(darab)

Tagok
száma
(fő)

Mérleg szerinti
nettó árbevétel
(millió HUF)

Értékesített
mennyiség
(tonna)

Értékesítési
arány az összes
termésből
(százalék)

2007

27

3 673

34 016

459 851

29,5

2009

33

4 764

27 787

397 351

20,8

2011

32

4 694

32 281

270 579

13,6

Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium adatai, KSH STADAT adatok

A termelői csoportok száma jelentős változást nem mutat az elmúlt néhány évben: hatékonyságukat azonban behatárolja, hogy a hazai olajmag felvásárlás csupán 3 nagy (nemzetközi) kereskedőés feldolgozóipari cég által történik. A multinacionális cégek felvásárlási stratégiája jelentősen változott a korábbi évekhez képest: egyre inkább a közvetlen felvásárlás a jellemző – saját kereskedőik
részvételével –, ami sokszor több ezer szerződés kötését (5 tonnás felvásárlások is) jelenti éves szinten. A termelői csoportok életképessége és funkcionalitása így igen csak megkérdőjelezhető a jövőt
illetően.
Növényolajgyártás
Az Európai Unió olajütőiben évente 41,4 millió tonna olajmagot dolgoztak fel a 2008–2012
közötti időszak átlagában. A sajtoló üzemek mindehhez évente 13,3 millió tonna szójababot és 2,7
millió tonna repcemagot importáltak a harmadik országokból. az EU belső piacán vásárolt mennyiség meghaladta a 12 millió tonnát28. A szójabab közel fele Brazíliából (44 százalék) származott, de
jelentős mennyiségben érkezett mag Paraguayból, az USA-ból, Kanadából és Ukrajnából is 20102012 között. Repcemagot főként Ausztráliából (50 százalék) és Ukrajnából (37 százalék) vásárolt az
EU29, míg Kanada legfeljebb néhány százezer tonnát exportált az EU-ba.

Az Európai Unión belüli magvásárlások legnagyobb hányadát a repcemag adja. Legjelentősebb mennyiségben Németország vásárolt repcét
2010–2012 átlagában, 3,1 millió tonna importszükségletét 86 százalékban biztosította az Unió belső piacáról. Belgium és Hollandia évente 2-2
millió tonna repcemag behozatalára szorult, ennek 75 és 62 százalékát szerezte be a tagországoktól. Az Unió legjelentősebb repcemag exportőrei
Franciaország, Egyesült Királyság, Magyarország, Románia és Bulgária.
29
Az OILWORLD adatai alapján Ukrajna repcemag kivitel kiemelkedően magas volt a 2008/2009. gazdasági évben, az EU-ba irányuló export
meghaladta a 2,3 millió tonnát, jelentős piaci fölényt (78 százalékos részesedés) szerezve ezzel az ausztrál repcével szemben. Átlagosan 1,2
millió tonna repcemagot exportált Ukrajna az EU-27-be a 2010–2012 közötti időszakban.
28
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millió tonna

27. ábra: Az Európai Unió főbb tagországainak olajmag-feldolgozása
(2012/2013. gazdasági év)
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Forrás: OILWORLD, 2013

Az EU-27 tagállamai éves szinten 21,9 millió tonna növényolajat előállítottak elő a 2008–2012
közötti időszakban, ennek közel 41 százaléka a repceolaj, és egyenként 9–12 százalék körülire tehető
a napraforgóolaj, az olívaolaj, és a szójaolaj gyártása. A FEDIOL jelentése alapján élelmezési célra
12–13 millió tonna (54 százalék) olajat, bioüzemanyag előállítás céljára pedig 7,6 millió tonnát (33
százalék) használtak fel a 2011/2012. gazdasági évben (28. ábra). A takarmánycélú, a közvetlen energetikai célú és a nem energia célú felhasználásra szánt mennyiség a teljes mennyiség 13 százalékát
teszi ki.
28. ábra: A napraforgó- és a repceolaj élelmezési célú felhasználása
az Európai Unióban (2011/2012. gazdasági év)

Forrás: FEDIOL, 2012
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Az Európai Unióban a növényolaj behozatal megközelítette a 10 millió tonnát a 2008–2012
közötti évek átlagában, ennek jelentős részét a pálmaolaj adta. A pálmaolaj legnagyobb importőrei
Hollandia, Németország, Olaszország és Spanyolország voltak. Eredetét tekintve a pálmaolaj jelentős része Indonéziából (48 százalék) és Malayziából (31 százalék) érkezett 2010–2012 között. Az EU
ezen felül még 1 millió tonna napraforgóolajat, és 600–700 ezer tonna repce- és szójaolajat vásárolt
a vizsgált időszakban.
Az olajgyártás során keletkező olajdara mennyisége elérte a 29 millió tonnát a 2008–2012 közötti
évek átlagában, amely az EU-27 57 millió tonna éves daraszükségletének alig 50 százalékát jelenti.
Különösen alacsony az önellátottság a szójadara-felhasználás mennyiség tekintetében. A szójadara
importja éves szinten meghaladja a 22 millió tonnát, azaz a teljes darabehozatal közel 80 százalékát30.
Emelkedő növényolaj-termelés Magyarországon
A NAV adatbázisa szerint a növényolajgyártáshoz sorolt szervezetek száma 69 volt 2011-ben,
nettó árbevételük megközelítette a 197 milliárd forintot. Az ágazat rendkívül koncentrált, az első
5 vállalat 93 százalékkal részesedett a teljes bevételből. A belföldre történő értékesítés az árbevétel
57 százalékát adta, míg a korábbi években elérte a 67 százalékot. Az export részaránya az árbevételből így a korábbi 33 helyett 43 százalékra emelkedett.
A hazai olajnövény-feldolgozásra vonatkozóan statisztikai információkhoz szinte csak a nemzetközi adatbázisokból juthatunk. Az ágazat áttekintésekor azonban néhány esetben – többek között
a külkereskedelem bemutatása során, ahol helyenként a KSH adatait is használtuk – számszaki
különbség figyelhető meg. Ez főként az ábrák feletti összesítő eredményekben látható, az ágazat
helyzetének értékelését azonban nem nehezíti meg.
Az Oil World adatai szerint az egyes olajnövények feldolgozásának aránya Magyarországon nem
változott számottevően a 2008–2012 közötti időszakban. Időszaki átlagot tekintve 765 ezer tonna
napraforgómagot, 103 ezer tonna repcemagot és 59 ezer tonna szójababot dolgoztak fel a magyarországi növényolaj gyártó üzemek a vizsgált időszakban. Az enyhe ingadozás elsősorban a termés
volatilitásának és a magexportunk csökkenésének az eredménye (29. ábra).
A növényolaj-termelés meghaladta a 429 ezer tonnát, ebből 72 százalékot a napraforgóolaj, 9
százalékot a repceolaj képviselt, ezen felül még közel 5 és 2 százalékban állítottak elő kukoricaés szójaolajat, illetve 12 százalékban egyéb növényolajokat 2008–2012 közötti évek átlagában
(30. ábra). Belső felhasználásunk az évi 1–2 százalékos ingadozás mellett 298,4 ezer tonnára tehető.
A FEDIOL adatai szerint az egy főre jutó növényi zsiradék-fogyasztás meghaladta a 20 kilogrammot
2010-ben, 11 százalékkal volt több a tíz évvel korábbinál. Az étolajfelhasználás 13,5 kilogrammra, a
margarin fogyasztása 6,6 kilogrammra tehető éves szinten.

Az EU szójadara importjának 45 százaléka érkezett Argentínából, 47 százaléka pedig Brazíliából 2012-ben. Legfontosabb importőrök
Hollandia (23 százalék), Franciaország (124 százalék), Spanyolország (10 százalék), Olaszország (7 százalék) voltak a 2012/2013. gazdasági
évben.
30
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29. ábra: Az olajmag-feldolgozás és a növényolaj-termelés
alakulása Magyarországon (2008–2012)
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Forrás: Oil World, 2013

30. ábra: Növényolaj-termelés és -felhasználás alakulása
Magyarországon (2008–2012 közötti évek átlaga)
Növényolaj-termelés: 429,2 ezer tonna

Növényolaj-felhasználás: 298,4 ezer tonna
Kukoricaolaj Szójaolaj
6%
6%

Egyéb
12%
Szójaolaj
2%
Kukoricaolaj
5%

Repceolaj
18%

Repceolaj
9%

Egyéb
30%

Napraforgóolaj
72%
Napraforgóolaj
41%
Forrás: Oil World, 2013

Az olajmag-feldolgozásban Magyarországon öt nagyobb cég vett részt, nevezetesen a Bunge
(Martfű), a Glencore (Foktő), az NT Kft.(Kiskunfélegyháza), a Zöldolaj Kft (Visonta), és az Ökoil
Kft. (Sajóbábony). Feldolgozó kapacitásuk együttesen 1,7 millió tonna olajmag törésére alkalmas: a
két legnagyobb üzem 790 és 600 ezer tonna törőkapacitással rendelkezik, a másik három egyenként
135 ezer tonna olajmagot tudott feldolgozni 2012-ben.
A napraforgóolaj hazai gyártásában a Bunge Magyarország Zrt. (500–600 ezer tonna) és a kiskunfélegyházi NT Kft. (135 ezer tonna) a meghatározó, de a Glencor 2012 tavaszán üzembe helyezett
foktői üzemének gyártósora a napraforgó, repce és szója feldolgozására egyaránt alkalmas. Sajóbá58
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bonyban és Visontán elsősorban a repcemag-feldolgozás jelent prioritást. Mindezen felül vannak
azonban kisebb vállalkozások, amelyek elsősorban a hidegensajtolt-olaj előállításában érdekeltek.
Ide sorolható az Ökoflex Kft., N-P Press Bt., Solió Kft., Hajdú-Étolaj Kft., az árbevételük egyenként
100 millió forint felett volt 2011-ben. Növényolaj termelésünk növekedése mellett azonban egyre
több import olaj érkezik.
A növényolaj-termelés volumene már évek óta meghaladja a belföldi fogyasztást Magyarországon, ennek ellenére 135 ezer tonna mennyiségben érkezett növényolaj importként a 2008–2012
közötti évek átlagában. A napraforgóolaj ennek több mint 30 százalékát adta, a repceolaj 23, a pálmaolaj 17 százalékban részesedett. A napraforgóolaj behozatal javarészt Romániából (69 százalék),
Ukrajnából (25 százalék) és Szerbiából (3 százalék) érkezett. A repceolaj behozatalunkban a Szlovákiából származó olaj 40 százalékos súlyarányt képvisel, míg az Ausztriából, Romániából és Németországból érkező repceolaj részaránya egyenként 10 százalékot tesz ki.
Egyelőre kedvezőek a kilátások a napraforgóolaj exportja során
Növényolajexportunk folyamatos növekedést követően 286,9 ezer tonna körül alakult a 20102012 közötti időszak átlagában, ebből a napraforgóolaj kivitele 259,6 ezer tonna, a repceolajé 15,1
ezer tonna volt (31. ábra). Főbb célpiacaink napraforgóolaj tekintetében Románia, Németország és
Szlovákia voltak, de kisebb mennyiségben Bosznia Hercegovinába és Csehországba is szállítottunk
napraforgóolajat (32. ábra).
31. ábra: Növényolajok magyarországi külkereskedelmének
alakulása (2010-2012 közötti évek átlaga)
Növényolajimport: 135,1 ezer tonna

Növényolajexport: 286,9 ezer tonna
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Forrás: Oil World, 2013

Növényolaj-exportőri pozíciónk stabilnak tekinthető a 2010–2012 közötti években: Romániában
és Szlovákiában a napraforgóolaj exportőrei között változatlanul az első helyen (60–70 százalékos
részesedés) szerepeltünk, versenytársaink a bulgáriai, szerbiai és romániai eredetű olaj exportőrei
voltak. A beszállítói ranglista első helyére kerültünk Németországban 2012-ben, megelőzve a korábbi
évek legnagyobb beszállítójának számító Hollandiát. Komoly versenytársnak bizonyulhat viszont a
Franciaországból, Ukrajnából, illetve az Argentínából érkező napraforgóolaj is a holland piacon.
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32. ábra: A napraforgóolaj magyarországi külkereskedelmének
alakulása (2010–2012 közötti évek átlaga)
Napraforgóolaj-export: 273,8 ezer tonna

Napraforgóolaj-import: 44,8 ezer tonna
Szerbia Egyéb
3%
3%

Egyéb
24%

Románia
26%
Ukrajna
25%

Csehország
6%
BoszniaHercegovina
6%

Németország
21%

Románia
69%

Szlovákia
17%
Forrás: KSH, 2013

Repceolaj kivitelünk partnerországai főként Ausztria (42 százalék) és Szlovákia (18 százalék) voltak a 2010–2012 közötti időszak átlagában, mindemellett ezer tonna körüli mennyiségeket vittünk ki
Horvátországba, Szlovéniába és Németországba. A főbb hagyományos piacainkon az ötödik helyen
szerepeltünk az exportőrök ranglistáján 2012-ben, a földrajzi közelség ellenére a 2008-2010-es évek
5–9 ezer tonnájával szemben alig 3 ezer tonna repceolajat vittünk ki Szlovákiába. Ausztriába viszont
a 9 ezer tonnát is meghaladta a kiszállított olajmennyiség 2011-ben, ez közel tízszerese volt a 2009.
évi mennyiségnek. Míg Szlovákiában a Csehországból, Belgiumból és Lengyelországból érkező
olajjal kell versenyeznünk, addig Ausztriában a csehországi, a holland, a szlovák és németországi
beszállítói erősödhetnek meg.
Ukrajna 50 százalék feletti részesedéssel bír a napraforgóolaj globális exportjából
Ukrajna és Oroszország vezető pozíciót töltenek be a globális napraforgómag termelésben,
együttes részesedésük megközelíti az 50 százalékot. Ukrajna napraforgómag termelése a 2001.
évi 2,3 millió tonnáról 9,35 millió tonnára emelkedett, és rekordot döntött a 2011/2012. gazdasági
évben, Oroszország termelése pedig meghaladta a 9,5 millió tonnát.
Az APK Inform becslése szerint Ukrajnában a növényolaj-gyártó vállalkozások száma közel
900 körül van, ebből az első 20 vállalat adja a termelés több mint 80 százalékát. A napraforgóolaj
termelése a nemzetközi cégek befektetéseinek köszönhetően ötszörösére emelkedett a 2000-2012
közötti időszakban. Jelenleg az egyik legnagyobb hozzáadott értéket képviselő ágazatnak számít
Ukrajnában, és vezető pozíciót tölt be a 3,1 millió tonna napraforgóolaj exportjával a világpiacon.
Oroszország napraforgóolaj kivitele jelentős ingadozás mellett mindössze 875 ezer tonna volt az
elmúlt évek átlagában (Ivanitskaya, J. 2012).
A nemzetközi cégek stratégiája révén Ukrajna nemcsak az ömlesztett olajok (Kernel, Cargill,
Bunge,) exportjában van az élen, hanem palackozott márkás olajaikkal (Kernel, Bunge) is
piacvezető szerepet tölt be a nemzetközi kereskedelemben. Ukrajna napraforgóolaj exportjá-
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nak célpiacai India (30 százalék), Törökország (12 százalék), Egyiptom (7 százalék), továbbá
Hollandia (6 százalék), Spanyolország (5 százalék) és Olaszország (3 százalék) voltak a 2011/2012.
gazdasági évben (Kernel Holding S.A., 2012).
Ukrajna napraforgóolaj-termelésének
és -exportjának alakulása

Piacvezető vállalatok részesedése napraforgómagfeldolgozó kapacitásban
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Gyengült a pozíciónk az olajmagdara külpiacán
Az Oil World adatai szerint a magyarországi olajmagdara-termelés a növekvő magfeldolgozásnak
köszönhetően a 2008. évi 660 ezer tonnáról 907 ezer tonnára emelkedett 2012-re, amely tartalmazza
a kukorica feldolgozásából származó melléktermékek31 (CGF és CGM) 329 ezer tonna mennyiségét
is. A olajmagdarák 51,2 százaléka származott a napraforgómag feldolgozásából, 37,3 százaléka CGF
és CGM volt. A repcedara és a szójadara előállítás a teljes termelés 13,4 százalékát adta a 2008–2012
közötti időszak átlagában (33. ábra).
A daratermelés felhasználáshoz viszonyított aránya igaz, hogy meghaladta az 80 százalékot, a
takarmányozás szempontjából „kiválthatatlan” szójadarából önellátottságunk 7,7 százalékot mutatott a vizsgált időszakban. A olajmagdarák hazai felhasználása folyamatos csökkenést jelez 2010
óta , évente 1,2 millió tonna körüli daramennyiség került felhasználásra a 2008–2012 közötti évek
átlagában. Ennek 55 százalékát import szójadarából, 25 százalékát napraforgódarából, 17 százalékát
pedig CGF-ből biztosítottuk. A repcedara és egyéb olajmagdarák mindössze 3 százalékot képviseltek
a teljes felhasználásból.
Olajmagdara-exportunk 288,6 ezer tonnára tehető a 2010–2012 közötti évek átlagát tekintve
(34. ábra). Meg kell jegyezni viszont, hogy a korábbi évek kivitelének szinte kétszeresére, vagyis 411
ezer tonnára emelkedett a darakivitel 2012-ben. A kiszállításból a napraforgódara 60 százalékot, a
CGF és CGM mennyisége 31 százalékot képviselt, a repcedaraexport alig 4 százalék volt.

A kukoricaglutén (Corn Gluten Meal, CGM) és a kukorica héjából, rostjából, a csíra préselvényéből, valamint a maradék fehérjéből és keményítőből álló takarmány (Corn Gluten Feed, CGF) a kukorica nedves őrléses feldolgozása során keletkezik.
31
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33. ábra: Olajmagdara-termelés és -felhasználás alakulása Magyarországon
(2008–2012 közötti évek átlaga)
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34. ábra: Olajmagdarák magyarországi külkereskedelmének alakulása
(2010–2012 közötti évek átlaga)
Olajmagdara-import: 683,6 ezer tonna

Olajmagdara-export: 288,6 ezer tonna
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35. ábra: Olajmagdarák magyarországi exportjának alakulása
(2010–2012 közötti évek átlaga)
Repcedaraexport: 16,9 ezer tonna
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Forrás: KSH, 2013

A KSH adatai szerint a napraforgódara-kivitelünk 149,2 ezer tonna volt a 2010–2012 évek átlagban. Főbb célpiacaink Olaszország, Németország, Lengyelország és Szlovénia, de kis mennyiséget
szállítottunk darát Hollandiába és Szlovákiába is (35. ábra). Volumenét tekintve az export Olaszország és Szlovénia irányába nem változott az évek során, az utóbbinál az első helyen szerepelünk
továbbra is a beszállítók ranglistáján. Németország irányába azonban a korábbi 10 ezer tonna helyett
71 ezer tonna darát vittünk ki 2012-ben, így Oroszországot követően a második legnagyobb beszállítóként voltunk jelen. Lengyelország felé 34 ezer tonnát sikerült kivinni, és új piacnak számít Hollandia, ahová 40 ezer tonna napraforgódarát exportáltunk és az ötödik legnagyobb exportőrök lettünk.
Szlovákia irányába csaknem háromszorosára nőtt a darakivitel, 21 ezer tonnát vittek ki Magyarországról az exportőrök.
Repcedaraexportunk alig érte el a 17 ezer tonnát a 2010–2012 közötti évek átlagában, főbb célpiacaink Szlovénia, Szlovákia, Horvátország és Németország voltak. A beszállítói ranglista második
helyét foglaljuk el évek óta Szlovéniában, Szlovákiában pedig a harmadik helyet. Versenytársnak
Ausztria és Csehország számít az exportpiacainkon. Horvátországnak és Ausztriának negyedik és
ötödik legfontosabb beszállítójaként vagyunk jelen. A nemzetközi statisztikák szerint Németországi
piacunkat elveszítettük 2012-ben, legnagyobb beszállítóvá Csehország lépett elő. Olaszország 300400 ezer tonna repcedara igénye ellenére kivitelünk nem irányukba sem számottevő.
Az OilWorld adatai alapján olajmagdara-behozatalunk 683,6 ezer tonnára tehető a 2010–2012
közötti évek átlagában, míg négy évvel korábban a 800 ezer tonnát is megközelítette az importált
mennyiség. Ebből a napraforgódara 7 százalékkal, a repcedara 4 százalékkal részesedett a behozatalból, az import 88 százalékát a szójadara-behozatal jelentette. Mind a takarmányipar, mind az
olajnövény termékpályára komoly hatással van a szójadara piaca. A KSH adatai szerint ezen meghatározó fehérjetakarmányból 663 ezer tonnát szereztünk be a 2010–2012 közötti évek átlagában, a
behozott mennyiség értéke az időszaki átlagot tekintve 63 milliárd forintot tett ki.
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A főként dél-amerikai eredetű szójadara import rendszerint Hollandián (38 százalék), Szlovénián
(34 százalék), Németországon (11 százalék) és Olaszországon keresztül (8 százalék) érkezett a 20102012 közötti évek átlagában. Egyre kisebb részarányt képvisel évek óta a Hollandiából érkező szójadara mennyisége, amely 186 ezer tonnát jelentett 2012-ben, szemben a 2008. évi 600 ezer tonnával.
Ez egyrészt annak tudható, hogy Koper felől csaknem háromszorosára nőtt a szállítás, és már közel
70 ezer tonna érkezik együttesen Ausztria, Szlovákia, Románia irányából 2011 óta.
A nemzetközi cégek stratégiája fogja befolyásolni az ágazat helyzetét
A növényolajgyártás helyzetét a meghatározó szereplőkön keresztül az alapanyagárak alakulása mellett a biodízelgyártás növényolaj szükséglete (bioüzemanyagpolitika alakulása), illetve a
racionális szállítási távolságokon belüli piaci lehetőségek határozzák meg az elkövetkezendő időszakban. Magyarországon a növényolaj-felhasználást csekély mértékben emelheti a növekvő margarinfogyasztás, illetve annak exportlehetősége32. Magyarországon jelenleg egyetlen egy helyen,
Tatabányán történik margaringyártás, a Bunge Zrt. tulajdonában lévő Natura Margarin Kft.-nél33
(GVH, 2010).
A Bunge Zrt., a világ egyik legnagyobb olajmag-feldolgozó cégcsoport (Bunge Limited) vállalataként a magyarországi olajmagtermés 50–60 százalékát vásárolja fel évente, az étolaj eladásának
pedig 70–75 százalékát tudhatja magáénak. Az éves nettó árbevételének közel 80 százalékát adja az
étolajeladás, a fennmaradó részt a vállalat egyéb tevékenységi köre teszi ki. Az étolaj 30 százalékát
értékesíti belföldön, palackozott és ömlesztett étolajkivitele a dél-kelet európai divízió34 keretében
– Ukrajnán és Szerbián kívül – főként a kelet-európai régióba irányul. Ez főként a márkázott termékeik exportját jelenti.
Nemzetközi cég révén exportértékesítésének jelentős része, 50–60 százaléka a vállalatcsoporton belül kerül továbbadásra, és a Magyarországra érkező importolaj nagy része is vélhetően
ezen a csatornán érkezik. Szakmabeliek szerint a szállítási távolság legfeljebb 1600–2000 kilométeres körzetben kifizetődő, így az étolaj kivitele mellett – a regionális földrajzi piac bővülése
következtében – továbbra is számolni lehet az alacsonyabb árszínvonalú étolajok megjelenésével
a hazai piacon (36. ábra). A palackozott termékek importját nem korlátozza a helyi kapacitások
koncentrációja.
A Bunge az olajipari termékekkel kapcsolatos kutatásait, illetve a csomagolóanyagokat érintő
fejlesztéseket a budapesti székhelyű európai kutatási-és fejlesztési központjában végzi. Az étolaj
innovációja keretében a hangsúlyt
• az egykomponensű termékek esetében a minőségi paraméterek fejlesztésére;
• a többkomponensű étolajok (keverékolajok) hozzáadott értékének további növelésére (pl.
jódozott étolaj, lenolajjal dúsított olajok,);
• a fogyasztói elvárásoknak megfelelő új ízek fejlesztésére, piackutatásra pl. kukoricaolaj és
szőlőmagolaj keverék, vaj ízhatás margarinoknál;
• az egészségmegőrzés és táplálkozás szempontjából korszerűbb beltartalmi érték kialakítására;
• a felhasználhatóságnak, a környezetvédelmi előírásoknak és a költséghatékonyabb gyártásnak
megfelelő csomagolóanyag fejlesztésére teszik (Gordon, H. 2012).

A KSH adatai szerint a margaringyártás nettó árbevétele 6 milliárd forint volt 2011-ben, 38 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.
A belföldi értékesítés az árbevétel 94 százalékát adja, 6 százaléka származott az exportértékesítésből. 2010-ben ez az arány 50-50 százalék volt
(KSH, 2012).
33
A Bunge Zrt. 2010-ben vásárolta meg az akkori Royal Brinkers Hungary Kft. margarinpiacát és üzletrészesedését, és vette fel az új nevet.
A cég profilja a saját márkás margarinok gyártása mellett az első áras margarinok előállítása (Linco, Dana, Waja), a prémiumkategóriás Bords
Eve és Beviva termékek forgalmazása. A portfólió bővítése a Vénusz margarin családdal 2011 szeptemberében történt.
34
A Duna régióhoz Magyarországon kívül Bulgária és Románia tartozik, az utóbbi jelentős felvevőpiaca a Magyarországon előállított Bunge
termékeknek is. A két ország integrálása a regionális vezetésbe jelentős termelési logisztikai és vezetési átcsoportosítást igényelt.
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36. ábra: A meghatározó nemzetközi cégek növényolajgyártó kapacitásai a
magyarországi üzemtől számított racionális szállítói körzetben
Bunge:
ADM:
Cargill:
Glencore:

Forrás: Agrárpolitikai Kutatások Osztályának saját gyűjtése

A hazai olajnövény feldolgozó kisüzemek (hidegen sajtolt olajok) kilátásait a belpiaci értékesítési
lehetőségek mellett, elsősorban a költséghatékony olajelőállítás, a réspiacok megtalálása, a magyar
eredet hangsúlyozása és nem utolsó sorban az innovációs készségük fogja behatárolni.
Bioüzemanyag növényolajból
A bioüzemanyagok gyártásának általános vonatkozásairól már volt szó a gabona termékpályát
ismertető fejezetben, az alábbiakban a növényolajból előállított biodízel (és HVO35) termékpálya
sajátosságait foglaljuk össze.
A legutóbbi évekig üzemanyag céljára a növényolajokat és állati zsírokat általában észterezéssel
zsírsav-metilészterré (FAME – fattyacid-metilesther) alakították át, így nyerték a klasszikus biodízelt.
Az észterezés sajátossága, hogy az alapanyagként használt növényolaj(ok) tulajdonságai (pl. telítetlen kötések száma) befolyásolják az előállított biodízel tulajdonságait. 2011-től kezdődően egyre
több üzem gyárt a növényolajok (vagy állati zsírok) hidrogénezésével hidrogénezett növényolajat,
HVO-t. Hidrogénezéssel magasabb energiatartalmú és jobb motorikus tulajdonságokkal rendelkező
bioüzemanyagot lehet előállítani, mint az észterezéssel, ráadásul a kiindulási alapanyagok is szabadabban választhatóak. Ugyanakkor az eljárás bonyolultabb és valamivel költségesebb. Míg a klas�szikus biodízel termelése megtorpanni látszik, a hidrogénezett növényolajok termelése öt év alatt
megtízszereződött és 2012-ben már a növényolaj alapú üzemanyaggyártás 10 százalékát adta.
Az F.O. Licht (2013a) legfrissebb adatai szerint a klasszikus biodízel és a HVO együttes termelése
töretlen fejlődést mutat, 2012-ben már 25 milliárd liter (22,2 millió tonna) volt az összesített globális
kibocsátás (37. ábra).

35

Hidrogénezett növényolaj.
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milliárd liter

37. ábra: A biodízel termelése régiók, országok szerint (2006–2012)
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Megjegyzés: Termelés HVO-val együtt, 2012 előrejelzés, 1 liter biodízel = 0,89 kg.
Forrás: F.O. Licht (2013a)

Az OECD és a FAO (2012) adatai szerint 2010-ben a világon előállított növényolajok 12 százalékát (17,6 millió tonnát) használták bioüzemanyag céljára. Az F.O. Licht (2012) adatai azonos trendet,
de valamelyest kisebb felhasználást mutatnak ki, és az alapanyagok típusonkénti megoszlásáról is
közölnek információt (14. táblázat). A növényolajok között a repceolaj és a szójaolaj voltak a leggyakoribb alapanyagok, ugyanakkor mintegy 2 millió tonna (2012-ben már közel 3 millió tonna)
használt sütőolajból, állati zsírból és faggyúból is a biodízel készült (F.O. Licht, 2013b).
14. táblázat: A biodízelgyártáshoz felhasznált alapanyagok megoszlása a világon
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Az OECD és a FAO (2012) előrejelzése szerint a biodízel termelése 2020-ig a bioetanolhoz hasonlóan még közel kétszeresére, 40 milliárd literre emelkedhet. Amennyiben a 2020-ra szóló előrejelzés beigazolódik, a növényolajok bioüzemanyag céljára felhasznált mennyisége 28 milliárd tonnára
nőhet, ami a 2020. évre várt globális növényolaj felhasználás (és termelés) 16 százalékát tenné ki.
Míg a bioetanol esetében az USA és Brazília termelése és felhasználása a meghatározó, 2010-ig az
EU termelte és használta fel a világ biodízeltermelésének több mint a felét. A 2009-től 2012-ig tartó
időszakban az EU termelése és felhasználása egyaránt stagnált, míg a világ többi részének kibocsátása bővült, így az EU súlya a termékpályán valamelyest visszaesett.
Amint arról már a gabonaalapú bioüzemanyagok gyártását ismertető fejezetben szó esett, az EU
bioüzemanyag termékpályáinak fejlődését a Megújuló Energia Irányelv és az Üzemanyag Minőségi
Irányelv, továbbá az ütemezést részletező tagállami cselekvési tervek határozzák meg. A Megújuló
Energia Irányelv 10 százalékos megújuló energiatartalomra vonatkozó előírását a közlekedésben a
tagállamok 20,8 milliárd liter biodízel felhasználásával teljesítenék cselekvési terveik szerint (DG
Agri, 2011). A tervezett felhasználást 14,9 milliárd liter első generációs és 3,6 milliárd liter második
generációs biodízel termelése, továbbá 2,3 milliárd liter biodízel importja fedezné. A tervekben szereplő első generációs biodízel előállításához szükséges növényolaj mennyisége (13,9 millió tonna)
közel megegyezik az EU teljes várható növényolaj termelésével (16 millió tonna), illetve magegyenértékben az EU 2020-ra várható teljes olajosmag termésével. A számokból kitűnik, hogy a biodízel
helyzete alapvetően más, mint a bioetanolé. Az EU már ma is erősen nettó importőr olajos magvakból (-15 millió tonna) és a növényolajokból (-9 millió tonna), és az önellátottsági fok csak tovább
csökkenne 2020-ig a bioüzemanyag-gyártás miatt. Ezzel szemben a Közösség a bioetanol gyártása
mellett is megőrizné nettó gabonaexportőri pozícióját.
A 2020-ra szóló tervek teljesíthetősége természetesen a biodízel esetében is felvet kérdéseket, bár
itt a nem a motortechnika fejlődése, mint az etanolnál, sokkal inkább az alapanyag-ellátás biztonsága
jelent problémát. Az ellátás fentebb vázolt mennyiségi kérdéseitől eltekintve, a tervek végrehajtása a
modellszámítások szerint az árakra is jelentős hatással lenne. A számítások szerint a Közösség biodízel politikája következtében a repcemag világpiaci ára 11 százalékkal, a szójaolaj ára 7,3 százalékkal,
a pálmaolaj ára pedig 4,5 százalékkal emelkedne meg, ha minden más hatást kizárva vizsgáljuk az
árváltozást (EC, 2013). Megjegyzendő, hogy ugyanilyen módon vizsgálva az EU bioetanol politikájának végrehajtása a gabonafélék árát kevesebb, mint egy százalékkal növelné.
Mint arra a gabonaalapú bioetanolgyártást ismertető fejezetben már utaltunk, a Bizottság 2012
októberében COM(2012) 595 számon benyújtott javaslata (EC, 2012), az ún. ILUC36 törvénytervezet természetesen az EU biodízelgyártására és felhasználására is, és ezen keresztül a növényolaj
igényre is hatással lehet. A javaslat változatlan formában történő elfogadása esetén az első generációs növényolajokból előállított biodízelt csupán 5 százalékban ismerné el a Bizottság a közlekedésben elérendő 10 százalékos megújuló energiatartalom teljesítésében. Mivel a biodízel részarányát
a dízelben eredendően csak átlagosan 7,7 százalékra tervezték a tagországok emelni és már elve
számoltak a második generációs (használt sütőolaj) biodízel felhasználásával, ezért itt a váltás lényegesen kisebb sokkot okoz, mint az etanol esetében, ahol a tervek második generációs rész nélkül is
12,6 százalékos etanolaránnyal számoltak a benzinben. A biodízel esetében jóval nagyobb problémát
jelenthet a javaslat egy másik pontja, amelynek értelmében a bioüzemanyagok termeléséhez lekötött
földterületek miatt bekövetkező közvetett globális földhasználatváltozást (ILUC) figyelembe kell
venni a felhasználás hatásvizsgálatakor. A Bizottság által előterjesztett, de a szakmai körök által
erősen vitatott számítások szerint a biodízel legtöbb növényolaj alapanyaga esetében ez a hatás olyan

ILUC: Indirect Land Use Change – A földhasználat közvetett megváltozása. A törvénytervezet szerint ez a hatás a bioüzemanyagok felhasználásából származó üvegházgáz kibocsátást megnöveli.
36
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jelentős, hogy a fosszilis üzemanyag kiváltásából származó megtakarítás helyett többlet üvegházhatású gázkibocsátással lehet számolni. Értelemszerűen a Bizottsági számítások elfogadása esetén az
elsőgenerációs biodízel felhasználása klímavédelmi indokokkal nem lenne igazolható.
Magyarországon a biodízel gyártása már 2007-ben megkezdődött, a felhasználásnak azonban a
jövedéki adókedvezmény még nem nyújtott elég ösztönzőt. A biodízel nagyobb arányú magyarországi felhasználása csak a kötelező bioüzemanyag részarány kötelező előírása után (emelt szintű
büntetőjellegű jövedéki adó kivetése a nem teljesítő forgalmazókra) kezdődött meg 2008 elejétől
(15. táblázat).
15. táblázat: A biodízel termelése és felhasználása Magyarországon
Ezer tonna
Termelés

Millió liter

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

9

137

125

141

142

10

154

140

158

160

Import

17

31

23

24

43

19

35

26

27

48

Export

21

37

10

31

69

24

42

11

35

78

2

132

137

132

131

2

148

154

148

147

Felhasználás
Forrás: Eurostat (2013)

A Rossi Biofuel Zrt. komáromi észterezőüzeme, amely máig meghatározója a biodízelgyártásnak
2008-ban kezdte meg a termelést és kibocsátása a hazai felhasználás biodízel igényét mindezidáig
megközelítőleg fedezte. Az üzem éves termelési kapacitása 150 ezer tonna, ezen kívül csupán a
mátészalkai Intertram Kft. (12 ezer tonna) rendelkezik biodízel gyártására alkalmas észterező kapacitással. A termékpályán meghatározó szerepet betöltő Rossi a termeléséhez évente mintegy 30 ezer
tonna használt sütőolajat is felhasznál. A használt sütőolajból készült biodízel felhasználása kétszeresen számolható el a 2020-as célok teljesítésében, így értékesebb, mint a növényolajból előállított. A használt sütőolaj mellett a hazai biodízelgyártás jelenleg még mintegy 100–120 ezer tonna
növényolaj alapanyagot igényel, ami 250–300 ezer tonna olajosmagból állítható elő. Az alapanyag
nem csak hazai származású, mivel a termelők az árak függvényében esetenként repce-, szója-, illetve
pálmaolajat importálnak.
Amint azt a gabonaalapú bioüzemanyagok gyártását ismertető fejezetben már ismertettük a
bioüzemanyagok magyarországi felhasználásának a Megújuló Energiahasznosítási Cselekvési Tervben rögzített ütemezését. Ha jelentősebb hozamnövekedéssel nem számolunk, a biodízelgyártás
2020. évi (500 ezer tonna olajosmag, illetve 200 ezer tonna növényolaj) alapanyagigénye 200–250
ezer hektárt köthet le. Mivel a felhasználni kívánt biodízel mennyisége mindössze 6 energiaszázalékot jelentene a gázolaj felhasználásban, ezért a termékpálya kilátásait az Európai Bizottság 2012.
októberi előterjesztésében szereplő 5 százalékos korlát sem befolyásolná számottevően. Sőt, amen�nyiben az üzemanyag felhasználás és azon belül a dízel aránya a benzin kárára megemelkedne, még
az esetleg elfogadott 5 százalékos korlát mellett is magasabb lehetne a biodízel felhasználása, mint
ami a tervekben szerepel.
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Az olajnövény termékpálya kilátásai
• A hazai olajnövény termesztés fejlesztésének mennyiségi (területnövekedés) lehetőségei – különböző agronómiai okok miatt – többnyire korlátozottak, ezért a kitörési pontot a
minőségi fejlesztés jelentheti. Kedvezőbb agro-ökológiai feltételeket szükséges biztosítani,
racionalizálni kell a hibridválasztást és javítani kell az agrotechnikai ráfordítások színvonalát, mennyiségét, minőségét. Ez a technológiai fegyelem betartásával, a precíziós technológia
megvalósításával kell, hogy társuljon a jövedelmező termesztés érdekében.
• Az olajmagvak iránti kereslet a középtávú előrejelzések alapján erős marad, a nyugateurópai olajütők magigénye a kapacitás kihasználása érdekében és a növényolajok iránti kereslet miatt várhatóan tovább emelkedik. Az olajmagkivitelünk leginkább a termésalakulás és a
növényolajgyártás függvénye. Hagyományos piacainkon (Hollandia, Németország, Olaszország, Ausztria) pozíciónkat veszélyeztetik a Franciaország és Bulgária felől érkező napraforgómag szállítmányok, illetve a Franciaországból, az Ausztráliából és az Egyesült Királyságból
jövő repcemag növekvő mennyisége. Piaci pozíciónk legstabilabb a földrajzi közelség miatt
várhatóan Ausztriában maradhat.
• A hazai növényolaj-előállításban részt vevő öt nagy cég kapacitása a jelenleginél nagyobb
mennyiségű magfeldolgozást is lehetővé tenne. Termelőkapacitásuk kihasználtságát a nyersés a finomított növényolaj értékesítési lehetősége fogja meghatározni. A hazai növényolajtermelés volumene már jóval meghaladja a belföldi fogyasztást, az olcsóbb importált növényolaj részesedése pedig egyre nő a felhasználásban. A növényolajexport során főbb piacainkon
(Románia, Németország, Szlovákia) a bulgáriai, a szerbiai és a romániai eredetű olajokat forgalmazó kereskedők mellett, akár a francia, az ukrán, sőt még az argentin olaj exportőreivel is
versenyeznünk kell. Emelkedő olajigénye miatt egyelőre a szomszédos Ausztria tűnik biztos
piacnak.
• A növényolajgyártás növekedésének köszönhetőn az olajmagdara-termelésünk növekszik,
a felhasználás csökkenése (főként CGF és szójadara) ellenére némi emelkedést mutat a
napraforgódara- és a repcedara-fogyasztás. Napraforgódara-kivitelünk Olaszország és Szlovénia irányába egyelőre stabilnak tekinthető, és új piacként jelenik meg Németország, illetve
Hollandia. A repcedaraexport tekintetében kedvezőtlenebbek a jövőbeni kilátások, egyre erősebb versenytársnak számít Ausztria és Csehország.
• Szójatermelésünk jövőbeni kilátásai a Duna-menti országokkal történő együttműködés keretében biztatónak ígérkezhet, amennyiben a fent említett tényezőkre kellő hangsúlyt fektetnek a
magyar szójatermesztők és -feldolgozók, illetve együttműködésüket a kormányzat támogatja.
Viszont semmiképpen sem lehet a hazai takarmánygyártás szójadara-szükségletének teljes
mértékben történő kiváltására gondolni, ugyanis a termesztéstechnológia ismereteinek hiánya
miatt egyelőre a termesztésnek jelentős területi korlátai vannak, illetve a GMO mentes szójabab iránti külpiaci kereslet erősödése a szójabab exportjának növekedését eredményezheti.
• A növényolajok iránti globális keresletet középtávon a bioüzemanyagok gyártásának növekvő
alapanyagigénye is emeli. A növényolajok üzemanyagcélú felhasználásának aránya a jelenlegi 10-12 százalékról 16-20 százalékig emelkedhet az évtized végére, a felhasználás azonban
erősen függ a bioüzemanyag politikák alakulásától. Az EU-ban felvetődött a célkitűzések és
a szabályozás felülvizsgálata, egy esetleges irányváltásnak jelentős globális kihatása is lehet,
mivel a közösség a biodízel legnagyobb termelője és felhasználója és az ágazat importfüggése
is jelentős. Magyarország célkitűzései a biodízel vonatkozásában kevésbé voltak ambíciózusak
mint az etanol esetében, a 2020-ban felhasználni tervezett biodízelhez szükséges mintegy 200
ezer tonna növényolajat a magyar mezőgazdaság képes megtermelni.
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A tej termékpálya nemzetközi kilátásai
A kereslet erőteljesen nő, de régiónként és termékenként eltérő mértékben
A tej és tejtermékek globális keresletének növekedése lassult az elmúlt években, ami egyrészt
általános gazdasági jelenségekkel – mint a tejágazat költségeinek megugrása 2007/2008-ban vagy
a 2008/2009. pénzügyi válság, illetve az azt követő lassú gazdasági növekedés – másrészt helyi,
a klimatikus viszonyokkal vagy az élelmiszerbiztonsággal összefüggő eseményekkel, – mint a
kínai melamine botrány a 2008/2009. évben vagy a 2010. évi pakisztáni áradások – magyarázható.
A FAO (2012) szerint a világ egy főre jutó tej- és tejtermékfogyasztása 107,5 kilogrammot tett ki
2012-ben, 1,8 százalékkal nőtt egy év alatt. A növekedési ütem a fejlett országokban alacsonyabb
volt (+1,4 százalék) a fejlődő országokéhoz (+2,8 százalék) képest. A fejlődő országok egy főre
jutó fogyasztása viszont még mindig jóval elmaradt (72,7 kg/év) a fejlett országokétól (238,1 kg/
év). Az elkövetkező években a kereslet dinamikusabb bővülése várható; a Rabobank (2013) szerint
2012–2015 között a tejtermékek eladása tejegyenértékben számolva átlagosan évi 2,4 százalékkal
nőhet (38. ábra). A növekedés 82 százalékát a fejlődő országok adják, azon belül is 40 százalékot
India és Kína. A fejlődő országok fogyasztásának bővülése – a népesség és a fogyasztói jövedelmek
növekedése, az urbanizáció, a nyugati étkezési szokások terjedése, valamint a fogyasztást ösztönző
állami programok hatására – igen erős lesz (3–5 százalék/év). A fejlett országokban – a már magas
fogyasztási szint, a lassú népességnövekedés, a stagnáló vagy csökkenő jövedelmek, valamint a
tejtermékeket háttérbe szorító új étkezési trendek miatt – jóval kisebb bővüléssel lehet számolni
(0–1,5 százalék/év).
38. ábra: A globális tej- és tejtermék-kereslet éves növekedési üteme (2002–2015)
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Forrás: Rabobank, 2012

Az OECD és a FAO (2012) szintén erős keresletnövekedéssel számol az elkövetkező tíz évre, de
jelentős különbségekkel az egyes régiók és termékek tekintetében. Európában és Észak-Amerikában
az egy főre jutó tej- és tejtermékfogyasztás közel duplája a többi régióénak, így itt átlagosan alig 5
százalékos növekedés várható 2021-ig a 2009–2011. évek átlagához képest (a sajt esetében 15 százalék). A fejlődő országokban átlagosan 30 százalékkal nőhet a fogyasztás az elkövetkező évtizedben: Ázsia és Dél-Amerika fogyasztási szintje közeledik egymáshoz; szintén erős lesz a növekedés
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Észak-Afrikában és a Közel-Keleten; egyedül a legkevésbé fejlett országokban és Fekete-Afrika
régiójában várható gyenge bővülés és változatlanul alacsony fogyasztási szint. A fejlett országokban
továbbra is a sajt dominál, 2021-ben a teljes sajtfogyasztás 75 százaléka a fejlett országokra jut.
A fejenkénti sajtfogyasztás Európában és az USA-ban meghaladhatja a 15 kilogrammot 2021-re, míg
a fejlődő országok esetében átlagosan egy kilogramm alatt marad. Globálisan a sajt fogyasztásának
növekedése (1,6 százalék/év) elmarad az összes tejtermékfogyasztás növekedési ütemétől (2,5 százalék/év). A sajttermelés mellékterméke, a tejsavó iránti kereslet a sajténál erőteljesebben nő, mivel
egyre nagyobb az igény a különböző magas feldolgozottságú sport- és fehérjeitalok, valamint a csecsemőtápszerek iránt, amelyek előállításához a tejsavó gazdaságosan felhasználható. A teljes tejpor
fogyasztásának 85 százalékát a fejlődő országok adják az évtized végére.
Az EU részesedése a bővülő tejtermék-kereskedelemben csökken
A tej és tejtermékek globális kereskedelmének növekedése az elmúlt évtizedben meghaladta a
tejtermelés növekedését, és valamennyi meghatározó világpiaci szereplő bővítette kivitelét. Mivel
a kereslet elsősorban azokban a régiókban nő, ahol a kínálat amúgy is szűkös, a kereskedelem
bővülése az elkövetkező években is dinamikus lesz. Az OECD és a FAO (2012) projekciója szerint
a tejpor kivitele nő leginkább 2021-ig a 2009–2011. évek átlagához képest; a bővülés mértéke a
sovány tejpornál 34 százalék, a teljes tejpornál 30 százalék, a sajtnál 27 százalék, a vajnál pedig
20 százalék lehet. Új-Zéland 2021-re a vajkereskedelem több mint felét adhatja, míg az USA nettó
vajimportőrből előreláthatóan nettó vajexportőrré válik. A sajt esetében az EU meghatározó pozíciója tovább erősödik, az USA sajtkivitele pedig megduplázódhat. Az USA 70 százalékkal növelheti soványtejporexportját, elérve ezzel az új-zélandi volument. Új-Zéland teljestejpor-kivitele
50 százalékkal emelkedhet, így 2021-re a teljes tejpor kereskedelmének több mint a felét adhatja.
Rövidtávon a dollárral szemben gyengülő euró kedvező feltételeket teremthet az EU exportja számára, 2014-től azonban az euró erősödésével lehet számolni, ami az EU külpiaci versenyképességét gyengítheti. Az EU világpiaci részesedésének csökkenése lassuló mértékben, de középtávon is
folytatódik (39. ábra).
39. ábra: A világ tejtermékexportja (2009–2011. évek átlaga vs. 2021)
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A tejtermékimport az exportnál jóval kevésbé koncentrált, a legnagyobb importőrök a világkereskedelem kevesebb, mint felét adják. Oroszország marad a világ meghatározó sajtimportőre, de az
USA, Dél-Korea és Japán importja is erős marad. A sajtimportot leginkább a tömegsajtként és gyorséttermi termékek összetevőjeként való egyre gyakoribb felhasználás ösztönzi. A világ legnagyobb
vajimportőrének számító Oroszország behozatala az OECD és a FAO (2012) projekciója szerint
jelentősen visszaesik 2021-ig (-22 százalék), így a közel-keleti országok válhatnak a vaj meghatározó piacaivá. Mivel e régió politikailag instabil, erősödhet a bizonytalanság, és ezáltal az árak
volatilitása az amúgy is szűk nemzetközi vajpiacon. Kína teljes tejpor importjának növekedése lelassult 2011-ben, de világpiaci részesedésével (16 százalék) még így is jóval megelőzte a második
legnagyobb importőr Algériát (10 százalék). Kína soványtejpor-importja várhatóan tovább bővül,
akárcsak tejsavó-behozatala. A tejsavó globális importja akár évi 6 százalékkal nőhet az OECD és a
FAO (2012) szerint az elkövetkező tíz évben.
A tej termelési költsége magas szinten marad
A tej termelési költsége 2010-ben – főleg a takarmányköltségek mérséklődése miatt – általában
mindenhol alacsonyabb volt, mint 2008-ban, de a 2006. évi szintet így is meghaladta. A déli félteke – elsősorban Ausztrália, Argentína és Új-Zéland – termelői továbbra is alacsonyabb költséggel
termeltek, ugyanakkor – a gyengébb dollár, valamint a termőföld értékének növekedése miatt – a
különbség az alacsony és közepes költséggel termelő gazdaságok között csökkent (Rabobank, 2012).
A takarmányárak növekedése 2011-ben (+38,5 százalék) számottevően növelte a tejtermelés költségét, különösen az intenzíven termelő gazdaságoknál. Több feltörekvő ország esetében – mint Kína,
India vagy Brazília – pedig a növekvő bérköltségek drágították a termelést (40. ábra). Ugyanakkor
2011-ben a tej felvásárlási árának emelkedése még így is mindenhol meghaladta a termelési költségek növekedését (IFCN, 2012).
40. ábra: A tej termelési költsége néhány jelentősebb tejtermelő országban (2000–2011)
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A fejlődő országok növekvő keresletét a déli félteke alacsonyabb költséggel termelő régiói (elsősorban Ausztrália és Új-Zéland) – a termelés növelésének korlátozott lehetősége miatt – előreláthatóan nem lesznek képesek kielégíteni, így a magasabb költséggel termelő országok exportjára
is igény lesz. Mindez magas árakat eredményezhet, ami a beruházásokat is ösztönözheti az exportáló régiókban. Hemme et al. (2012) számításai szerint a tej termelési költsége a világon átlagosan
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5 százalékkal emelkedett 2012-ben, aminek legfőbb oka a magas takarmány- és energiaárak, valamint a mezőgazdasági területek felértékelődése. Ugyanakkor a tej felvásárlási ára 20–25 százalékkal
2012-ben csökkent 2011-hez képest, így a tejtermelés jövedelmezősége romlott. Ez a trend 2013 első
negyedévében is folytatódott.
A tejtermelésre vonatkozóan, az IFCN által – a kukorica és szója világpiaci ára alapján – kalkulált
takarmányköltség 2006 óta 13 USD/100 kg-ról 42 USD/100 kg-ra nőtt, vagyis közel megháromszorozódott. Az áremelkedés 2006-ban és 2007-ben a magas olajáraknak, a biüzemanyag gyártását
támogató politikáknak, valamint részben spekulációnak volt köszönhető, míg 2012-ben elsősorban
az USA-ban bekövetkezett szárazság miatt visszaesett kínálat növelte az árakat. Hasonlóan 2009-hez
a takarmány ára – bár magasabb szinten – 2012-ben is meghaladta a tej árát, aminek következtében a
tej/takarmány árarányának értéke 1 alá esett (41. ábra). A magas takarmányárak azokat a régiókat juttatják versenyelőnyhöz, ahol a tejtermelésben az intenzív takarmányozás aránya alacsony (például:
Írország). Ilyen magas takarmányárak mellett a tejtermelő üzemek a hozamok növelésével vagy a
felhasznált inputok csökkentésével érhetnek el jobb eredményeket. Mivel ez a meghatározó költségelem a tejtermelésben, illetve a takarmánynövények piaci árának alakulása nagymértékű volatilitást
mutat, kulcsfontosságú, hogy a tejtermelők milyen gyorsan tudnak alkalmazkodni a változó körülményekhez (IFCN, 2012).
41. ábra: A tejár- és takarmánymutatók alakulása (2006–2012)
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A fejlődő országokban elsősorban a vaj, a fejlett országokban a sajt előállítása nő
Az USDA (2012) szerint a világ vajtermelése 3,1 százalékkal nőtt 2012-ben. Az EU vaj és vajzsír
termelése a 2012. évi 2,7 százalékos bővülés után 2013-ban csak enyhén emelkedik (+0,8 százalék)
az Európai Bizottság előrejelzése alapján. A világpiacinál magasabb belpiaci árak miatt az EU nem
volt versenyképes a vaj világpiacán 2011-2012 között, s bár 2013-ban várható javulás, a termelés
alapvetően a belső piacra kerül. A vaj intervenciós készletezése 2013 végéig nem várható, míg a
magántárolási készlet 2013 végén is meghaladhatja (+36 százalék) az egy évvel korábbi szintet.
Az EU vajtermelése 2020-ig várhatóan 1,3 százalékkal csökken a 2009. évihez képest. Az OECD
és a FAO (2012) előrejelzése szerint a vaj globális termelése 24 százalékkal emelkedhet 2021-ig a
2009–2011. időszakhoz viszonyítva, a bővülés 70 százalékát India és Pakisztán adja (Megjegyzendő,
hogy Indiában a bivalytejet is beszámítják a termelésbe). Az USA jelentősen növelheti termelését,
ezzel a teljes kibocsátás 8 százalékát adhatja a vizsgált időszak végére, megelőzve ezzel Új-Zélandot
(5 százalék).
A világ sajttermelése 2,2 százalékkal nőtt 2012-ben az USDA (2012) szerint; az USA-ban a termelés 2,4 százalékkal bővült. Az Európai Bizottság (2013) előrejelzése alapján az EU sajttermelése 2012-ben 1 százalékkal nőtt (régi tagországok: +0,9 százalék, EU-12: +1,3 százalék), 2013-ban
további 0,8 százalékos növekedés várható, amit a harmadik országokba irányuló kivitel bővülése tesz
lehetővé. A közösségi sajttermelés 10 százalékkal nőhet 2009 és 2022 között. Az OECD és a FAO
(2012) a sajt termelésének 19 százalékos növekedését vetíti előre 2021-ig a 2009–2011. időszakhoz
viszonyítva, a bővülés 44 százaléka az Európai Unióból, 23 százaléka az Egyesült Államokból származhat. Az EU és az USA után Brazília és Argentína a legnagyobb sajttermelők, a vizsgált időszakban éves növekedési rátájuk rekordszintet érhet el (1,8 százalék).
A sovány tejpor termelése az utóbbi években visszaszorult a nagy készletek miatt, 2011-ben azonban a kereslet erősödésének hatására ismét megélénkült. A globális kibocsátás 6,2 százalékkal nőtt
2012-ben, különösen nagymértékű volt a növekedés Indiában (+9,8 százalék) és az USA-ban (+12
százalék). Az Európai Bizottság (2013) szerint a sovány tejpor termelése az EU-ban is számottevően
emelkedik (2012: +9,3 százalék, 2013: +10,7 százalék), ugyanakkor a 2009-ben felgyülemlett intervenciós készletek 2012 végére kiürültek. A közösségi termelés 28 százalékkal nőhet 2009 és 2022
között. Az OECD és a FAO (2012) előrejelzése alapján a sovány tejpor termelése 23 százalékkal
emelkedhet 2021-ig a 2009–2011. időszakhoz viszonyítva, a növekedés 39 százalékát az Egyesült
Államok, 21 százalékát Új-Zéland adhatja az évtized végére. Az USA sovány tejpor előállítása 2018ra meghaladhatja az Európai Unióét, így várhatóan a világ legnagyobb sovány tejpor kibocsátójává
válik.
A teljes tejpor termelésének dinamikus növekedése folytatódott 2011-ben, miután Kína kilábalt
a melamine-botrányból37, illetve Új-Zéland tovább növelte kibocsátását. Az USDA (2013) szakértői
szerint a termelés az exportnál kisebb mértékben, 5,6 százalékkal nőtt 2012-ben (Kína: +5 százalék,
Új-Zéland: +8,2 százalék). Az EU termelése 2012-ben csökkent (-5,7 százalék), 2013-ban viszont
némileg emelkedhet (+0,3 százalék). Az elkövetkező évtizedben a teljes tejpor termelése mutatja a
legnagyobb növekedést; az OECD és a FAO (2012) előrejelzése szerint 2021-ig 32 százalékkal lehet
több a 2009–2011. időszakhoz viszonyítva. Kínából és Új-Zélandról származhat a növekedés kétharmada, további 17 százalék Brazíliából és Argentínából. A dél-kelet ázsiai erős keresletnek köszönhetően Új-Zéland így átveheti Kína vezető pozícióját a teljes tejpor előállításában (42. ábra). Az EU
részesedése a globális exportból a 2009. évi 25 százalékról várhatóan 14 százalékra csökken 2022-ig.

Kínában 2008 szeptemberétől hat csecsemő halálát és további 296 ezer kisgyermek megbetegedését okozták a melamine-nal – egy a
ragasztó- és műanyaggyártásban használt vegyi anyaggal – szennyezett tejtermékek. A vegyi anyagot azért adták a tejtermékekhez, hogy azok
fehérjében gazdagnak tűnjenek.
37
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42. ábra: A tejtermékek termelése (2009–2011. évek átlaga vs. 2021)
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Forrás: FAO-OECD, 2012

A fejlődő országok tejtermelése 2013-tól meghaladhatja a fejlett országokét
Az OECD és a FAO (2012) adatai alapján az elmúlt ötven évben a világ tejtermelése megduplázódott. Az utóbbi néhány évben felgyorsult a termelés bővülése és a kibocsátás 2012-ben 3 százalékkal,
760 millió tonnára nőtt. Az EU maradt a világ legnagyobb tehéntej-előállítója, majd az USA, India,
Kína, Oroszország és Brazília következik. A legnagyobb tejtermelők közül az Európai Unió tejkibocsátása 1,5 százalékkal, az Egyesült Államoké 2 százalékkal, Indiáé 4 százalékkal, Kínáé 5 százalékkal bővült 2012-ben. Új-Zéland tejkibocsátása 10 százalékkal nőtt a 2011/2012. gazdasági évben
(június–május), ugyanakkor a 2012/2013. gazdasági évben 4 százalékos csökkenés valószínűsíthető.
Az OECD és a FAO (2012) középtávú előrejelzése alapján a növekedés üteme – a következő két év
alacsonyabb árainak hatására – mérséklődhet; 2012–2021 között évi 2 százalék lehet, ami kismértékben elmarad a 2002–2011. időszakétól (+2,1 százalék). A növekedés 70 százalékát a fejlődő országok, elsősorban India és Kína adja, így a fejlődő országok összes termelése 2013-tól meghaladhatja
a fejlett országokét (43. ábra). Az EU-ban a termelés évente átlagosan 0,5 százalékkal, az USA-ban
1,6 százalékkal, Új-Zélandon 2,4 százalékkal, Kínában 2,5 százalékkal, Indiában és Argentínában
egyaránt 3,4 százalékkal nőhet 2021-ig. Az EU tejtermelése 149 millióról 158 millió tonnára, Kínáé
43 millióról 60 millió tonnára emelkedhet 2021-re. India termelése 126 millióról 166 millió tonnára
nőhet, igaz e mennyiség a tehéntej mellett a bivalytejet is magában foglalja.
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43. ábra: A fejlett és fejlődő országok tejtermelése (2001–2021)
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Forrás: OECD-FAO, 2012

Az OECD és a FAO (2012) szerint a világ tejhasznú állatállománya 626 millió egyedet számlált
2011-ben (83 százalék tejhasznú tehén, 13 százalék bivaly, 2 százalék kecske, 1-1 százalék juh és
teve). Az eloszlás országonként és régiónként eltérő; a fejlett régiókban szinte kizárólag tejhasznú
tehenet tartanak, míg a fejlődő dél-ázsiai országokra inkább a bivaly, több afrikai országra a juh és a
kecske a jellemző38. Az USDA (2012) szerint a világ tejhasznú állatállománya 2012-ben további 1,4
százalékkal bővült. Az OECD és a FAO (2012) középtávú projekciója alapján az állomány a 20092011. időszaki 622 millióról 721 millió egyedre nő 2021-re (OECD országok: 60 millió egyed, nem
OECD országok: 661 millió egyed). Bár a fejlődő országok tejhozamának növekedése gyorsult, a
tőkehiány miatt még mindig jelentősen elmarad a fejlett országokétól; a nem OECD országok tejhozama 700 kg-ról 800 kg-ra, az OECD országoké 5200 kg-ról 5900 kg-ra emelkedik 2021-re.
Az EU-ban a koncentrációból adódó állománycsökkenést kompenzálja a növekvő hozam
Az Európai Bizottság (2012) szerint az EU 2012. évi tehéntejtermelése 153,1 millió tonna volt,
0,9 százalékkal nőtt egy év alatt. A Bizottság rövid távú előrejelzése szerint a termelés 2013-ban
további 1,1 százalékkal emelkedik. A közösségi tejfeldolgozók által felvásárolt tehéntej mennyisége
140,1 millió tonnát tett ki 2012-ben, 1,1 százalékkal nőtt egy év alatt. E növekedéshez legnagyobb
mértékben Franciaország, Németország, Írország, Lengyelország, az Egyesült Királyság és Ausztria
járultak hozzá. A felvásárlás 2013-ban várhatóan 1,2 százalékkal emelkedik. A tehenenkénti átlagos éves tejhozam 2012-ben 1,7 százalékkal 6584 kg-ra emelkedett, ami kompenzálta a 2012-ben
22,7 millió egyedet számláló tehénállomány 0,8 százalékos csökkenését. Az EU átlagos tejhozama
2013-ban elérheti a 6647 kg-ot. A hozam folyamatos növekedése – mind az EU-15-ben, mind az új
tagállamokban – 2013-ban is ellensúlyozza az állomány 0,7 százalékos csökkenését (44. ábra).

Az USA tejtermelésének szinte 100 százalékát, az Európai Unióénak 97 százalékát, Etiópiának 82 százalékát, Algériának 78 százalékát,
Indiának pedig 40 százalékát a tejhasznú tehenek adják.
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44. ábra: Az Európai Unió tejágazatának növekedési mutatói (2009–2013)
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Forrás: Európai Bizottság, 2013

Az Európai Bizottság (2012) 2022-ig szóló előrejelzése szerint az EU tejtermelése továbbra is
szerény ütemben növekszik, így 2022-ben 159,3 millió tonnát tehet ki (+5 százalék 2011-hez képest).
A felvásárlás 5,9 százalékkal emelkedhet, így a vizsgált időszak végére elérheti a 147 millió tonnát. A gazdaságon belüli felhasználás 12 millió tonna alá (-4,9 százalék) csökkenhet, ami az EU-12
önellátó gazdaságainak a fokozatos visszaszorulásával (-11 százalék) magyarázható. A tejtermelés
növekedését hosszabb távon is a fajlagos hozamok emelkedése okozza, amelynek éves átlaga tehenenként elérheti a 7200 kilogrammot (+5 százalék) 2022-ra. Ezzel párhuzamosan az EU tejelő tehén
állománya 22,2 millióra (-3 százalék) csökken. Különösen jelentős a csökkenés mértéke az EU-12
esetében (-8 százalék), míg az EU-15 állománya „csak” 1,4 százalékkal esik vissza. A tejhozam az
új tagállamokban nő nagyobb mértékben (EU-12: +8 százalék, EU-15: +7 százalék), ugyanakkor
a tejhozam még így is jóval magasabb értéket ér el a régi tagállamokban a vizsgált időszak végére
(EU-15: 7600 kg/egyed, EU-12: 6000 kg/egyed).
Az uniós tejfelvásárlás a tejkvóta alatt marad
A kvótarendszer megszüntetéséről a 2003-as KAP-reform idején született döntés, majd a 2008-ban
végrehajtott állapotfelmérés (Health Check) keretében határozták meg a rendszer kivezetését fokozatos kvótaemeléssel. Az EU valamennyi tagállamában 2008. április 1-én egyszeri, 2 százalékos kvótaemelést hajtottak végre, amit 2009. április 1. és 2014. március 31. között a kvóták kvótaévenkénti
további 1 százalékos emelése követ 26 tagország esetében. Olaszország 2009. április elsején az 5 éven
keresztüli 1 százalék helyett egyszerre kapta meg az 5 százalékos kvótaemelést. Az utolsó kvótaévben
(2014/2015.) már nem kerül sor további emelésre, majd 2015. április 1-jével a rendszer megszűnik.
Az Európai Bizottság (2012) adatai szerint a zsírtartalommal korrigált felvásárlás 1,8 százalékkal 140,5 millió tonnára nőtt a 2011/2012. kvótaévben, így a kvóta kihasználtsága 94,5 százalékról
95,3 százalékra javult. Ausztria, Írország, Hollandia, Németország, Ciprus és Luxemburg lépte túl
a felvásárlási kvótáját, összesen 281 735 tonnával. A legnagyobb mértékben, 4,2 százalékkal (120
650 tonna) Ausztria haladta meg a kvótát. A túllépésért a fent említett 6 tagállamnak 78,4 millió euró
illetéket kell fizetnie. A fennmaradó 21 tagállamban a kihasználatlan felvásárlási kvóta 7 226 517
tonna volt. A kvóta kihasználtsága 10 tagállamban nem érte el a 90 százalékot. A közvetlen értékesítési tejkvótát csak Hollandia lépte túl. Az EU tejtermelését meghatározó országok közül a beszállítási tejkvóta kihasználtsága Németországban 100,1 százalék, Franciaországban 96,4 százalék, az
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Egyesült Királyságban 90,2 százalék, Lengyelországban 97,9 százalék, Olaszországban pedig 99,6
százalék volt, Magyarországon a beszállítási tejkvóta kihasználtsága csupán 72,4 százalékot tett ki a
2011/2012. kvótaévben (45. ábra).
Az elmúlt években csökkent azon tagállamok száma, akik kvótán felül termeltek, ami a kvótaemelés, valamint a 2009-es tejválság termeléscsökkentő hatásának együttes következménye. 2011-ben
azonban – a magas nyerstejáraknak köszönhetően – a jellemzően kvótán felül termelő tagállamok
termelése nem csökkent, így ezekben az országokban újra fennáll a túltermelés okozta probléma.
A kvótán felüli termelésért a tagállamnak illetéket kell fizetnie, amely már kismértékű túltermelés esetén is jelentős összeg lehet, akár több tízmillió euró, természetesen a nemzeti össztermelést is figyelembe véve. A jellemzően kvóta felett termelő tagállamok Hollandia, Dánia, Ausztria,
Ciprus és Luxemburg voltak az utóbbi három évben. A nemzeti kvótájához közel termelő tagállamok között a jelentősebb tejtermeléssel rendelkező országok: Lengyelország, Franciaország és
Németország. A kisebb tejtermeléssel rendelkező országok közül a nemzeti kvótájához közel termel: Belgium és Írország. A többi tagállam tejtermelése jelentősen elmarad a megállapított nemzeti kvótától, így ezekben a tagállamokban a kvótarendszer ma már nem korlátozza a termelést,
a hatékonyabb termelési struktúrák kialakulásának korlátozásán keresztül azonban továbbra is
versenyhátrányt jelent.
45. ábra: A tejkvóta kihasználtsága az Európai Unióban (2000/2001.–2014/2015. kvótaévek)
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Forrás: Európai Bizottság, 2013

Bár a 2009/2010. kvótaévtől – a kvóta emelkedésével párhuzamosan – a felvásárlás és direkt
értékesítés mennyiségének folyamatos növekedése figyelhető meg, az Európai Bizottság (2012)
előrejelzése szerint a közösségi tejfelvásárlás nem lesz képes lépést tartani a kvóta emelésével a
rendszer kivezetésének 2015-ig tartó időszakában, aminek eredményeként a 2014/2015. kvótaévben
a felvásárlás már 13,9 millió tonnával (-9 százalék) maradhat el a kvótától. Az EU-15 esetében ez
7 százalékos, míg EU-12 tagországok vonatkozásában 22 százalékos alulteljesítést jelent. A legtöbb
tagállam esetében (kivéve Hollandiát, Dániát és Ciprust) a kvótáknak nincs vagy alig van értéke, és
nem is kereskednek velük, ezért kivezetésük összességében nem fogja befolyásolni a felvásárlás alakulását. Becslések szerint a tejkvóta 2015. évi megszűnése után az EU tejtermelése a jelenlegi szint
96 százaléka körül fog stabilizálódni. Számottevő termelésnövekedéssel tehát nem számolhatunk, a
termelés tagországok közötti eloszlása azonban bizonyosan változni fog.
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Továbbra is magas árszint és volatilitás a nemzetközi tej- és tejtermékpiacokon
A 2007–2009 közötti időszakban rendkívüli fejlemények zajlottak le a tej- és tejtermékágazat
piacain, amelyek végül 2008/2009-ben az árak zuhanásához, tejpiaci válsághoz vezettek (46. ábra).
Először a szélsőséges óceániai időjárás vetette vissza nagymértékben a kínálatot, ami az árak gyors
és jelentős emelkedésével járt. Bár ezt követően megkezdődött a világpiaci kínálat élénkülése, a
kibontakozó pénzügyi és gazdasági válság súlyosbította az áringadozást. A nyersanyagárak emelkedése miatt számottevően megnövekedtek a takarmány- és egyéb termelési költségek is. A tej és
a tejtermékek iránti kereslet a világpiacon és az EU-ban visszaesett, miközben az uniós termelés
stabil maradt, aminek következtében a közösségi árak a biztonsági háló alacsonyabb szintjére zuhantak. A tejágazat nyersanyagárainak visszaesése azonban csak részben nyilvánult meg alacsonyabb
fogyasztói árakban. A feldolgozó ágazatokban kiszélesedett bruttó árrés pedig megakadályozta, hogy
a kereslet igazodjon az alacsonyabb árakhoz, és súlyosbította az alacsony áraknak a tejtermelőkre
gyakorolt hatását, számos gazdaság életképességét veszélyeztetve.
A nemzetközi tejtermékárak a zuhanást követően 2009 végén kezdtek emelkedni, majd 2011
első feléig – a déli féltekén bekövetkezett szárazság következtében visszaesett kínálat, valamint a
tejpor-kereskedelem feléledése miatt – tovább nőttek. Ezt követően a fő exportőrök termelésének
erőteljes növekedése kínálati piacot eredményezett, ami a világpiaci árak csökkenését idézte elő.
A meghatározó tejtermékexportőr országok szűk kínálata miatt 2012-ben az árak ismét növekedésnek indultak, de 2013 első negyedévében megtorpantak (46. ábra).
46. ábra: A tejtermékek világpiaci (FOB Óceánia) árának alakulása (2004–2012)
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A nemzetközi tejtermékárak alakulása rövidtávon elsősorban a fő exportőrök kínálatától, valamint a világpiaci kereslet növekedésének ütemétől függ. Figyelembe véve a fő piaci szereplők várhatóan korlátozott kibocsátás-növekedését (például az új-zélandi szárazság 2013 elején), a magas
árak negatív keresleti hatását, valamint az EU és más fejlett országok bizonytalan gazdasági helyzetét, az árakat a 2012. év első felének árszintjéhez képest kismértékben lefelé érdemes korrigálni.
Az ABARES (2012) előrejelzése alapján a vaj világpiaci ára 16, a teljes tejporé és a sovány tejporé
egyaránt 11, a sajté 8 százalékkal lehet alacsonyabb a 2012/2013. gazdasági évben az előzőhöz
viszonyítva. Figyelembe kell venni azt is, hogy a termelésnél erőteljesebben növekvő kereslet
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miatt a tartós tejtermékek készletei mindenhol minimális szintre csökkentek, vagyis a kereslet
kielégítése kizárólag a folyó termelésre szorítkozik, így a piac igen érzékeny a tejtermelés hirtelen
változásaira és a tejtermék-előállítás alakulására.
Az OECD és a FAO (2012) középtávú projekciója alapján a vaj és a teljes tejpor ára leghamarabb 2014-ben, a Cheddar sajté és a sovány tejporé 2015-ben emelkedhet. Várhatóan csak a vaj ára
nem haladja meg a 2011. évi rekordszintet 2021-ig. Figyelembe véve a magas termelési költségeket,
valamint a növekvő népesség és jövedelmek hatására erősödő keresletet, az árak 2014 után, nominálértéken számolva évi 2 százalékkal nőhetnek. Reálértéken számolva 6 százalék (sajt) és 30 százalék
(vaj) közötti növekedés várható 2021-ig az előző tízéves időszakhoz képest. A vaj árának rendkívüli
emelkedését az energia, a zsírok és a növényolajok árának magas szintje indokolja, míg a sajt egyre
inkább tömegtermékké válik, gyakran gyorséttermekben és készételek alapanyagaként használják39.
Valószínűsíthető, hogy a tejtermékek világpiaci árának magas szintje – előre nem látható események okozta esetleges ingadozások mellett – megmarad középtávon, ami a termelői bevételekre pozitív hatással lesz. Ennek mértéke azonban nagymértékben függ a termelési költségek – elsősorban a
takarmány- és energiaárak – alakulásától, valamint a fogyasztói és termelői árak közötti ártranszmisszió mértékétől, ami régiónként eltérően alakulhat.
Uniós piacszabályozás helyett termelői önszabályozás?
A tej és tejtermékek piacának közösségi szabályozását 2014 után a további liberalizáció, az Európai Bizottság fokozatos kivonulása és egy minimális biztonsági háló fogja jellemezni. A kvóták 2015.
április 1. megszüntetése az EU-n belül „szabadpiaci viszonyokat”, a közös piaci verseny éleződését,
a gazdasági szereplők polarizálódását és – eleinte – a kínálat bővülését, ezáltal nyomott árakat hozhat
magával. A magas önköltséggel termelő gazdaságok előreláthatóan megszűnnek és a versenyképes
régiók felé koncentrálódik a termelési kapacitás.
A tejválság idején bekövetkezett áringadozás a tej termelői árára is hatással volt, ugyanakkor a
fogyasztói árváltozások gyakran csak nagy késéssel és részben jelentkeztek a termelői árak szintjén.
Az Európai Bizottság a tejtermék ellátási lánc jobb működésének ösztönzése érdekében létrehozta
a magas szintű tejágazati munkacsoportot, amely 2010 decemberében előterjesztette az úgynevezett
Tejcsomagot. Az intézkedéscsomag a tej- és tejtermék-ágazat egységes közös piacszabályozásában
jelentős módosításokat tartalmaz, amelyek deklarált célja a termelés életképes fejlesztésének és így
a tejtermelők jövedelempozíciójának javítása érdekében a termelők piaci alkuerejének erősítése, a
termelés eredményeként az ellátási láncban a hozzáadott érték méltányosabb elosztása.
A tejtermelés és a tejfeldolgozás struktúrája nagyban különbözik a tagországokban. Az egyes piaci
szereplők helyzete is jelentősen eltér egy-egy tagországon belül. Általánosságban mégis elmondható,
hogy a kínálat koncentrációja alacsony, emiatt kiegyenlítetlen a tejtermelők és a tejfeldolgozók alkupozíciója. Az erőfölény gyakran visszaélésekhez vezet: mindenekelőtt a mezőgazdasági termelők
a szállítás időpontjában ritkán tudják, hogy milyen árat kapnak a nyerstejért, mert a feldolgozók
többnyire csak jóval később, a tejtermékek kialkudott értékesítési ára függvényében állapítják meg a
felvásárlási árakat. A tejvertikum működésének javítása érdekében egyre sürgetőbb a termelők alkupozíciójának erősítése. Ezt célozza az Európai Parlament és a Tanács 261/2012/EU (2012. március
14.) rendelete, amelyben rögzítik a tejtermelői szervezetek létrehozásának, illetve az ártárgyalások és
a beszállítói szerződések megkötésének szabályait. Az új szabályozás, amely a kvótarendszer megszűnése előtt közel 3 évvel már hatályba lép, 2020-ig marad érvényben.

39

Mivel a sajt a sertés- és baromfihúst is helyettesíti, ára e termékek árának alakulásától is függ.
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A rendelet értelmében a tagállam rendelkezhet úgy, hogy amikor a termelő akár közvetlenül, akár
begyűjtőn keresztül a feldolgozónak nyerstejet szállít, az érintett piaci szereplők kötelesek még a
szállítás megkezdése előtt írásbeli szerződést kötni. A szerződésnek tartalmaznia kell a szállított tejért
fizetendő árat, a szállítható és/vagy a szállítandó mennyiséget, továbbá a szállítások ütemezését és a
szerződés időtartamát, amely lehet határozatlan (felmondási záradékkal). A szerződésben rögzített ár
lehet állandó és/vagy csak a szerződésben rögzített tényezők (piaci fejlemények, a szállított nyerstej
mennyisége, minősége vagy összetétele) alapján változó. A felek a szállítási szerződés valamennyi
eleméről szabadon tárgyalhatnak. A rendelkezés nem vonatkozik azon termelőkre, akik a nyerstejet
olyan feldolgozó szövetkezetnek szállítják, amelynek tagjai, és amelynek alapszabálya az előbbiek
szerinti szerződés kötéséről rendelkezik.
Az elismert tejtermelői szervezet vagy tejtermelői szervezetek társulása a tagsága nevében tárgyalásokat folytathat a szállítási szerződésekről a feldolgozókkal vagy a begyűjtőkkel a közös termelés
egy részéről vagy egészéről, függetlenül attól, hogy a termelők átruházzák a nyerstej feletti rendelkezés jogát a szervezetre vagy sem, illetve hogy a kialkudott ár a tagok egy részének vagy összességének termelésére vonatkozik vagy sem40.
A tejvertikumban a termelői szervezetek működési céljai között megjelenik a környezetvédelem,
a hulladékkezelés és a fenntartható gazdálkodás. Az elismert tejtermelői szervezet a tagjai nevében
tárgyalhat a szállítási szerződésről a feldolgozóval vagy a begyűjtővel, ha a szállítandó mennyiség
nem haladja meg
• az EU tejtermelésének 3,5 százalékát;
• a tagország tejtermelésének 33 százalékát;
• a tárgyalásban érintett valamennyi tagország összesített tejtermelésének 33 százalékát.
A versenyhatóság azonban eseti alapon dönthet úgy, hogy a termelői szervezet nem folytathat tárgyalásokat, ha ezt a piaci verseny megőrzése érdekében szükségesnek ítéli, vagy azért, hogy a tejfeldolgozást végző kis- és középvállalkozások ne kerüljenek hátrányos helyzetbe egy adott térségben.
A tagállami és uniós piacszabályozási eszköztár csökkenése mellett a KAP egyre nagyobb szerepet szán az egyes ágazatokban megvalósuló, alulról szerveződő, nyitott tagság elvén működő
ágazati-szakmaközi önszabályozásnak, amit a szakmaközi szervezetek hivatottak megvalósítani.
A szakmaközi szervezetek működési céljai között megjelenik az egészséges fogyasztási minták előmozdítása, a promóció, valamint az oltalom alatt álló eredet-megjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel
ellátott termékek sajátosságainak megőrzése.

A tej termékpálya magyarországi helyzete
Gyenge piacvédelem és erős integráció az EU tej- és tejtermékpiacával
Az európai tejpiac fő jellemzője, hogy nyugati és északi része – kiváló tejtermelési háttere
révén – bár globális mértékben nem, de közösségi szinten jelentős, a saját igényeit meghaladó többletet termel41. Az EU-n belül megtermelt tej sorsát alapvetően három tényező határozza meg: az
intervenciós ár, ami a piaci ár minimumának alapja; az euró-dollár árfolyam, ami eldönti, hogy
érdemes-e a világpiacra exportálni, vagyis mennyi tej marad az unió belső piacán; végül pedig a
pillanatnyi többletek és hiányok területi helyzete a közösségen belül, ami a tej „utazási irányát” jelöli
ki. A nyerstej és a tejtermékek oda áramlanak, ahol többet adnak értük. A hazai tejtermelők a földrajzi
közelség révén jelenleg ki tudják használni, hogy Olaszországban még mindig nagy a tejhiány, így
olaszországi nyerstej-kivitelünk évről-évre nőtt. Gyakran olyan nagy volt a csábítás, hogy a hazai
A termelők elvileg csak egy olyan termelői szervezet tagjai lehetnek, amely a nevükben szerződésekről tárgyalásokat folytat, a tagállamok
azonban eltérhetnek e feltételtől, amennyiben a termelő üzemei különböző térségekben helyezkednek el.
41
Északról délre haladva Hollandiában évi 7 milliárd liter többlettej nyomja a piacot, Németországban 3, Franciaországban 6, Lengyelországban 1,5, Belgiumban hozzávetőleg 1 milliárd liter a többlet. Ehhez képest a Cseh Köztársaságban már csak 200 millió liter körüli a plusz, és
Szlovákia export-import szaldója nulla.
40
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feldolgozóknak komoly importra – legfőképp tejszín formájában – volt szükségük ahhoz, hogy a
kivitt tejmennyiséget pótolják a nyugatról keletre, északról délre mozgó többletből. Ugyanakkor a
verseny igen erős, a hazai nyerstej ára beltartalomra korrigálva ugyanis nagyjából ugyanannyi, mint
a szlovákiai tejé, és csak kevéssel marad el a németországi ártól. A nyerstejexport alakulása az egész
hazai tejvertikumra nézve meghatározó; ma a tej felvásárlási árát – a németországi árak közvetett
hatása mellett – leginkább még az határozza meg, hogy mennyiért lehet nyerstejet exportálni az olasz
importőröknek (47. ábra).
47. ábra: A nyerstej ára Magyarországon és Olaszországban
(2000. január és 2013. április között)
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Forrás: AKI PÁIR, CCIAA (Lodi), 2013

A kvóták kivezetésével erősödik a verseny a Közösségen belül
Bár Magyarországon a tejkvóta termelői szinten befolyásolhatta az egyes üzemek kibocsátását,
országos szinten eddig sem korlátozta a termelést, ami jelzi, hogy e téren a hazai termelők versenyhátrányban vannak. Ugyanakkor a kvóták fokozatos emelésének közvetett hatása van, mivel annak
következménye egyes tagállamokban (pl. Németország, Olaszország és Hollandia) több tej és tejtermék előállítása. Mindez befolyásolja a magyar nyerstejexportot, ezáltal ugyanis a hatékonyabban
termelő tagállamok kerülhetnek előnybe az olasz piacon, így a lehetőségek szűkülhetnek, ami még
nagyobb nyomást gyakorolhat a felvásárlási árakra Magyarországon. Az, hogy a kvóta 2015. évi
megszűnése után mely tagországokban és milyen mértékben fog nőni a termelés – a termelési költségek mellett – a termelők szervezett fellépésétől, a feldolgozói, kereskedői tevékenységtől is függ.
A nyugat-európai tejágazat közel 60 százaléka jellemzően sok termelőt magában foglaló, nagy
mennyiségű tejet feldolgozó szövetkezetek formájában működik, amelyek a piaci árakra jelentős
befolyással bírnak. A piaci igények és környezet változásaira is ezek a szövetkezetek tudnak a leggyorsabban reagálni. Előreláthatóan Hollandiában, Ausztriában, de akár Németországban, Írországban és Franciaországban is növekedhet a termelés 2015 után. A többlettej nyomott áron történő
levezetésére az érintett vállalatok jellemzően a jelenleg kvóta alatt teljesítő, illetve a tejtermékeket
hatékonyan előállítani nem képes országokban fognak piacokat keresni. A legegyszerűbb megoldás
számukra a már meglévő, más tagországokban is működő vállalataikon keresztül történő levezetés,
illetve a kereskedelmi láncokon keresztül saját termékeik eladásának ösztönzése. Ezek a folyamatok
Magyarországot is érinteni fogják, ami a hazai tejtermelés ismételt csökkenését okozhatja.
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Csökkenő kvótakihasználás, megnövekedett közvetlen értékesítés
Magyarországon a beszállítási tejkvóta 9 százalékkal nőtt, a nyerstej felvásárlása 4 százalékkal csökkent a 2011/2012. tejkvótaévben a 2004/2005. tejkvótaévhez viszonyítva42. A beszállítási
kvóta kihasználtsága 82 százalékról 72 százalékra romlott a vizsgált időszakban. A tej közvetlen
értékesítési kvótája 6 százalékkal csökkent, míg a közvetlen értékesítés két és félszeresére nőtt,
így a kihasználtság 15 százalékról 41 százalékra javult a 2011/2012. és a 2004/2005. tejkvótaévek
között (48. ábra). A felvásárlásban részt vevő tejkvótával rendelkező aktív termelők száma 50
százalékkal esett vissza, a közvetlenül értékesítőké több mint másfélszeresére nőtt. A nyerstej
felvásárlása a 2012/2013. tejkvótaév első tíz hónapjában 5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, így a kihasználtság a jelenlegi kvótaévben javulhat, azonban továbbra is jelentősen
elmarad a rendelkezésre álló tejkvóta mennyiségétől.
48. ábra: A beszállítási és a közvetlen értékesítési tejkvóta kihasználtsága
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR, 2013

A42kvótarendszer megszűnésével az EU tejtermelése tovább koncentrálódik, még inkább teret
nyernek a nagy, specializálódott üzemek, amelyek a termelési költségek csökkentésére törekednek.
Hosszabb távon a tejtermelés – a takarmányárak és a klímaváltozás alakulásától függően – a csapadékos, kiváló gyephozammal, vagyis a tömegtakarmányt olcsón előállító tagországok felé tolódik el.
A hazai szektor erőssége, hogy egyenletesen jó minőségű tejet képes előállítani és aránylag nagyok,
átlagosan 300 tejhasznú állatot tartanak a tejtermelés 80 százalékát adó társas gazdaságok. NyugatEurópában ennél kisebb telep a jellemző, azonban a jövőre vonatkozóan már ott is 800–1000-es
állatszámban terveznek.43
A növekedés a kvótatípusok közötti átcsoportosítás lehetőségének, a zsírkorrekciónak, valamint a kvótatartalék felhasználásnak eredménye.
A Food Harvest előrejelzése szerint Írországban a tejfelvásárlás 2020-ra 50 százalékkal nőhet a 2007–2009. évekhez viszonyítva. A Friesland
Campina tejszövetkezet 2012 elején 4500 belga és holland tejtermelő tagja között végzett felmérése alapján a tejkvóta megszűnése után 2015ben és 2016-ban a felvásárlás 6,5, illetve 5,7 százalékos növekedése, a 2017–2020 közötti időszakban enyhébb, 2–2,5 százalék közötti növekedés várható. Összességében 2011–2020 között 23 százalékos termelés-bővüléssel számol a vállalat. Már megépültek az állomány befogadására
képes istállók, így a termelés növekedését már csak a tejkvóta korlátozza.
42
43
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Továbbra is negatív, de javuló külkereskedelmi egyenleg
Magyarország a tej és tejtermékek külkereskedelmében az EU-csatlakozás óta mind a volumen,
mind az érték tekintetében nettó importőri pozícióba került. Az exportot a nyerstej kivitelének gyors
növekedése jellemezte az elmúlt években: 2012-ben a 2004-ben kiszállított mennyiség hétszerese, 268 ezer tonna hagyta el az országot, elsősorban Olaszországba, míg az importban a magas
hozzáadott-értékű termékek térnyerése jellemző. Megfigyelhető továbbá, hogy bár a külkereskedelem egyenlege nem változott számottevően, mind a behozatal, mind a kivitel folyamatosan nőtt az
utóbbi években, ami a külpiaci – és elsősorban közösségi piacba történő – integráció erősödését
mutatja.
A KSH adatai szerint Magyarországon a tej és tejtermékek kivitelének árbevétele nőtt (+2 százalék), míg az import értéke csökkent (-12 százalék) 2012-ben az előző évhez képest. A behozatal
értéke azonban még így is magasabb volt (+17 százalék) a kivitel árbevételénél. A külkereskedelmi
egyenleg mind értékben, mind mennyiségét tekintve negatív maradt, azonban javult az előző évihez
képest (tejegyenértékben kifejezve 56 százalékkal) (49. ábra). A 2011-től megfigyelhető pozitív fordulat annak köszönhető, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium és a nagykereskedelmi láncok között
létrejött, a tisztességtelen piaci magatartás korlátozását célzó megállapodás hatására jelentősen
mérséklődött a folyadéktej behozatala. Emellett a sajt és a túró, valamint a savanyított tejtermékek
exportja számottevően nőtt. Így a külkereskedelem egyenlege javulást mutat.

ezer tonna, tejegyenérték

49. ábra: A tej és tejtermékek külkereskedelmi mérlege (2000–2012)
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Forrás: KSH, 2012

A nyerstej alapanyagként történő importja továbbra sem jellemző. Ellenben a nyerstej kivitele
jelentős, több mint 47 százalékos részarányt képvisel a tej és tejtermékek exportjának árbevételéből. A mennyiséget tekintve a nyerstej exportjának 77 százalékát a teljes, 16 százalékát a fölözött,
7 százalékát a félzsíros tej tette ki 2012-ben. A teljes nyerstej főképp Olaszországba (30 százalék),
Szlovákiába (27 százalék), Romániába (17 százalék) és Szlovéniába (13 százalék) irányult. A fölözött
tej 89 százalékát Olaszországba szállítottuk. A 2004 és 2012 közötti időszakban a nyerstej importja
232 százalékkal, exportja 772 százalékkal nőtt.
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Stabil olasz piac (?)
Olaszország tejkvótája – a többi tagállamtól eltérően – már nem emelkedik, így az olaszországi
tejtermelés növekedése a kvóta megszüntetéséig várhatóan minimális lesz, vagyis az ország
– legalább a kvóta megszűnéséig – mindenképpen nyerstejimportra szorul. Mivel a franciaországi Lactalis 2011 júliusában felvásárolta az olaszországi Parmalatot, elképzelhető, hogy az
olasz nyerstejigény egy részét a franciaországi import növelésével elégítik majd ki. Franciaország tejkvótája tovább nő a 2014/2015. kvótaévig és a beszállítás kihasználtsága sem teljes, ami
lehetőséget ad a cégcsoporton belüli tej átcsoportosítására. Magyarország Olaszországba irányuló
fölözött tej kivitele 38 százalékkal csökkent, teljes nyerstej kivitele 51 százalékkal nőtt 2007 és
2012 között (50. ábra). A kiviteli lehetőségek szűkülése visszavetheti nyerstejexportunkat, ami a
túlkínálaton keresztül nyomást gyakorolhat a hazai- és exportárakra egyaránt (AKI PÁIR, 2012).
50. ábra: Olaszország legfőbb nyerstejbeszállítói (2007 és 2012)
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Forrás: CLAL, 2012

A tej és tejtermékek importértékének 47 százalékát, az export árbevételének 27 százalékát a sajt
es a túró adta. A sajt és a túró importja 42 ezer tonna volt 2012-ben, ez csaknem két és félszerese
volt az exportnak. Az import fele Németországból, 13 százaléka Lengyelországból származott. Az
export 21 százaléka Libanonba, 20 százaléka Romániába, 16 százaléka Olaszországba, 10 százaléka Szaúd-Arábiába irányult. A sajtgyártás melléktermékeként keletkező tejsavó kivitele hatszorosa
volt a behozatalnak. Az export 30 százalékát Koszovóba, 23 százalékát Romániába, 19 százalékát
Bosznia-Hercegovinába szállítottuk. A 2004 és 2012 közötti időszakban a sajt és a túró importja 128
százalékkal nőtt, míg az export 14 százalékkal csökkent.
A dobozos tej importja 88 ezer tonna (ennek 90 százaléka félzsíros tej) volt 2012-ben, ami
kétszerese az exportnak. Ugyanakkor a behozatal csökkent 2012-ben (a félzsíros dobozos tejé
33 százalékkal, a teljesé 20 százalékkal). A félzsíros tej elsősorban Csehországból (29 százalék),
Ausztriából (27 százalék), Szlovákiából (23 százalék) és Németországból (19 százalék) származott.
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A dobozos tej kivitele 2009-től emelkedett meg számottevően (ennek 65 százalékát a félzsíros tej
tette ki). A félzsíros tej 95 százalékát Romániába szállítottuk. A 2004 és 2012 közötti időszakban a
dobozos tej importja 361 százalékkal, exportja 372 százalékkal nőtt.
A savanyított tejtermékek importja ötszöröse volt az exportnak. A behozatal döntően Németországból (45 százalék), Lengyelországból (22 százalék) és Ausztriából (10 százalék) származott.
A kivitel 66 százaléka Romániába irányult. A vaj és a vajkrém behozatala több mint nyolcszorosa
volt a kivitelnek. Az import 2 százalékkal, az export 46 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban.
Az import 25 százaléka Németországból, 18 százaléka Lengyelországból, 16 százaléka Szlovákiából érkezett. A 2004 és 2012 közötti időszakban a savanyított tejtermékek importja 93 százalékkal,
exportja 343 százalékkal nőtt.
A fogyasztási szint stagnál, de a fogyasztói szokások változnak
A globális trenddel ellentétben Magyarországon a tej és tejtermékek fogyasztása enyhén csökkent
az elmúlt években, és jóval elmarad az 1990-es évek szintjétől. A KSH adatai szerint az egy főre jutó
fogyasztás ebben az évtizedben hullámzóan alakult, mélypontját 2003-ban (138 kg/fő), maximumát
az évtized közepén érte el (167 kg/fő). Ennek megfelelően a 2010. évi fogyasztás (157 kg/fő) – a
megelőző két évhez hasonlóan – közepesnek tekinthető44. Az EU-15 átlagos tejfogyasztása 2010-ben
meghaladta a 250 kilogrammot. A KSH háztartáspanel vizsgálata alapján 2011-ben a tej egy főre
jutó havi átlagos fogyasztása 6 százalékkal, a sajt és egyéb tejtermékeké 3 százalékkal csökkent
Magyarországon.
Magyarországon az egy főre vetített vajfogyasztás igen alacsony, mindössze 0,7 kilogramm volt
2011-ben. Az EU-27 egy főre vetített vajfogyasztása 2011-ben 3,9 kilogrammot tett ki, Franciaországban volt a legmagasabb, 7,7 kg/fő (AMI, 2013). A vajfogyasztás trendje az EU-27 átlagában is
enyhe csökkenést mutat. Ugyanakkor a ACNielsen (2012) adatai alapján a vaj hazai kiskereskedelmi
forgalma mind értékben (+6 százalék), mind mennyiségben (+2 százalék) nőtt 2011-ben, a mintegy
12 milliárd forint étékű vajpiacon. A hazai lakosság negyede naponta fogyaszt vajat, és megközelítőleg ugyanennyi azoknak az aránya, akik soha nem fogyasztják e terméket.
Egy főre vetített sajtfogyasztásunk (túróval együtt) 8,9 kilogramm volt 2011-ben, enyhén csökkent az utóbbi években. Az EU-27 egy főre vetített sajtfogyasztása 17,8 kilogramm volt 2011-ben
(AMI, 2013). A hazai boltokban a sajt forgalma 2011-ben meghaladta a 75 milliárd forintot, a forgalmazott mennyiség csökkent (-2 százalék), értéke viszont nőtt (+5 százalék). A ACNielsen által
vizsgált 90 élelmiszer-kategória forgalom szerinti rangsorában a feldolgozott hús és sör után a sajt
állt a harmadik helyen. Értékben a sajt bolti eladásából 47 százalékot vittek el a trappistát is magába
foglaló félkemény sajtok, a kördobozos sajtok részaránya 11 százalék, a friss szegmensé 9 százalék,
a szeletelté és a krémsajté 8-8 százalék volt.
Egy főre jutó folyadéktej-fogyasztásunk 48,6 kilogrammot tett ki 2011-ben, szintén enyhén
csökkent az utóbbi években (16. táblázat). Az EU-27 2011. évi átlagos fogyasztása fejenként 64,8
kilogramm volt. A tejfogyasztási ranglista élén továbbra is Írország áll (141,1 kilogramm/fő/év),
Finnország előtt (131,1 kilogramm/fő/év), míg a sort Bulgária (29,7 kilogramm/fő/év) és Lengyelország (42,4 kilogramm/fő/év) zárja (AMI, 2013). A hazai fogyasztás gyakorisága nem változott: a
15 éves és idősebb magyar népesség 85 százaléka fogyaszt hetente legalább egyszer tejet, a lakosság
több mint háromnegyede naponta vagy hetente többször.

A tejfogyasztás 2010-ben a többi élelmiszercsoporthoz képest kedvezőbben alakult, amiben szerepet játszik, hogy a tej és tejtermékek átlagos
fogyasztói árának egy évvel korábbi csökkenése (-6,4 százalék) még hatással volt a fogyasztásra, de a 2010-es fogyasztói árnövekedés (+2,5
százalék) is alacsonyabb volt az átlagos élelmiszer-drágulásnál (+3,2 százalék).
44
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16. táblázat: Tejtermékek egy főre jutó fogyasztása Magyarországon (2006–2011)
kg/fő/év
Tejtermék

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tej

58,6

56,9

53,8

58,9

51,1

48,6

Joghurt, kefir, tejföl

12,1

12,6

12,7

12,3

12

-

Sajt, túró

8,1

8,9

9,1

9,0

9,1

8,9

Vaj, vajkrém

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

Tejkonzerv, tejpor, egyéb tejtermék

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

-

Forrás: KSH, 2012, AMI, 2013

Vannak kiaknázatlan területek is; a hazai feldolgozás és kereskedelem például csak most kezd
felfigyelni a laktózmentes termékek iránti jelentős fogyasztói igényre45. E fogyasztói réteg számára
a jelenlegi kínálat még a tejtermékek esetében is szegényes. A jelölés kérdése sem megoldott, az
importsajtok egy részének csomagolásán ugyanis szerepel a „természeténél fogva laktózmentes”
tájékoztatás, a hazai sajtokon azonban ez nem engedélyezett46, holott a hosszú érlelésű, keményfélkemény sajt bármilyen külön eljárás nélkül eleve laktózmentes. A jelölés nem megfelelő szabályozása versenyhátrányt jelent a hazai feldolgozók számára.
A magyar termékek iránti hűség a tejtermékeknél nem jellemző, a fogyasztók legfeljebb egyegy „bevált”, régi hazai márkához ragaszkodnak, és nyitottak a kereskedelmi láncok által sokszor
preferált import termékek iránt. Persze van néhány olyan magyar termék, amely ma is annyira népszerű, hogy még az importtermékekre építő diszkontok sem hagyhatják ki a kínálatukból. Ezek jól
megkülönböztethető, magas feldolgozottságú és nagy hozzáadott-értékű tejtermékek. Ugyanakkor
megfigyelhető egy tudatos vásárlói kör kialakulása is, amely előnyben részesíti a hazai, magasabb
minőségi kategóriájú tejtermékeket (például a Cserpes Sajtműhely termékei). Ez azonban még mindig csupán a fogyasztók egy szűk körét érinti. A tejtermékek pozitív egészségügyi hatásai is döntően
még mindig az ár után szerepelnek a vásárlásnál felállított fontossági sorrendben.
Bár a tejpiacot még a hipermarketek uralják, mára 4500 hazai termelőnél készül házi sajt, tejtermék. Évente mintegy 150 millió liternyi házi tej fogy a hazai piacon, azaz évente, fejenként tizenöt
liter ilyen házi tejet fogyaszt a hazai vásárló. Ez a fogyasztási szegmens szignifikáns növekedést
mutat.
A feldolgozók pozíciója továbbra is gyenge a kereskedelemmel szemben
A tejipar kettős szorításban van: a kereskedelem a fogyasztó megnyeréséért leszorítja az
átvételi árakat, míg a feldolgozók – emelkedő alapanyag-, energia-, munkabér- és más terhek
költségei mellett – egymással és az exportpiaccal is versenyeznek az alapanyagért és kapacitásaik
jobb kihasználásáért.
A tejfeldolgozók a belföldön előállított termékeik mintegy 70 százalékát a hazai piacon értékesítik a kiskereskedelmi láncoknak, a fennmaradó rész exportra kerül. A külföldről származó tej és
tejtermékek aránya a fogyasztásban elérheti a 45 százalékot. Óriási a nyomás az import oldaláról;
a nagy bolthálózatok a külföldi tejtermékeket gyakran a hazainál jóval alacsonyabb áron kínálják.
A kereskedők stratégiai termékként kezelik a folyadéktejet, és sokszor a beszerzési ár körüli szinten
A Laktóz Érzékenyek Társasága szerint a hazai laktózérzékenyek száma két és fél millióra tehető, vagyis minden ötödik magyar valamilyen
szinten érzékeny a tej ezen összetevőjére.
46
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint, amennyiben egy élelmiszer természetes formájában nem tartalmaz laktózt, akkor a gyártó nem
írhatja rá, hogy laktózmentes, mert ez jogtalan előnyhöz juttatja őt, másrészt a fogyasztót is megtéveszti, mert azt hiheti, hogy a többi hasonló
termék tartalmazza ezt az alapanyagot.
45
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értékesítik. A legerősebb hazai tejmárkák is nagyságrendekkel le vannak maradva az import termékek mögött az értékesített mennyiség tekintetében. A kereskedők sokszor jóval magasabb árrést
alkalmaznak a hazai termékeknél.
A kereskedelmi erőfölény megmarad
A Kopint-Tárki 2010. évi felmérése alapján a fő élelmiszer-termékcsoportok gyártói átlagosan 9 lánccal – 7 külföldi tulajdonú és 2 magyar – állnak kapcsolatban. A láncok részesedése a
mintába bevont gyártók összes forgalmából nagyon magas: a 68 százalékos arány (külföldi tulajdonú: 43 százalék, magyar: 25 százalék) erős függést jelez, és a legnagyobb láncpartner átlagos
részesedése is igen magas (21 százalék). A beszállítók a láncokkal szembeni alkupozíciójukat
általában gyengének, a nagyvállalatok is csak közepesnek ítélték meg. A láncok beszerzési rendszere, korrektsége, agresszivitása nagymértékben különbözik egymástól, és a választóvonal nem
a magyar és a külföldi láncok között húzódik. Kivétel a fizetési határidő: míg a külföldi láncok
általában 30-35 napon belül fizetnek, a magyar láncok jóval később. Különösen a magyar hálózatoknak fontos, hogy a beszállító legyen képes országos disztribúcióra.
A beszállítók szemszögéből az egyik legfőbb probléma a lánckapcsolatok bizonytalansága;
mindennapos a kilistázás, illetve az, hogy egy-két hónapra „takarékra teszik” a beszállítót.
A jó kapcsolat kialakítását nehezítik a gyakori személycserék a láncok beszerzői posztjain. Bizonyos alkuerőt biztosít, ha a beszállító jelentős piaci részesedéssel rendelkezik, de ez szinte csak a
koncentráltabb réspiacokon fordul elő. Vitáikat a beszállítók a láncokkal tárgyalásokon rendezik,
ezek azonban nem egyenrangú felek között folynak, a láncok erőből tárgyalnak, eszközeik között
végig jelen van az – elsősorban kilistázással való – fenyegetés. A viták hosszadalmasak, a láncok
előszeretettel alkalmazzák a kifárasztásos taktikát. A láncok kegynek tekintik, ha egy beszállító
termékét bevonják akcióikba, a legtöbb beszállító számára azonban ez inkább szükséges rossz,
mivel számára árréstömeg- és profittömeg-veszteséget okoz. Az általánossá vált tartósan nyomott
bolti árak miatt az akciós és akción kívüli ár eltérése ma már minimális, holott a márkatermékgyártók a márkaépítéshez legalább 15-20 százalékos különbséget tartanak szükségesnek.
A kereskedelmi márkák terjedése fokozza a beszállítók kiszolgáltatottságát; a beszállító
névtelen marad, nincs lehetősége márkaépítésre, a gyártót a lánc valósággal elszigeteli a fogyasztótól. A beszállítók kiválasztását szolgáló nemzetközi elektronikus tenderek pedig különösen éles
versenyt teremtenek. Ugyanakkor a kereskedelmi márkák gyártására még a nagy márkatermékgyártók is rákényszerülnek a kapacitáskihasználás javítása és a fedezettömeg növelése érdekében.
A multi- és transznacionális (pl. Lidl és Aldi transznacionális német családi és alapítványi tulajdon) kereskedelmi láncok erőfölénye a jövőben is megmarad, ez ellen a legnagyobb magyarországi
feldolgozó sem tud mit tenni. A gyártóknak egyetlen válaszuk lehet ennek kompenzálására: a hatékonyság javítása.
Csökkenő tejtermék-előállítás, elmaradás a kapacitások kihasználtsága
és az innováció terén
Magyarországon a tejfeldolgozás az élelmiszeripari termelés 9,6 százalékát adta 2011-ben, 2,4
százalékkal csökkent 2007 óta. Az ágazat 2011. évi bruttó termelési értéke 2011-ben 213 milliárd
forint volt, 3 százalékkal nőtt egy év alatt és a folyó áras Bruttó Hazai Termék (GDP) 0,8 százalékát
tette ki (KSH, 2012). A termelési érték növekedését az árak magasabb szintje okozta, mivel a legtöbb
tejtermék előállítása csökkent. A folyadéktej termelése 12 százalékkal, a vaj és vajkrémé 9 százalékkal, a sajté és a túróé 3 százalékkal csökkent, a savanyított tejtermékeké stagnált, a tejsavóé 11
százalékkal nőtt 2011-ben az előző évihez képest (17. táblázat).
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17. táblázat: Tej és tejtermékek termelése Magyarországon (2008–2011)
tonna
Tejtermék
Feldolgozott folyékony tej és tejszín

2008

2009

2010

2011

-

536 131

561 860

495 994

11 238

10 753

10 371

9 471

Sajt és túró

105 365

107 566

97 047

93 928

Savanyított tejtermékek

152 921

154 465

159 470

159 939

Tejsavó

Vaj és vajkészítmények

424 345

333 775

279 642

311 333

Zsírszegény tejpor

1 285

244

240

228

Teljes tejpor

2 435

47

66

42

Forrás: KSH, 2012

A magyarországi gyártók technológiában, hatékonyságban és termék-innovációban lemaradtak
a versenytársaktól. Míg korábban a piaci részarány növelése volt az uralkodó stratégia, mára az
eredménynövelés vált a legfőbb célkitűzéssé, pl. profiltisztítás, illetve a kapacitások jobb kihasználása révén. A tejipar kapacitásainak kihasználtsága az elmúlt néhány évben javult, de még mindig
alacsony. A nemzetközi vállalatokra a többi leányvállalattal való szoros együttműködés jellemző,
a nemzetközi munkamegosztás szerepe nő. Általános a költségcsökkentésre irányuló törekvés, és
emellett a magasabb feldolgozottságú termékek felé tolódik el a gyártás.
A termék-innováció terén a versenytársaktól való elmaradásnak több oka van. Egyrészt az igazán
tőkeerős és modern technológiával rendelkező cégek jelentős arányban multi- és transznacionális
cégek leányvállalataiként működnek. A valóban innovatív új terméket gyakran az anyavállalat fejleszti és gyártja, a leányvállalatok jobb esetben díj ellenében az eljárást veszik át, gyakrabban a
készterméket közvetlenül importálja a kereskedelem. Másrészt a középvállalatok rendszerint tőkeszegények, kutatásra, fejlesztésre kevés forrásuk marad. A termékpaletta gyakran túlságosan széles,
a gyártható mennyiség kevés, ami a fejlesztéseket jelentősen drágítja. Harmadrészt a magyar vásárló
igen árérzékeny, a drágább újdonságok iránt kevéssé fogékony. Az innováció terén ma inkább a
háttéripar, például a csomagolástechnika adhat lendületet a fejlesztéseknek. A tejtermékek esetében
az innováció kiemelt, talán legfontosabb területe az egészségre jótékony hatással bíró termékek fejlesztése. Felmérések szerint Magyarországon az egészséges termékek iránti igény nagyjából megegyezik az európai átlaggal. Emellett a kényeztetés és a természetesség a fogyasztók legfőbb igénye
a tejtermékekkel szemben. Meg kell említeni a hitelességet is, ha ugyanis hozzáadott anyag kerül a
termékbe, a hitelesség, természetesség általában csorbul47.
Az igényelt termékfélék és az ízvilág terén nincsenek nagy eltérések a régiók között. A hazai feldolgozók célországait tekintve kisebb a különbség Közép-Kelet- és Délkelet-Európa között, mintha
Észak-Európával vetnénk össze a hazai ízlést. Ráadásul ugyanazok a piaci szereplők is. A kereskedelmi láncok például Romániában a tejtermékek piacának felét, nálunk 65 százalékát fedik le.
Délkelet-Európa kedvencei elsősorban a joghurtféleségek, az aludttej, a kaskavál gyúrt sajtok, a feta
jellegű friss sajtok, a tejföl és túró, míg nálunk a legkeresettebbek a kefírféleségek, a félkemény trappista sajt, a túró rudi jellegű desszertek és a tejföl, illetve a túró.
Elmaradás tapasztalható a tájékoztatás és a jelölés terén, amelynek fejlesztésébe hosszú távon
érdemes befektetni. A gyártók érdeke és felelőssége is például eljuttatni az információt, hogy bizonyos sajtok mennyire fontos fehérje- és kálciumforrások, és hogy tartalmaznak D- és B-vitamint. Az
adalékanyagokkal kapcsolatban is vannak félreértések, a fogyasztók általában nem tesznek különbséget közöttük. A marketingtevékenység, a kommunikációs stratégiák az elmúlt években teljesen
Több feldolgozó ezért törekszik adalékanyagmentes tejtermékek fejlesztésére, amelyeknél a termékek stabilitását különböző növényi összetevők használatával oldják meg.
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átrendeződtek, megerősödött a trade marketing, az internet szerepe, valamint az új típusú, lassabban
megtérülő, edukatív kommunikációé, mint az egészségre nevelő programok.
Folytatódik a koncentráció és szelekció a tejfeldolgozásban
A világ top 20 tejfeldolgozó és forgalmazó vállalata dolgozza fel a világ tejtermelésének 24 százalékát, illetve vásárolja fel a globális termelés 39 százalékát. A legnagyobb vállalat, a Fonterra
esetében ezek az arányok 3 százalék, illetve 4,8 százalékot tesznek ki. A 20 legnagyobb vállalat
50 százaléka európai, további 30 százalék egyesült államokbeli vagy kanadai székhelyű, míg a
legnagyobb Fonterra új-zélandi. A vállalatok fele szövetkezeti formában működik (IFCN, 2012).
A 2010. évi listával összehasonlítva a legnagyobb változásokat az Arla és Lactalis előrelépése, valamint a Bongrain, Glanbia és Müller 20-as listába kerülése jelentették. Figyelemreméltó a kínai cégek
előretörése is, a Yili négy, a Mengnui pedig két hellyel lépett előre. A Rabobank szerint a vezető vállalatok nagy kihívás előtt állnak, mivel a következő öt évben a nagy termelő országokban a kibocsátás
lassulása várható (18. táblázat).
18. táblázat: Vezető tejfeldolgozók a világon és Magyarországon, a forgalom alapján, 2011
Vállalat

Piaci részesedés a
világ tejtermeléséből
A világ 5 legnagyobb tejfeldolgozója

Felvásárlás
millió tonna

Forgalom
milliárd USD

Fonterra Co-operative Group (Új-Zéland)

3,0 százalék

21,6

16,4

Dairy Farmers of America (USA)

2,4 százalék

17,1

13,0

Groupe Lactalis (Parmalat) (Franciaország)

2,1 százalék

15,0

16,9

Nestlé (Svájc)

2,1 százalék

14,9

19,1

Dean Foods (USA)

1,7 százalék

12,0

13,1

Magyarország 5 legnagyobb tejfeldolgozója
Piaci részesedés a
Felvásárlás
hazai tejtermelésből
ezer tonna
Alföldi Tej Értékesítő és Beszerzési Kft.
12,7 százalék
214
Sole-Mizo Zrt.

Forgalom
milliárd HUF
31,9

12,4 százalék

210

35,9

Danone Kft.

-

-

28,9

Friesland Campina Hungária Zrt.

-

-

28,7

8,9 százalék

150

21,1

Tolnatej Zrt.

Forrás: IFCN, 2012, valamint az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készített számítások

A hazai tejfeldolgozás koncentráltsága a vállalatok nagy száma ellenére viszonylag erős; a legnagyobb cég 30 százalék körüli, az öt legnagyobb feldolgozó 70 százalék körüli, míg a tíz legnagyobb
vállalat 80 százalék feletti részarányt képviselt a felvásárlásból. Ezzel a Visegrádi országok között
Magyarország az élen áll. Az EU-15 tagállamokban azonban ennél erősebb koncentráció és jóval
nagyobb mennyiségek jellemzik a tejfeldolgozást, az értékesítés és a logisztika jobban szervezett, a
feldolgozó üzemek többsége a termelők kezében van.
A hazai tejfeldolgozásban néhány nagy feldolgozó üzem mellett sok kicsi működik. A legnagyobb
tejfelvásárló az Alföldi Tej Kft., amely a hazai tejmennyiség 13 százalékát fedi le, így megkerülhetetlen szereplő a magyarországi tejpiacon. Felvásárlási árai irányadóak. Az Alföldi Tej Kft. elsősorban
külpiacon értékesít, napi 400–450 ezer kilogramm tejet szállít Romániába, Olaszországba, Szlovéniába és Horvátországba. A kivitel egyharmada nyerstej, de a nagyobb hányadot elsődleges feldolgozás
után, fölözött tejként értékesítik. A kisebb tejfeldolgozók (különösen a tömegtermékeket gyártók)
helyzete egyre nehezebb, fokozatosan kiszorulnak a piacról. Ezek elsősorban a nagykereskedőknek
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és a magyar tulajdonban lévő kiskereskedelmi láncoknak szállítanak. A multi- és transznacionális
áruházláncok polcaira a csekély volumen miatt egyenként nehezen jutnak el. Ezért számukra a speciális termékek gyártása (pl. laktózmentes vagy biotermékek), a szakboltok terjedése kínálhat lehetőséget a túlélésre, illetve összefogással érhetnének el nagyobb volument, vagy azt, hogy a kereskedelem
különleges termékeiknek külön pultokat alakítson ki.
A magyar tejipar a tömegtermékek (pl. félkemény sajtok) piacán a nagy európai feldolgozókkal
nem tud versenyezni48. A nagy nyugat- és észak-európai országok tejtermelésével és feldolgozásával
szemben egyetlen magyar gyártó sem versenyképes árban. Németországban például csak a Müller
egymaga 1,5 milliárd liter tejet dolgoz fel, ami meghaladja a magyarországi összes tejfeldolgozást.
A magyar gyártóknak csak akkor van esélyük, ha összefognak, valamint ha olyan tejtermékeket
gyártanak, amelyek nem olcsóságukkal, hanem más tulajdonságukkal versenyképesek (51. ábra).
51. ábra: A tej és sajt fogyasztói árának alakulása Magyarországon és Németországban
(2005. január – 2012. november)
A tej fogyasztói árának alakulása
áfa nélkül

A sajt fogyasztói árának alakulása
áfa nélkül
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Németország, 3,5% zsírtartalmú friss dobozos tej
Magyarország, 2,8% zsírtartalmú friss tej
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Németország, Gouda
Magyarország, Trappista

Forrás: AKI PÁIR, 2013

A tejfeldolgozók közül a kisebbek is több tucat, a nagyobbak akár 200 termelőtől vásárolnak fel
tejet. A nagyobb vállalatok a termelőkkel általában negyedévenként folytatnak ártárgyalásokat, amely
eredményeként az adott negyedévre fix árat határoznak meg a termelők számára. A negyedéves fix
ár mindkét szereplő számára kedvező, kiszámítható helyzetet teremt. A feldolgozók többé-kevésbé
egységes szerződéses alapárat alkalmaznak, amely a zsír- és fehérjetartalom függvényében változik.
Az alapár meghatározásakor a feldolgozók többsége az AKI által rendszeresen gyűjtött és publikált
országos átlagárból indul ki. Ugyanakkor nagymértékű különbségek vannak az egyes termelőknek
meghatározott felvásárlási árakban a mennyiség és a szállítási távolság függvényében. Egyes termelőknél például a nagy távolság akár 6–8 forint többlet fuvarköltséget is jelenthet literenként. A feldolgozók igyekeznek megtartani a beszállítóikat, ezért a termelők esetleges különleges helyzetét is
figyelembe veszik és adott esetben árkompenzációra is hajlandók, amelyre a következő negyedévben
A Magyarországon legkeresettebb, tradicionális Trappista sajt piaca tragikusnak mondható: a márka nincs levédve, jelenleg bárki gyárthatja,
ráadásul a Hollandiában és Németországban előállított Edami és Gauda típusú sajtok óriási nyomást gyakorolnak a magyar félkemény sajtok
piacára.
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kerülhet sor. A szállítási mennyiséget szintén negyedévente rögzítik minden egyes termelő esetében
a következő évre vonatkozóan. Tejhiány vagy tejtöbblet esetén a spot piacon szerzik be, illetve értékesítik a szükséges vagy felesleges tejmennyiséget (ennek az aránya a 10–30 százalékot is elérheti).
A tejiparban a szürke- és feketegazdaság aránya (a nyerstej közvetlen értékesítése kivételével) a
termékpálya szereplőinek becslése szerint 10 százalék körül mozog. Az adóelkerülő piaci szereplők
ugyan nem ármeghatározók, alacsonyabb értékesítési áraiknak köszönhetően azonban gyorsan betöltik a piaci réseket.
Ismét növekvő tehénállomány és tejtermelés Magyarországon
A tehénállomány alakulása a többi közösségi tagállamhoz hasonlóan csökkenő tendenciát mutat:
2004–2012 között a tehenek száma 3 százalékkal, azon belül a tejhasznú tehenek száma 22 százalékkal esett vissza. Ugyanakkor a KSH adatai szerint a szarvasmarha-állomány csökkenése 2011-ben
megállt, és 2012 decemberében 10 százalékkal volt magasabb a 2010. decemberi állapothoz képest.
A tehenek 61 százalékát a tejhasznú, 23 százalékát a húshasznú, 16 százalékát a kettős hasznosítású
fajták adták. A tejhasznú tehenek száma egy év alatt 0,5 százalékkal, a húshasznúaké 6, a kettős hasznosításúaké 3 százalékkal nőtt. A tejhasznú tehénállomány 82 százalékát a gazdasági szervezetek,
18 százalékát az egyéni gazdaságok tartották.
A tejtermelés az EU-csatlakozás óta csökken nagyobb ütemben: míg 2004-ben még 1845 millió
liter, 2010-ben már csak 1641 millió liter volt a kibocsátás. A többnyire alacsony átvételi árak és a
szigorúbb minőségi követelmények miatt sok termelő kiszorult a piacról, a kisebbek a háztól való
értékesítést vagy a termelés feladását, a nagyobbak jellemzően a termelői szervezetekhez (pl. Alföldi
Tej Kft.) való csatlakozást választották. A KSH adatai szerint ugyanakkor 2012-ben a tehéntej termelése 5 százalékkal, felvásárlása 7 százalékkal nőtt az előző évihez képest (19. táblázat). A termelés
növekedését a tejhasznú tehénállomány 1 százalékos bővülése és a tejhozam 3 százalékos javulása
tette lehetővé. A felvásárlás a termelés 78 százalékát tette ki 2012-ben, a felvásárlás aránya 5 százalékponttal nőtt 2011-hez képest. A maradék 22 százalékot a termelők közvetlenül értékesítették
és/vagy külföldre szállították. A nyerstej közvetlen értékesítése 2011-ben 223 ezer tonna volt, ami
csaknem másfélszerese az egy évvel korábbinak. A tehéntej 76 százalékát a gazdasági szervezetek, 24 százalékát az egyéni gazdaságok állították elő 2011-ben. A gazdasági szervezetek termelése
3 százalékkal, az egyéni gazdaságoké 17 százalékkal emelkedett egy 2010 és 2011 között.
19. táblázat: A tehéntej termelése Magyarországon (2004–2012)
ezer tonna
Termelés, felvásárlás, értékesítés

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tehéntejtermelés

1 845

1 878

1 796

1 794

1 792

1 712

1 641

1 740

1 751

-

1 425

1 375

1 386

1 413

1 348

1 249

1 328

-

412

-

Ebből: gazdasági szervezet
egyéni gazdaság
Tehéntej felvásárlás
Közvetlen értékesítés

-

453

421

408

379

364

343

1 495

1 490

1 259

1 393

1 422

1 267

1 278

113

183

257

140

148

168

168

1 270 1 358
223

-

Forrás: KSH, 2013

A hazai gazdaságok tehénállománya uniós összehasonlításban koncentráltnak mondható: 2011ben 818 gazdasági szervezet tartotta a tehénállomány 64 százalékát és adta a tejtermelés 78 százalékát, míg a 15 128 egyéni gazdálkodóra az állomány 36 és a termelés csupán 22 százaléka jutott.
Az átlagos egyedszám a gazdasági szervezeteknél 256, az egyéni gazdálkodóknál alig 8 egyed
volt. A tehenet tartó egyéni gazdaságok száma 2 százalékkal csökkent, míg a gazdasági szervezeteké 3 százalékkal nőtt egy év alatt 2011-ben. A kvótával rendelkező aktív termelők száma összességében csökkenő tendenciát mutat (52. ábra).
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gazdaságok száma (ezer)

52. ábra: A tejkvótával rendelkező aktív termelők száma
(2004/2005.–2011/2012. kvótaévek)
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Forrás: AKI PÁIR, 2013

Magas takarmányköltségek, de növekvő felvásárlási árak és célzott támogatások
A hazai tejtermelés költségszerkezetének leggyengébb eleme a takarmányköltség. Bár Magyarországon viszonylag magas az egy üzemre jutó mezőgazdasági terület, így relatíve nagy a felhasznált
saját termelésű takarmányok aránya, ennek ellenére magasak a takarmányköltségek. Ez nagyrészt
klimatikus okokkal magyarázható, mivel a környező országok a kedvezőbb csapadékmennyiség és
-eloszlás miatt általában olcsóbban tudják előállítani a szálastakarmányt, a tehenek az év nagy részében legelőn tarthatók. Bár e költségelem megoszlása az üzemek között nagy szórást mutat, a hazai
termelők többsége a takarmányhasznosítás, zöldtakarmány-felhasználás terén elmarad a versenytársaktól (53. ábra).
53. ábra: A tejtermelő gazdaságok modellezett költségszerkezete 2011-ben
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Forrás: Európai Bizottság, 2013
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A hazai tejtermelők 2012-ben több jogcímen is részesültek közvetlen támogatásban. A történelmi
bázisjogosultság alapján nyújtott top-up mértékét év közben többször is emelték, amely így összesen
5,8 forint/kg-ot tett ki, 2013-ban 3 forint/kg támogatás várható. A különleges tejtámogatás összege
legfeljebb 9,70 forint/kg volt 2012-ben, 2013-ban 9,5 forint/kg körüli szinttel lehet számolni. A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás a tejtermelő szarvasmarhák után 30–35 ezer
forint/egyed összeget tesz ki 2016-ig, ami 4 forint/kg támogatást jelent. A három jogcímen 2013-ban
15–19 forint/kg támogatásra számíthatnak a tejtermelők. A 2004 és 2011 közötti időszakot tekintve
a közvetlen támogatások mértéke a megtermelt tej mennyiségére vetítve folyamatosan nőtt, és jelenleg a hazai tejtermelők közvetlen támogatási szintje az egyik legmagasabb az EU-ban (54. ábra).
A jövőben megváltozik a közvetlen támogatások rendszere és lehetőség lesz termeléshez kötött
támogatások nyújtására, valamint a támogatások differenciálására, ami azt jelenti, hogy nem azonos
mértékű támogatást kapna a csak növénytermesztő vagy az állatot is tartó gazda. A KAP reform
alapján a hazai kérődző ágazatok és azon belül a tejtermelés magas támogatottsági szintjének a lehetősége megmarad.

HUF/liter

54. ábra: A tejtermelés költsége, termelési értéke és a közvetlen támogatások (2004–2012)
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Forrás: FADN, 2013
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Ágazati érdekérvényesítés termelői és szakmaközi szervezetek révén
A tejcsomagnak megfelelően 2012 decemberében megjelent a tej- és tejtermék-ágazatban működő
termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról szóló 124/2012. (XII. 6.) számú VM
rendelet, amely a termelői szervezetek és azok társulásának elismerése, valamint a termelők és a
felvásárlók vagy feldolgozók közötti szerződéses kapcsolatok rendezése terén teremti meg a végrehajtáshoz szükséges feltételeket.
Az alkupozíció erősítésében és a költségek csökkentésében nyugaton a hazainál jóval fontosabb
szerepet játszanak a termelői együttműködések. Magyarországon 2012. május elsején a tejágazatban
11 elismert termelői csoport működött. A termelői csoportok által értékesített tejmennyiség aránya a
teljes hazai értékesítésből csökkenő tendenciát mutat; míg 2006 és 2008 között három év átlagában
még 31 százalék volt, a 2009 és 2011 évek közötti időszakot tekintve 23 százalékra csökkent. A hazai
szerződéses kapcsolatokra jellemző, hogy bár a legtöbb feldolgozó – az alapanyag-ellátás folyamatos
biztosítása érdekében – törekszik a termelőkkel való stabil, hosszú távú kapcsolatok kialakítására, a
kiszámíthatatlan piaci viszonyok miatt a szerződéseket többnyire úgy kötik, hogy kellő mozgásterük
maradjon az ár negyedévenkénti vagy akár havonkénti korrekciójára.
A 124/2012. (XII. 6.) VM rendelet szerint termelői szervezetként történő elismerését kérheti az a
jogi személy, amelynek a kérelem benyújtását megelőző kvótaévben a beszállítási kvótával lefedett
értékesített tej mennyisége meghaladta a 30 millió kg-ot, és amely legalább 30 millió kg forgalmazható termelési mennyiségre vonatkozóan kéri az elismerést. A termelő tag köteles a tulajdonában álló
kvótamennyiség legalább 70 százalékát közös ártárgyalásra felajánlani a tej- és tejtermék-ágazati
termelői szervezetnek. A termelő tag teljes nyerstej termelés mennyisége vonatkozásában kizárólag
egy tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezettel létesíthet jogviszonyt. A tej- és tejtermék-ágazati
termelői szervezet más tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezettel történő társulással új szervezetet hozhat létre, amennyiben a társulást alkotó termelői szervezetek tagjainak kvótával lefedett
értékesített tej mennyisége az előző kvótaévben meghaladta a 100 millió kg-ot, és amely legalább
100 millió kg forgalmazható termelési mennyiségre vonatkozóan kéri az elismerést.
A rendelet a kizárólag tejtermelők által létrehozott termelői szervezetek vagy ezek társulásai
részére biztosítja, hogy tagjaik összessége vagy azok egy részének termelése vonatkozásában közös
tárgyalásokat folytathassanak a tejüzemekkel a szerződéses feltételekről, többek között az árról.
Tekintettel arra, hogy az ártárgyalás a piaci versenyt sértheti, arra csak az EU által meghatározott szigorú feltételekkel kerülhet sor. A szállítás előtti mintaszerződések kötése segíthet megerősíteni a tejágazati ellátási lánc szereplőinek felelősségét, a tagállamok saját szerződési jogi rendszerükön belül
kötelezővé tehetik e szerződések alkalmazását. A szerződéseknek tartalmaznia kell egy minimális
időtartamot, a szállításért fizetendő árat rögzített árként vagy bizonyos tényezőktől, mint például a
szállított tej mennyiségétől, minőségétől vagy összetételétől függő változó árként. E tárgyalások által
érintett nyerstej mennyisége nem haladhatja meg a teljes nemzeti termelés 33 százalékát.
KAP egyre nagyobb szerepet szán az egyes ágazatokban megvalósuló, alulról szerveződő, nyitott tagság elvén működő ágazati-szakmaközi önszabályozásnak, amit a szakmaközi szervezetek
hivatottak megvalósítani. A hazai tejágazat legfontosabb szakmaközi szervezete a Tej Terméktanács,
amelynek megújult vezetése 2011-ben nyilvánvalóvá tette, hogy az EU tejágazati szakmaközi szervezetekre vonatkozó szabályozása alapján szakmaközi szervezeti elismerést akar szerezni. Első ilyen
jellegű intézkedéseként önszabályzó (szakmaközi) megállapodást kötött arról, hogy a 2012. április
1. napjától 2013. március 31. napjáig tartó kvótaévre az alapár éves átlagára vonatkozó prognózisát
közzéteszi és azt a piaci szereplők figyelmébe ajánlja. Fentieken túl a Terméktanács egy meghatározott szerződéses normaszöveget ajánl a szerződéskötések megkönnyítésére. A Megállapodás nyílt és
önkéntes, ahhoz minden piaci szereplő saját döntése alapján csatlakozhat, írásbeli nyilatkozat útján.
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A tej termékpálya kilátásai
• A hazai tejpiaci folyamatok elsősorban a közösségi tendenciákhoz igazodnak, ahol viszont a
piaci beavatkozások visszaszorulásával egyre erősebben érvényesülnek a világpiaci tendenciák. A tejpiaci kilátások a jónak mondható 2011-es és 2012-es évek után a következő évtizedre
vonatkozóan is kedvezőnek tűnnek; a világ tejágazatának legnagyobb kihívása középtávon a
növekvő kereslet kielégítése korlátozott kínálat és magas termelési költségek mellett.
• A hazai tejtermelés hosszú idő óta először 2011-ben, a tejelő tehénállomány 2012-ben mutatott némi emelkedést, ami elsősorban a nagy mennyiségű és folyamatosan növekvő közvetlen értékesítésnek és nyerstejexportnak köszönhető. Ugyanakkor a tejfeldolgozást a
nyerstejfelvásárlás és tejtermék-előállítás visszaesése, a tejtermékkivitel csökkenése és az
import növekedése jellemzik. A hazai tejtermék-fogyasztás az uniós átlag alatti, s bár ennek
növelésére csak hosszabb távon van esély, a tejpiaci kilátások – a világpiaci kereslet várható
további növekedésének köszönhetően – alapvetően pozitívak. A tejárak 2011-ben éves szinten
átlagosan 85 forint/kg, 2012-ben 86 forint/kg körül alakultak, és 2013-ban hasonló árszinttel
lehet számolni. A hazai tejtermelők – különösen a nagy mennyiségű tejet előállítók – helyzete
ezért jelenleg kedvezőbb, mint a feldolgozóké, hiszen a feldolgozói értékesítés mellett választhatják a sokszor jövedelmezőbb közvetlen értékesítést vagy nyerstejexportot is.
• A hazai tejtermelés középtávú alakulása nagymértékben függ attól, hogy a kvóta fokozatos emelésének, majd megszüntetésének milyen hatása lesz a nyerstejexportra. A magyar
tejtermelésnek elméletben jó esélyei vannak a várható durva piaci átrendeződés túlélésére:
az üzemszerkezet kedvező, a genetikai háttér is jó. Ugyanakkor a telepek még mindig csak
kis hányada korszerű, és bár egyre több gazdaságban elindult egy, a költségcsökkentés irányába mutató racionalizálási folyamat, a költségek – elsősorban takarmányköltségek terén –
elmaradunk a versenytársaktól.
• A szűk keresztmetszetet azonban leginkább a feldolgozók jelenthetik, mivel sok helyütt elmaradt technológiával, elavult termékszerkezettel dolgoznak. A tejfeldolgozók koncentrációja a
világon mindenütt megfigyelhető, megállíthatatlan folyamat. A tej és tejtermékek növekvő
behozatala miatt tovább csökkenhet a hazai feldolgozók belpiaci részesedése, ami elkerülhetetlenné teszi a cégek közötti szelekciót. A hazai tejfeldolgozásban a termelés további racionalizálására, a kiskereskedelemmel szembeni határozottabb, egységes fellépésre, valamint az
innovatív, hatékonyabb termelést segítő új beruházásokra van szükség.
• Magyarország számára a legnagyobb kihívás 2015 után az import, elsősorban magashozzáadott értékű termékek jelenleginél is nagyobb mértékű beáramlása lesz, de – elsősorban
a nyugati országrészben – a nyerstejbehozatal növekedése is valószínűsíthető. A tejágazat szabályozásában ezért fontos az új átmeneti intézkedések (tejcsomag) bevezetése. A tejcsomag
megteremtheti egy hatékonyabb termelői és szakmaközi együttműködés lehetőségét, illetve
az eddigieknél szigorúbban szabályozza a szerződéses kapcsolatokat. Ehhez elengedhetetlen a
szerveződés, a termékpálya szereplői közötti együttműködés.
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A marhahús termékpálya nemzetközi kilátásai
A népességnövekedés új kihívásokat támaszt
A világ népességének bővülésével a hús iránti kereslet folyamatosan nő. A húsfogyasztás növekedését olyan tényezők is ösztönzik, mint a gazdasági fejlődés hatására növekvő kereslet, a migráció
vagy az életstílus és az étkezési szokások változása. Az elmúlt ötven évben a népesség 3 milliárdról
7 milliárd főre, több mint a duplájára nőtt, ugyanakkor a húsfogyasztás ennél jóval nagyobb mértékben, 70 millió tonnáról közel 300 millió tonnára emelkedett. A FAO előrejelzése szerint a népesség
az elkövetkező tíz évben további 10 százalékkal, 700 millió fővel nő, e többlet 90 százaléka Ázsiából és Afrikából származik. A városokban élők száma (a népesség 51 százaléka) ennél is nagyobb
mértékben, mintegy negyedével emelkedik, szintén elsősorban az ázsiai és afrikai országokban. Az
évtized végére Kína és India jól kereső középrétege elérheti az egymilliárd főt. Mindezek hatására
a húsfogyasztás 20 százalékkal is nőhet az elkövetkező tíz évben (55. ábra). Szintén a rendszeres
húsfogyasztást ösztönzi az élelmiszer-feldolgozó és szolgáltató szektor fejlődése, beleértve a gyorséttermi láncokat is.
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55. ábra: A világ népességének és húsfogyasztásának alakulása (1961–2021)
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Forrás: OECD-FAO, 2012

Napjainkban a húsfogyasztás hozzávetőleg 4-3-2 arányban oszlik meg a sertés-, a szárnyas- és a
marhahús között. A fogyasztás legerőteljesebben a legolcsóbban előállítható húsféléknél nő; általában elmondható, hogy egy kilogramm marhahús előállításához világátlagban 11 kg takarmányra van
szükség, míg ez az érték a sertés esetében 7, a szárnyasnál pedig csupán 4 kg. Nem lehet figyelmen
kívül hagyni azt sem, hogy a világon emberi fogyasztásra előállított élelmiszerek mintegy harmada,
1,3 milliárd tonna kerül a szemétbe vagy vész kárba. Ennek a mértéke a hús esetében a megtermelt
mennyiség 20 százalékát is elérheti.
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A marhahús fogyasztása leginkább a fejlődő országokban nő
Az OECD és a FAO (2012) adatai szerint a világ egy főre vetített marha- és borjúhús fogyasztása
6,6 kilogramm volt a 2009–2011. közötti évek átlagában. A legtöbb marha- és borjúhúst a latinamerikai országokban (Uruguay: 54,2 kg/fő; Argentína: 42 kg/fő; Brazília: 28,1 kg/fő), a legkevesebbet az ázsiai országokban (Kína: 2,9 kg/fő; India: 1,1 kg/fő) fogyasztották. A hústermékek
kereslete a jövőben főként a nagy ázsiai gazdaságokban, a nyersolajexportőr országokban és LatinAmerikában nő, ahol egyre népesebb lesz a fizetőképes középosztály. Igaz, ez elsősorban az olcsóbb
és szélesebb körben elérhető húsféléket érinti, a viszonylag drága marhahúst kevésbé. Az OECD és
a FAO (2012) közös előrejelzése szerint a világ marhahúsfogyasztása 2021-ben 17 százalékkal, 11
millió tonnával haladhatja meg a 2009–2011 közötti évek átlagát, ami évi 1,8 százalékos növekedést
jelent. A fogyasztás a fejlődő országokban 25 százalékkal, a fejlett országokban 7 százalékkal nőhet
(56. ábra).
56. ábra: A világ marhahúsfogyasztása (2009–2011. évek átlaga vs. 2021)
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Forrás: OECD-FAO, 2012

A szűk kínálat és a magas árak miatt 2012-ben csökkent az egy főre jutó marhahúsfogyasztás
az EU-ban, és az Európai Bizottság (2012) 2013-ban is csak enyhe növekedéssel számol. A munkanélküliség növekedése és a gazdasági visszaesés következtében a fogyasztók inkább a nagyobb
mennyiségben elérhető olcsóbb húsféléket (baromfi és hal) választják a marhahús helyett. Hosszabb
távon azonban a fogyasztás enyhén nőhet, 2022-ben elérheti 8 millió tonnát. A kelet-európai országokban a nagyon alacsony fogyasztási szint (2011-ben 5,7 kg/fő) még jócskán tartogat növekedési
lehetőséget.
A szűkös kínálat korlátozza az exportot
A globális marhahústermelés 12 százaléka, mintegy 7,5 millió tonna kerül nemzetközi kereskedelembe. A marha- és borjúhús globális kereskedelmének élénkülését a szűk kínálat és a magas árak
korlátozták 2012-ben. Az USDA (2012) adatai szerint a legnagyobb marhahúsexportőrök India (1,68
millió tonna), Brazília (1,39 millió tonna), Ausztrália (1,38 millió tonna) és az Egyesült Államok
(1,12 millió tonna) voltak. Egyedül India növelte számottevően kivitelét (+30 százalék), az USA
exportja csökkent (-11 százalék), a többi nagy exportőré alig változott. Az OECD és a FAO (2012)
úgy számolnak, hogy a húsfélék világpiaci kereslete a korábbi pénzügyi-gazdasági válság okozta
visszaesés után stabilizálódik. Az USDA szerint India 2,16 millió tonnára (+29 százalék) növelheti
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kivitelét 2013-ban, így a globális export negyedét adhatja, míg a többi nagy exportőr, az Egyesült
Államok, Ausztrália és Brazília kivitele várhatóan stagnál vagy csak kis mértékben emelkedik. Az
OECD és a FAO (2012) közös előrejelzése alapján a nemzetközi kereskedelembe kerülő marhahús
mennyisége 21 százalékkal nőhet 2021-ig. Az USDA szakértői szerint az Egyesült Államok, Ausztrália és Brazília marhahúskivitele középtávon eltérő fejlődési pályát fut be. Míg Brazília közel 50
százalékos növekedést is elérhet, addig az USA exportja 15 százalékkal, míg Ausztráliáé 8 százalékkal haladja meg a 2009–2011 közötti évek átlagát 2021-ben (57. ábra).
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57. ábra: A világ marhahúsexportja (2009–2011. évek átlaga vs. 2021)

Forrás: OECD-FAO, 2012

A marhahús legfőbb importőrei 2012-ben Oroszország (1,07 millió tonna), az Egyesült Államok
(1,07 millió tonna) és Japán (0,7 millió tonna) voltak. Az USA behozatala 2012-ben 5 százalékkal
nőtt, és 2013-ban további 11 százalékkal emelkedhet, míg Oroszország és Japán importja nem változik. A globális import volumene a FAO és az OECD (2012) közös előrejelzése szerint erőteljesen
növekedhet 2017-ig, majd kismértékű csökkenéssel lehet számolni. Középtávon Oroszország marad
a legnagyobb importőr, de behozatala 2021-ben 1,5 százalékkal kevesebb lehet a 2009–2011 közötti
évek átlagánál. Ugyanakkor Japán importja 12 százalékkal emelkedhet 2021-ig.
Az EU egyre inkább nettó importőri pozícióba kerül
Az EU élő szarvasmarha- és marhahúsexportja 2010 után 2011-ben is számottevően, 31 százalékkal nőtt. Elsősorban a friss és fagyasztott marhahús Törökországba irányuló kivitele emelkedett,
míg a tradicionális piacok, mint a Közel-Kelet és Kína részesedése alig változott. Az EU exportversenyképességét erősítette a gyenge euró, valamint az olyan hagyományos exportőrök, mint
Brazília és Argentína kínálatának visszaesése. Ráadásul Törökország számottevően csökkentette a
marhahústermékek importvámjait. Az EU élő szarvasmarha- és marhahúsimportja 15 százalékkal
zuhant 2011-ben. Különösen a dél-amerikai országokból érkezett kevesebb áru, ugyanakkor nőtt
az Egyesült Államokból és Ausztráliából származó behozatal. Az EU így 2011-ben – 2003 óta
először – ismét nettó exportőri pozícióba került.
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Annak ellenére, hogy az Európai Unióban a kínálat továbbra is szűkös, a dél-amerikai országok
szarvasmarha-állománya pedig az utóbbi években tapasztalt jelentős csökkenés után ismét emelkedett, az import – a lanyha belső kereslet és az euró gyengülése miatt – 5,8 százalékkal tovább csökkent
2012-ben. Elsősorban az Argentínából és Uruguayból származó import mérséklődött. Ugyanakkor az
export is számottevően, 19 százalékkal csökkent. Törökország csaknem 40 százalékkal, míg Oroszország 29 százalékkal kevesebb marhahúst vásárolt az EU-tól. Ennek ellenére az EU megőrizte nettó
exportőri pozícióját élő szarvasmarhából és marhahúsból 2012-ben.
A 2011. évi exportcsúcsot követően az EU kereskedelmi pozíciója rövid távon előreláthatóan
megrendül, ami részben az euró 2013-tól várható erősödésével magyarázható. Az Európai Bizottság
2013-ban a termelés stagnálásával, az import enyhe növekedésével, valamint a kivitel további, 7,2
százalékos csökkenésével számol. Középtávon – a termelés csökkenése, valamint az euró erősödésének hatására – tovább romlik az EU kereskedelmi pozíciója. A közösségi marhahúsimport 2011
és 2022 között 25 százalékkal nőhet, míg az export mérséklődik. Az EU marhahúsból elveszti nettó
exportőri pozícióját, ugyanakkor az élő állatok tekintetében, a kivitel várható 40 százalékos csökkenése ellenére még megőrzi azt (58. ábra).
58. ábra: Az EU élő szarvasmarha és marhahús kereskedelme (2009–2022)
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Forrás: Európai Bizottság, 2012

A világpiaci és közösségi árak tartósan magas szinten maradnak
Az utóbbi öt évben a takarmánynövények termelése világszerte csökkent a kedvezőtlen időjárás
miatt, ami a termelési költségek emelkedését és magas árakat eredményezett a marhahússzektorban
(59. ábra). Az USA-ban a bika ára – elsősorban az élénk külpiaci kereslet következtében – dollárban
kifejezve 21 százalékkal nőtt 2011-ben. Argentínában a szűk kínálat hatására szintén emelkedett a
felvásárlási ár, de már nem olyan mértékben, mint az előző évben. A marhahús magas fogyasztói
ára miatt a tradicionálisan marhahúst fogyasztó nemzet egyre több sertéshúst vásárol. A világ legnagyobb marhahúsexportőr országában, Brazíliában a szarvasmarha ára 15 százalékkal volt magasabb
2011-ben az előző évhez képest. A közösségi árak 2010 végén kezdtek emelkedni, amikor megkezdődött a törökországi export és ezzel egy időben nőtt az élő szarvasmarha iránti kereslet. Az EU-ban
a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 2011-ben 10 százalékkal haladta meg
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a 2010. évi szintet. A 2010 végén és 2011-ben bekövetkezett áremelkedés mérsékelte a magas takarmányköltségek hatását, és javította a termelők jövedelmezőségét. Magyarországon a vágómarha termelői ára 24 százalékkal nőtt 2011-ben.
A növekvő kereslet és szűk kínálat hatására az árak 2012-ben magas szinten maradtak. Az USDA
(2013) adatai szerint a bika ára dollárban kifejezve 8 százalékkal emelkedett 2012-ben az előző
évihez képest. Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,84 euró/
kg hasított hideg súly volt 2012-ben, ami 9 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz
viszonyítva. Argentínában az év első felében a marhahús ára magas szintet ért el, majd a termelés
bővülése miatt a második félévben az árak csökkentek. Magyarországon a vágómarha termelői ára
11 százalékkal nőtt 2012-ben. 2013 elején a vágómarha felvásárlási ára az USA-ban és az EU-ban
is tovább emelkedett, míg Magyarországon a törökországi export átmeneti visszaesése miatt enyhe
árcsökkenés következett be.
59. ábra: A marhahús hazai és világpiaci (EU, USA, Argentína) ára
(2011. január – 2013. április)
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Forrás: AKI PÁIR, 2013

A Rabobank (2012) rövid távú előrejelzése alapján a világszerte, így az Európai Unióban is korlátozott szarvasmarha-kínálat miatt az élő marha és a marhahús ára magas szinten marad rövidtávon,
2013-ban és 2014-ben is. A FAPRI (2012) a szűk kínálat és erős kereslet miatt a marhahús árában
emelkedést vár, ugyanakkor 2015-től az állomány bővülése a termelői árak csökkenését okozhatja.
Az OECD és a FAO (2012) előrejelzése szerint az árak középtávon is emelkednek, amit a kínálati
oldalon a magas termelési költségek (különösen a takarmány és energia, valamint a szállítás és hűtés
költségei) mellett az egyre szigorodó élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi és állatjóléti előírások, a keresleti oldalon a növekvő népesség (különösen a fejlődő gazdaságok népességének növekedése) és jövedelmek generálta erősödő kereslet indokol. Mindezek hatására a marhahús világpiaci
ára nominálértékben 2021-re 11 százalékkal lehet magasabb a 2009–2011. évek átlagához képest, és
elérheti a 4717 USD/tonnát (60. ábra).
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60. ábra: A marhahús világpiaci ára (2009–2011. évek átlaga vs. 2021)
5,0
4,8
ezer USD/tonna

4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2

EU-27

USA

20
21
/2
02
2

20
20
/2
02
1

20
19
/2
02
0

20
18
/2
01
9

20
17
/2
01
8

20
16
/2
01
7

20
15
/2
01
6

20
14
/2
01
5

20
13
/2
01
4

20
12
/2
01
3

20
09
–2
01
1

3,0

Brazília
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A korábbi évek állománycsökkenése rövidtávon visszafogja a kibocsátást
A világ marha- és borjúhústermelése az USDA (2012) adatai alapján 57 millió tonnát tett ki 2012ben, ami gyakorlatilag megegyezik a megelőző két év termelésével. A legnagyobb piaci szereplő,
az Egyesült Államok marhahústermelése 2,3 százalékkal 11,65 millió tonnára csökkent 2012-ben,
és 2013-ban további 3,7 százalékkal eshet vissza. Az USA szarvasmarha-állományának növekedését a 2011–2012. évek rendkívül száraz időjárása korlátozta. Az állatlétszám emelkedése 2014-től
valószínűsíthető, és az előttünk álló tízéves időszak végére elérheti a 95 milliót, ami 2 százalékkal
több a 2011. évinél. Az USDA (2013) előrejelzése szerint az Egyesült Államok termelése 2015-ig
előreláthatóan csökken, majd 2016-tól ismét emelkedik és 2022-re megközelíti a 12 millió tonnát.
A meghatározó termelő országok közül Brazília marhahústermelése 2 százalékkal 9,2 millió tonnára
emelkedett 2012-ben, 2013-ra további 2 százalékos növekedés várható. Az EU marhahústermelésének csökkenése előreláthatóan folytatódik, 2013-ban 7,7 millió tonna alá eshet a kibocsátás. Argentína marhahústermelése 2012-ben több mint 4 százalékkal nőtt, és 2013-ban további 4 százalékkal,
2,8 millió tonnára emelkedhet. India marhahústermelése dinamikusan bővül, 2013-ban elérheti a 4,2
millió tonnát.
Az OECD és a FAO (2012) előrejelzése szerint a világ marhahústermelésének jelentősebb növekedése csak 2014-től valószínűsíthető. A kibocsátás a 2009–2011 közötti időszak átlagához képest
16,6 százalékkal nőhet 2021-ig. A többlet 58 százalékát a fejlődő és feltörekvő országok adják. Brazília termelése nőhet a legdinamikusabban, 18 százalékkal, majd Argentína következik 11 százalékkal és az Egyesült Államok 7 százalékkal (61. ábra).
Az Európai Unió marhahúságazata szoros összefüggésben van a tejágazattal, mivel a marhahús-előállítás mintegy háromnegyede a tejelő állományból származik (az EU-12 esetében ez az
arány még nagyobb, 90 százalék körüli). A tejágazatban tapasztalható koncentráció miatt az EU
szarvasmarha-állománya 2008 óta folyamatosan csökken, évente átlagosan 1,1 százalékkal (ezen
belül a tejelő tehenek száma évi 1,8 százalékkal). Az Európai Bizottság (2012) adatai szerint az EU
marha- és borjúhústermelése – a vágások megugrása miatt – 2 százalékkal 8,4 millió tonnára nőtt
2011-ben, 2012-ben azonban a termelés 5 százalékkal visszaesett, és 2013-ban további csökkenéssel lehet számolni. Bár a tejkvóta kivezetésének hatására a marhahústermelés fokozatosan, évi 0,3
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százalékkal növekedhet, az Európai Bizottság összességében a termelés 3 százalékos csökkenését
valószínűsíti 2011 és 2022 között, így a vizsgált időszak végére a kibocsátás 8 millió tonna alá eshet.
61. ábra: A világ marhahústermelése (2009–2011. évek átlaga vs. 2021)
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Forrás: OECD-FAO, 2012

A marhahús termékpálya magyarországi helyzete
A húsmarha, mint húzóágazat (?)
A szarvasmarha-ágazaton belül – a tejágazat utóbbi években tapasztalt bizonytalanságaival
szemben – kialakult egy biztató menekülő útvonal, a húsmarha-értékesítés. Ennek legfőbb oka a
törökországi export fellendülése, ami néhány év alatt megduplázta a hazai húsmarha felvásárlási árát.
A kedvező piaci helyzet kitörési lehetőséget teremtett a tejtermelésben csalódottak számára is, hiszen
ahol a tejtermelő ágazat beruházásait nem tudták megvalósítani, ott sem kellett megválni a szarvasmarhatartástól. A húsimportőrök elsősorban húshasznú szarvasmarhát keresnek, mivel azonban ez
nálunk még csak korlátozottan áll rendelkezésre, igény van az olcsóbb hazai fajtákra is. Ennek hatására ismét a termelők látókörébe került az – immár őshonos állatnak minősített – magyartarka. Egyre
több az átkeresztezés az állományokban, és a kéthasznú vagy a húshasznú tartás van terjedőben.
A hazai húsmarha-állomány létszámának növelése mellett több érv is szól (Blaskó et al, 2011):
• az előrejelzések szerint – bár kisebb mértékben, mint a baromfi- és halhús esetében –
növekszik a világ marhahúsfogyasztása, ugyanakkor a tejelő állatszám csökken;
• a 730 ezer hektár gyepterület nagy részét nem hasznosítjuk. A húsmarhatartással mezőgazdaságilag kevésbé értékes területek hasznosíthatók;
• a hazai szarvasmarha-állomány döntő hányadát adó holstein-fríz fajta nem alkalmas minőségi
marhahús termelésére;
• a magyartarka állomány nagy része kistermelők tulajdonában van, sorsuk a jövőt tekintve
bizonytalan, vagy a hús-, vagy a tejtermelés irányába kell elmozdulniuk;
• a fogyasztói szokások változásának megfelelően e termék feldolgozási formáiban kiaknázatlan lehetőségek, piaci szegmensek vannak;
• az extenzív húsmarhatartás hozzájárulhat a környezet védelméhez és a vidéki népesség
megtartásához.
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Szűk belső piac, zsugorodó fogyasztás
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
mindenekelőtt a ház körüli baromfifogyasztásra, illetve az évi egyszeri sertésvágásra támaszkodott.
A KSH (2012) adatai szerint 2010-ben a marhahús, a belsőség és az egyéb húsfélék együttesen
mindössze az összes húsfogyasztás 12 százalékát tették ki. Ezen belül a marhahúsfogyasztás egy
főre vetítve némileg csökkent, 2,6 kg-ról 2,5 kg-ra, viszont részesedése 4,2 százalékról 4,4 százalékra nőtt. Ez az arány lényegesen alacsonyabb a 2000. évi 6,1 százaléknál. Marhahúsfogyasztásunk
– mind európai-, mind világviszonylatban – igen alacsony. Az EU-27 átlag fogyasztása 18–20 kg/fő/
év. A 2004-ben belépő tagállamokat tekintve is az utolsók között vagyunk (62. ábra).
62. ábra: A marhahús fogyasztása az EU-ban (2011)
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Forrás: AMI, ZMB, KSH, 2012

Az EU-csatlakozást követően a marhavágás és -feldolgozás teljesen átalakult, több vágóüzem
felszámolás alá került, ennek ellenére a kapacitások kihasználtsága nem haladja meg a 20–30
százalékot. A legnagyobb hazai marhafeldolgozó üzemek fél- vagy negyedelt marhát és darabolt
marhahúst értékesítenek. Az utóbbi években ugyanakkor csökkent a felezett és nőtt a negyedelt
marha, valamint a darabolt, hűtött és csomagolt marhahús értékesítésének aránya. A szakosított
húsmarhatartás termékei a hazai vágóhidakon és élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben alig találhatók meg. A gyenge fizetőképes kereslet és a többek között ezzel is magyarázható alacsony hazai
marhahúsfogyasztás miatt a kereskedelem kevés figyelmet fordított a minőségi marhahúskínálatra. A hazai üzletekben tőkehúsként jobbára selejt tehenek és tejelő marhák hízott bikaborjainak húsát árulják alacsony áron. A minőségi, „márkázott” marhahús értékesítése csak nagyon kis
hányadot tesz ki.
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A magyartarka hús forgalmazásával kevesen foglalkoznak; közéjük tartozik az Auchan lánc 12
áruháza (korábbi Cora). Az Auchan 2012-ben 15 tonna körüli mennyiséget forgalmazott, az érlelt
és a friss, hentes pultban kínált húst is beleszámítva. Az ünnepek előtt jellemzően több minőségi
hústerméket vásárolnak a hazai fogyasztók. A multi- és transznacionális kereskedőláncok némelyike
megkezdte az angus fajta érett (érlelt), importált húsának forgalmazását, illetve időszakosan magyar
tenyészetből származó, friss, kezeletlen charolais marhahúst is árusít. Ezekben az üzletekben a termék fajtamegjelöléssel kerül forgalomba, magas fogyasztói ára azonban csak a tehetősebb vásárlói
kör számára megfizethető. Angus húst magyar tenyésztők is szállítanak a hazai éttermekbe.
Exportfüggőség és bővülő kivitel
A hazai fogyasztás alacsony szintjét a fogyasztási szokások mellett az is „konzerválta”, hogy az
ágazat hagyományos export-orientáltsága miatt a vágómarha többségében exportra került és kerül
ma is. A hazai termelők által előállított mintegy 50–60 ezer tonna hús és 60 ezer élő állat (borjú) 95
százaléka az exportpiacokon talál gazdára, döntő hányada élő állatként, elsősorban Törökországban,
de komoly felvevőnek számít Európa déli része (Horvátország, Görögország, Olaszország) is, ahol
évente 4–5 millió turista fordul meg és nem áll rendelkezésre elegendő marhahús. A hazai szarvasmarhatartók elsősorban magyartarka és charolais fajtákkal tudnak kereskedni.
Élőmarhakivitelünk 65 százaléka Törökországba irányult 2012-ben, további 7 százalék Ausztriába, 5-5 százalék Görögországba és Oroszországba, 3-3 százalék Horvátországba és Szlovákiába,
2-2 százalék pedig Olaszországba és Hollandiába. A hazai árak szempontjából a 2010 tavaszán újból
megnyíló törökországi piac a meghatározó. A legutóbbi kergemarhakór (BSE) járvány után a törökök
lezárták országukat a külpiaci marhahús elől, emiatt belső piacukon irreálisan magas árak alakultak
ki, amelyek mérséklésére a török kormány 2010-ben ismét megnyitotta kapuit az európai marhahús
előtt. A kontinensen belül elsősorban Lettországnak, Litvániának, Észtországnak és Magyarországnak szavaztak bizalmat. Ennek legfőbb oka, hogy Magyarország a kéknyelv betegség idején nem
vakcinázott, hanem mentesített, ezért állategészségügyi státusza megfelel a törökországi előírásoknak49. Magyarország 2009 végén jelentette be az EU-nak, hogy kész a mentesítéssel, és 2010 tavaszára kapta meg a mentes státuszt.
A törökök komoly állategészségügyi követelményeket támasztanak az importállatokkal szemben,
így Magyarországon folyamatosan állomásoznak török állatorvosok, akik ellenőrzik a kivitelre szánt
állatokat. A szigorú követelmények és a bürokratikus török engedélyezési rendszer az első szállítások
alkalmával nehézségeket állított a kivitel elé, ám a török-magyar kapcsolat fejlődésével a felmerült
nehézségek megszűntek. A szállítást általában a magyarok végzik, de előfordul német, lengyel és
holland transzportőr is. A szállítási költség a török kereskedőt terheli, és a török vámokat is a kereskedő érvényesíti a fogyasztói árban. Általában Isztambulig szállítják az állatokat. Törökország más
országokból is vásárol szarvasmarhát, és intenzíven dolgozik saját állománya felfuttatásán is.

49

Vakcinázott állat esetében nehéz eldönteni, hogy a legyengített vírust vagy a vad változatot hordozzák-e az állatok.
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Növekvő török import
Az UN COMTRADE (2012) adatai szerint Törökország élőmarha-importja 2010-ben 64 ezer
tonna, 2011-ben már 176 ezer tonna volt, közel megháromszorozódott egy év alatt. A friss marhahús behozatala 47 ezer tonnáról 110 ezer tonnára nőtt. Törökország fagyasztott marhahús importja
csekély volt, 2010-ben 4 ezer tonnát, 2011-ben már csak félezer tonnát tett ki (63. ábra). Törökország második legnagyobb élő marha beszállítója – Uruguay után – Magyarország volt 2011-ben,
több mint 31 ezer tonna (vágott súly) mennyiséggel. Jelentős volt még a Franciaországból (28 ezer
tonna), az USA-ból (26 ezer tonna) és Ausztráliából (26 ezer tonna) származó import. Magyarország egy év alatt közel megduplázta Törökországba irányuló élő szarvasmarha-kivitelét. Törökország friss marhahús importjának fele Lengyelországból származott, de jelentős mennyiséget
szállított Németország és Franciaország is. A fagyasztott marhahús törökországi szállítmányait
gyakorlatilag két ország, Lengyelország és Németország bonyolította.
63. ábra: Törökország fő élőmarha-beszállítói (2011)
és a törökországi import alakulása (2010-2011)
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A hazai élő szarvasmarha és marhahús iránt élénk volt a külpiaci kereslet 2011-ben, hasonlóan az
azt megelőző évhez. A KSH adatai szerint az élő marha exportja 12 százalékkal bővült egy év alatt.
A legtöbb szarvasmarhát Törökországba szállítottuk, ahova 102 százalékkal emelkedett a kivitel.
A marhahúskivitel nem változott lényegesen, a fő exportpiacok Hollandia, Ausztria, Olaszország és
Románia voltak. Az élő szarvasmarha és marhahús külkereskedelmének egyenlege 22 százalékkal
javult 2011-ben. 2012-ben Magyarország élőmarha-kivitele 29 százalékkal, marhahúsexportja 6 százalékkal csökkent 2011-hez képest. Az élőmarha-export visszaesésének oka, hogy 2011 végén a törökök ideiglenesen importtilalmat vezettek be a magyar szarvasmarha-szállításokra, mert visszaélések
történtek a szállítmányok eredetét illetően. A korlátozás 2012 elején szűnt meg, amikor Törökország
megkezdte a magyarországi szarvasmarhákra kiadott importkvóták kiosztását.
A belföldi kínálatot a csaknem 57 százalékkal bővülő élő marha import és a 11 százalékkal növekvő
marhahúsimport egészítette ki 2011-ben. Az élő szarvasmarha kétharmada Németországból, Hollandiából, Szlovákiából és Franciaországból származott. A marhahúsimport csaknem háromnegyede
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Ausztriából, Írországból, Németországból és Lengyelországból érkezett. 2012-ben az élőmarhabehozatal 3 százalékkal, a marhahúsimport 13 százalékkal csökkent az előző évhez képest (64. ábra).
64. ábra: Magyarország élő marha- és marhahús külkereskedelme (2010–2012)
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Forrás: KSH, 2013

Növekvő értékesítési árak
A keresleti piac az árakban is megmutatkozik, amelyek 2010 óta folyamatosan emelkedtek, és
csak 2012 végén – a törökországi export átmeneti visszaesésével – következett be némi csökkenés
(65. ábra).
65. ábra: A vágómarha termelői ára Magyarországon (2010–2013)
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Forrás: UN COMTRADE, 2012
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A hazai vágótehénárak 2011 első felében elérték az EU átlagot, néhányszor meg is haladták
azt. 2011 második felében az árak mérséklődtek, majd 2012-ben a közösségi árakhoz hasonlóan
alakultak, az uniós és hazai árak között azonban nőtt a különbség (66. ábra).
66. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
(2010. január – 2013. május)
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR, 2013

Növekvő húsmarha-állomány
Magyarországon megállt a szarvasmarha-állomány csökkenése, a KSH adatai szerint a szarvasmarhák száma 2012 decemberében 753 ezer egyed volt. Az állomány a 2000. decemberinél 52
ezerrel kevesebb volt, 2011-hez viszonyítva azonban 8,5 százalékkal, 59 ezerrel nőtt, azon belül a
tehenek száma 9 ezerrel volt magasabb. A tehénállományon belül folytatódott a korábbi években
is megfigyelhető szerkezeti átalakulás: 2011 decemberéhez képest a húshasznú tehénállomány 16
százalékkal 82 ezer egyedre, a kettős hasznosítású állomány 4 százalékkal 55 ezer egyedre nőtt,
így 137 ezerre tehető a húshasznú tehénlétszám (67. ábra).
A szarvasmarha-állomány 55 százaléka holstein-fríz fajta volt 2010-ben, aránya a tíz évvel
azelőtti fajtaösszeírás óta 10 százalékkal csökkent. A magyartarkák aránya tíz év alatt 18 százalékról 15-re mérséklődött. A teljes állományon belül a magyar szürkék aránya jelentősen (0,7-ről
5 százalékra) nőtt. Jelen vannak az úgynevezett világfajták is, viszonylag jelentős számban fordulnak elő a hereford (5 százalék), limousine (5 százalék), aberdeen angus (7 százalék) és a charolais
(8 százalék) fajták (68. ábra).
2012 végén 6 százalékkal több gazdasági szervezet (összesen 1021) és 2 százalékkal kevesebb
egyéni gazdaság (összesen 20 084) tartott szarvasmarhát, mint egy évvel korábban (KSH, 2013). Az
üzemszerkezetre jellemző, hogy a húsmarhatartás döntően családi gazdaságok vagy családi gazdaság
méretű vállalkozások kezében van, a nagyüzemek száma kicsi. A húsmarhatartás nem bír el drága beruházásokat és tartástechnológiát. Az állatok elhelyezésének, tartásának és takarmányozásának fontos
alapelve, hogy a lehető legolcsóbb megoldásokat alkalmazzák. A húsmarhatartásban elengedhetetlen
a megfelelő méretű legelőterület. Magyarországon a gyepterületek zömének hozama alacsony, ezért
fontos a gyepterületek korszerű hasznosítása, a gyepgazdálkodás hatékonyságának javítása.
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67. ábra: Magyarország szarvasmarha-állománya december elsején (2001–2012)
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68. ábra: A magyar szarvasmarha-állomány fajták szerinti megoszlása (2010)
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Forrás: KSH, 2012

A vágóállat-termelés csökken
Az állomány összetételéből következik, hogy Magyarországon – de az Európai Unió tagállamainak többségében is – a vágómarha-termelés mintegy háromnegyedét a tejtermelő állományok
„mellékterméke” (selejt tehén, holstein hízóbika) teszi ki, és a húsmarhatartásból csak a vágómarhatermelés negyede – de a minőségi hányada – származik. A világ nagy húsmarhatermelő régióiban ez az arány pont fordított, ezeken a területeken a szarvasmarha-állományok döntő többségét a
húsmarha-állomány adja, ezért a minőségi marhahústermelés szerepe a meghatározó.

111

Marhahús

A hazai vágóállat-termelés 1985-ben érte el a csúcsot, azóta – némi ingadozás mellett – folyamatosan csökken (69. ábra). Az AKI vágási statisztikája szerint, elsősorban az élőmarhaexport növekedése miatt, a szarvasmarha vágása élősúlyban kifejezve 2011-ben 4 százalékkal esett vissza az
előző évihez képest. Az országban 100 ezer szarvasmarhát vágtak, ennek 66 százaléka vágótehén,
19 százaléka vágóbika, 12 százaléka vágóüsző, míg a fennmaradó 3 százalék borjú és tinó volt.
A tehén vágása 5 százalékkal emelkedett, ugyanakkor a bikáé 25 százalékkal, az üszőé 4 százalékkal
csökkent. 2012-ben a szarvasmarha vágása élősúlyban kifejezve további 5,3 százalékkal csökkent.
A fiatal bikák vágása 47 százalékkal, a teheneké 2 százalékkal emelkedett, míg az üszők vágása több
mint 10 százalékkal esett vissza.
69. ábra: Magyarország vágómarha előállítása (1985–2011)
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Forrás: KSH, 2012

Kedvező támogatási környezet
A top-up (nemzeti kiegészítő támogatások) mértéke 2012-ben 19 500 forint/hízóbika, 39 600 forint/
anyatehén volt, az extenzifikációs támogatás (legfeljebb 1,4 állategység/hektár) 7300 forintot tett
ki egyedenként. A 2013-ban megszűnő top-up pótlására 2012-től indult el a kérődző szerkezetátalakítási program, amelynek célja a húsmarha- és juhágazatokban tevékenykedő gazdálkodók és
alkalmazottaik gazdasági aktivitásának megőrzése, a korábbi állattartáshoz hasonló értéket képviselő gazdasági tevékenység fenntartása, valamint a húsmarha- és juhtenyésztő területek hasznosítása, azok jó ökológiai állapotban tartása. A finanszírozás (13 milliárd forint) közösségi forrásból
történik, formája termeléstől elválasztott támogatás, bázisidőszaka a 2010. július 1. és 2011. június
30. közötti időszak. A jogosultság feltétele anyatehén esetében: 8 hónapnál idősebb, húshasznú
vagy kettőshasznú (<120 000 kg tej) nőivarú egyed, minimum 190 nap tartási idő; a hízóbika esetében: közvetlenül belföldi vágásra vagy exportra értékesített, 9 hónapnál idősebb bika, minimum
2 hónapos tartási idő. A kérelem beadásának feltétele minimum 1 hektár SAPS terület. A támogatás
elnyeréséhez három feltétel egyikét kell teljesíteni, ezek a foglalkoztatás fenntartására, beruházás
vállalására vagy képzésen történő részvételre vonatkoznak. A támogatás 2013. évi összege anyatehenenként 51 ezer forint, hízott bikánként 22 500 forint, az extenzifikációs támogatás esetén 18 ezer
forint körül fog alakulni. A támogatás kifizetése a SAPS kifizetéssel együtt történik, futamideje 2 év
(2012. május 15. – 2014. május 15.).
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A marhahús termékpálya kilátásai
• A húsmarhaágazat az uniós csatlakozással egyértelműen kedvezőbb helyzetbe került; egyrészt
a magyar növendék és hízómarhák ára az erősödő külpiaci, elsősorban törökországi kereslet
következtében a csatlakozás óta közel a duplájára emelkedett, másrészt a húshasznú tehéntartók és hizlalók növekvő mértékű támogatásban részesültek. Ennek hatására az utóbbi években
nőtt a hazai húshasznú szarvasmarha-állomány egyedszáma és javult a végtermék minősége is.
Ugyanakkor a húshasznosítású szarvasmarhák aránya még mindig kicsi az állományon belül,
így a termelők jobb híján a tej- és kettőshasznosítású fajták húsát értékesítik. A marhahús hazai
alacsony fogyasztási szintje miatt a belföldi piac rendkívül szűk, a marhavágások száma az
elmúlt években folyamatosan csökkent, azon belül is különösen a bikavágások száma esett
vissza. Így az ágazat kiszolgáltatottsága a külpiaci értékesítési lehetőségekkel szemben középtávon is megmarad. A hazai fogyasztás számottevő növekedése a magas marhahúsárak és a
fogyasztói szokások miatt az elkövetkező néhány évben sem várható, fogyasztásunk továbbra
is döntően a selejt tehenek húsára fog korlátozódni.
• Az ágazat helyzete szempontjából ugyanakkor kedvező, hogy a külpiaci értékesítési lehetőségek jók. Az alacsony hazai kínálat és az igen élénk külpiaci (elsősorban törökországi) kereslet
miatt a hazai élő marhaárak 2010 óta folyamatosan emelkedtek, s bár a török kereslet valamelyest mérséklődött 2012-ben, egyelőre semmilyen jel nem utal jelentősebb árcsökkenésre.
Előnyös továbbá, hogy sok az országban a kihasználatlan gyepterület, igaz, ezek hozama a
legeltetés szempontjából kedvezőtlen klimatikus viszonyok miatt gyenge, és mivel az ágazatra
jellemző az extenzív tartás, a szárazság és a magas takarmányárak sok esetben gátat szabnak
a jövedelemző termelésnek.
• Mindezek összességében a hazai húsmarhaállomány – elsősorban az egyéni gazdálkodóknál történő – további bővülését vetítik előre. Mind a tejhasznú, mind a húshasznú
szarvasmarha-állományunk enyhe növekedése várható 2013-ban. A külpiaci pozíciók megtartásánál fontos versenyképességi tényező a kedvező állategészségügyi státusz megőrzése.
Magyarország az elmúlt évtizedek alatt inkább a tejtermelésre helyezte a hangsúlyt és ezzel
tulajdonképpen kiesett a marhahús világpiacáról, pedig a nyugat-európai kereslet ellátásába
akár újból, nagyobb mértékben is becsatlakozhatna, hisz az EU nagymértékű importra szorul
és a behozatal mennyisége az elkövetkező években tovább nő. Mivel nagy mennyiségű, olcsó
hús előállítására nincs sok esélyünk a világ nagy marhahústartó régióival szemben, elsősorban
a feldolgozott hús, illetve a prémium kategóriák értékesítési arányának a növelése lehet a cél.
Ehhez a húshasznú állomány további bővítésére, a gazdálkodás jövedelmezőségének javítására van szükség.
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A sertéshús termékpálya nemzetközi kilátásai
Az emelkedő árak ellenére a fogyasztás további növekedése várható
Az OECD és a FAO (2012) becslése szerint a sertéshúsfogyasztás a nem OECD országokban fog
leginkább növekedni, ahol a 2012. évi 73,7 millió tonnáról 2021-re 86 millió tonnára is emelkedhet.
Ezzel szemben az OECD országokban a 2012. évi 37,2 millió tonna fogyasztás mindössze 39,4 millió tonnára emelkedése prognosztizálható 2021-re.
Az USA mezőgazdasági minisztériumának (USDA, 2012) adatai alapján 2012-ben a világ hústermelése 251 millió tonna körül alakult, amiből a sertéshús 105,5 millió tonnával (42 százalék)
részesedett. Ez 2011-hez képest 1,8 százalékos növekedést jelentett. A fejenkénti húsfogyasztás a
feltörekvő országokban alig érte el a 30 kg-ot, míg a fejlett országokban ugyanez a mutató a 90
kg-ot közelítette. Az elkövetkező 15 évben a fogyasztás további, mintegy 10 kg-os növekedésével
számolhatunk. Ez a robbanásszerű növekedés ugyanakkor takarmányozási problémákat okozhat a
fejlett állattenyésztéssel bíró országok esetében, de óriási lehetőségeket nyújt az olyan dinamikusan
fejlődő országoknak, mint Brazília, ahol nemcsak az export bővülésére lehet számítani, hanem arra
is, hogy a helyi középosztály jövedelmi helyzetének javulása a belső fogyasztás élénkülését is nagyban elősegíti majd.
A sertéshús globális átlagára 2012-ben az előző évhez hasonlóan nagyon magas volt és az OECD
és a FAO (2012) előrejelzése szerint ez így marad az elkövetkező évtizedben is. Ennek egyik oka
a takarmányárak jelentős növekedése, ami miatt a termelők egyre inkább rákényszerülnek majd a
leghatékonyabb technológiák használatára inputköltségeik leszorítása érdekében. Ugyanakkor tény,
hogy az USA-ban 2012-ben 8 százalékkal csökkent a sertéshús ára 2011-hez képest. Ezzel szemben
Brazíliában több mint 5 százalékkal, míg az EU-ban mintegy 12 százalékkal nőtt a sertéshús ára
az előző év ugyanezen időszakához képest. Az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi
kereskedelmi ára 2012 szeptemberében 1,9 euro/kg hasított hideg súly volt, ami majdnem elérte az
EU eddigi legmagasabb árszintjét, 1,94 euro/kg-ot (70. ábra).
70. ábra: A sertéshús világpiaci árának alakulása (2010–2012)
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A sertéshús felvásárlási árának alakulása Európában részben attól is függ, hogy a jövőben
sikerül-e a fogyasztói árakban elismertetni az egyre szigorúbb uniós környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági és állatjóléti előírásoknak való megfelelés extra költségeit.
Az előrejelzések 2022-re akár 26 százalékos növekedést vetítenek előre a sertéshús árában a 2012.
évi árral összehasonlítva. Mindezek ellenére az Európai Bizottság 2012. évi projekciója szerint az EU
egy főre vetített sertéshúsfogyasztása 41,15 kg-ról mindössze 40,79 kg-ra mérséklődik 2022-re, a jelenleg mintegy 23 millió tonnára tehető termelés pedig előreláthatóan számottevően nem fog változni.
A globális sertéshús-kereskedelem Oroszország és az ázsiai országok keresletétől függ
A sertéshús több mint 6 százaléka kerül nemzetközi kereskedelembe, mennyisége 2012-ben már
meghaladta a 7 millió tonnát, ami elsősorban Ázsia keresletének erősödésével magyarázható. A globális sertéshúsimport 2,5 százalékkal, míg az export 3 százalékkal nőtt 2012-ben (USDA, 2012).
A világpiaci folyamatokat elsősorban a négy legnagyobb sertéshúsexportőr, az USA, az EU,
Kanada és Brazília alakítja (71. ábra). Középtávon az USA és Kanada exportjának további növekedésével lehet számolni, míg az EU és Brazília kivitele előreláthatóan csökken. A világ hústermelésének mintegy 8 százaléka kerül a nemzetközi piacra. Ez a sertésnél mindössze 6 százalék. A jövőben
a termelés növekedése és a nem önellátó országok keresletének várható emelkedése miatt a globális
húskereskedelem élénkülése valószínűsíthető.
71. ábra: A legjelentősebb sertéshúsexportőr országok 2012-ben
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A bővülő termelés, az erősödő külpiaci kereslet és a dollár gyengülése miatt az USA 2,35 millió
tonna sertéshúst értékesített 2012-ben a nemzetközi piacon, ami az előző évhez képest mindössze 3
százalékos növekedést jelentett, mert 2012 utolsó negyedévében az USA sertéshúsexportja 9 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest, ami elsősorban az ázsiai piacok gyengébb
keresletének volt köszönhető.
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Az EU sertéshúsexportja 2012-ben kismértékben szintén nőtt 2011-hez képest a növekvő termelés és az erősödő külpiaci kereslet hatására. Ez azonban csak 1 százalékos növekedést jelentett
(2,2 millió tonna). Ugyanakkor a sertéshúsexport az előrejelzések szerint 1,9 millió tonnára csökken
2013-ban, de ennek ellenére az EU továbbra is nettó exportőr marad. Az EU sertéshúsimportjának
több mint fele Svájcból érkezett, de ez mennyiségét tekintve nem számottevő. Az export legnagyobb
része Oroszországba került, a második legnagyobb piaci részesedést pedig az Ázsiába irányuló kivitel jelentette. Európában a vezető nettó sertéshúsexportőr országok Németország, Dánia, Hollandia
és Belgium. Közülük Németország a leggyorsabban növekvő sertéshústermelő lehet a jövőben, míg
az EU belső piacán egyre éleződő versenynek Lengyelország, Hollandia és az Egyesült Királyság
lehet a vesztese.
Brazília sertéshúsexportját nehezíti, hogy számos ország nem ismeri el a száj- és körömfájásmentességét, így az ázsiai térségbe csak a két legnagyobb felvevő piac, Japán és Dél-Korea kihagyásával tud sertéshúst szállítani. Ehhez kapcsolódóan 2011 júniusában Oroszország is felfüggesztette
a Brazíliából származó sertéshús importját, amit azóta feloldott, így Brazília 2012-ben az Abipecs
adatai szerint a sertéshús kivitelét 3,6 százalékkal növelte az előző év azonos időszakához képest.
Brazília az előrejelzések szerint – versenyképessége várható javulásának köszönhetően – a jövőben
egyre erősödő piaci pozíciót foglalhat el az USA mellett, így előreláthatóan ez a két ország lesz az
EU két legerősebb versenytársa a sertéshúsexportőrök között.
A világ legfontosabb nettó sertéshúsimportőrei Oroszország, Kína, Japán, Dél-Korea és Mexikó,
amelyek jövőre vonatkozó elképzelései igen eltérőek, és amely országok termelése és importigénye akár évről-évre is változik. Ez nagyfokú bizonytalanságot okoz a nemzetközi húskereskedelem
terén, amely a globális sertéshústermelés alakulását is befolyásolja. Ezen országokhoz csatlakozik az
import hatalmas mennyiségét tekintve az USA is, azonban itt nem a belső ellátási problémák okozzák
a nagymértékű behozatalt (72. ábra).
72. ábra: A legjelentősebb sertéshúsimportőr országok 2012-ben
Sertéshúsimport: 6831 ezer tonna
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Az USA sertéshúsimportját nagyban befolyásolja a gazdaság növekedése vagy csökkenése,
valamint a dollár árfolyamának változása, ugyanakkor tény, hogy jelenleg a nemzetközi versenyképességből adódó előnyök kihasználása miatt a világ egyik jelentős húsimportőre. Az USA két
legnagyobb exportpiaca továbbra is Kanada és Mexikó. Kanada elsősorban malacokat exportál az
USA-ba(évi 6 millió darabot), mivel ott olcsóbb a hizlalás és a feldolgozás, míg az USA Kanadába
már jóval nagyobb hozzáadott értékű sertéshúst szállít.
A legnagyobb importőr országok közül Dél-Korea volt az egyetlen, amely a belső termelés növekedése miatt 2012-ben csökkentette (20 százalékkal) sertéshúsimportját az egy évvel korábbi men�nyiséghez képest.
Kína sertéshúsimportja a termeléshez viszonyítva ugyan elhanyagolható, viszont mennyiségét
tekintve nagy jelentőséggel bír. Kína sertéshúsból önellátó szeretne lenni (eddig elsősorban az USA
és Dánia voltak a fő beszállítói), így a húsimport helyett a korszerű sertéstartási technológiák behozatalát, azok elterjesztését tűzte ki célul. Kína az önellátásra való törekvés jegyében továbbra is csak
a belső fogyasztás néhány százalékát importálja, mert az önellátásra alapuló élelmiszertermelés ott
fontos politikai kérdés. Emiatt a nemzetközi élelmiszerárakat kevésbé tudja befolyásolni, de saját
élelmiszerellátására nagy hangsúlyt fektet.
Oroszország célja szintén az import csökkentése, aminek megvalósítását az egyre szigorúbb élelmiszer-biztonsági előírásokra hivatkozással várhatóan el is éri. A jelentős beruházásoknak is köszönhetően 2012-ben Oroszország sertéshústermelése 2 százalékkal nőtt, megközelítette a 2,5 millió
tonnát. Az előrejelzések ennél jelentősebb növekedést prognosztizáltak, de ezt a magas takarmányárak és az afrikai sertéspestis terjedése megakadályozta. A befektetési kedv növelése érdekében az
orosz kormányzat folyamatos támogatási csomagokkal igyekezett a sertéshústermelést serkenteni,
ugyanakkor Oroszország 2012. július 1. óta WTO tag, így azóta a támogatások csak korlátozottan
adhatók. Ennek ellenére Oroszország a várakozások szerint 2020-ban már nem lesz nettó sertéshúsimportőr. Ezt alátámasztja az is, hogy 2012-ben már csak 0,5 százalékkal importált több sertéshúst,
mint az előző évben. Az Oroszországba irányuló sertéshús elsősorban az EU-ból és Brazíliából származott, így az EU legjelentősebb nettó sertéshúsexportőr országai a kínai és az oroszországi import
visszaesése miatt előreláthatóan az exportárualap nagyobb hányadát fogják Közép-Európában (az új
tagországokban) értékesíteni.
Dél-Korea 2012-ben ugyanannyi sertéshúst állított elő az előző évben, ennek ellenére sertéshúsimportja 2012-ben a nagy importáló országok között egyedül csökkent, 20 százalékkal volt kevesebb
az előző évi importhoz képest.
Japán az előző évihez hasonló mennyiségű sertéshúst állított elő, így közel azonos mennyiséget,
1,28 millió tonna sertéshúst vásárolt 2012-ben a nemzetközi piacon.
A világ sertéshústermelésének növekedése várható
Az OECD és a FAO (2012) előrejelzése szerint 2021-re a világ sertéshústermelése meghaladja
126 millió tonnát (73. ábra). A termelés ilyen mértékű bővülésének a fejlődő országok várhatóan
növekvő mértékben lesznek részesei. Ezt a folyamatot azonban gátolhatja a húsárak tartósan magas
szintje és a világ népességének lassuló növekedési üteme is. Jelenleg elsősorban Európára jellemző
az állatállomány csökkenése, amit a drágán beszerezhető takarmányok tovább fokoznak.
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73. ábra: A világ sertéshústermelésének alakulása (2012-2021)
128
126

millió tonna

124
122
120
118
116
114
112
110
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Forrás: OECD-FAO, 2012

Annak ellenére, hogy a középtávú előrejelzések szerint a sertéshústermelés jelentős növekedése elsősorban a fejlődő országokhoz lesz köthető, ez nem jelenti azt, hogy a legkorszerűbb
tartástechnológiák is általánossá válnak a nem OECD országokban. A legmodernebb, teljesen zárt
tartástechnológiát alkalmazó sertéstartó rendszerek az OECD országokban alakultak ki és ezeknek a telepeknek az építése továbbra is itt valószínűsíthető. Ezekben a zárt rendszerekben a nagy
teljesítményű fajták, teljesen kontrolált körülmények között, a számukra lekedvezőbb – a kor, az
ivar, és a hasznosítási mód figyelembe vételével kialakított – összetételű takarmányokat kapják.
E zárt rendszerek jóval kedvezőbb takarmány- és energiafelhasználással üzemeltethetők, valamint az adott sertésfajták számára kialakíthatók az optimális környezeti feltételek.
Az USA és Brazília sertéshústermelése 2012-ben is tovább nőtt. Az USA termelését 2 százalékkal
növelte, így 10,6 millió tonna sertéshúst állított elő 2012-ben, míg Brazília 3,24 millió tonnát. Az
USDA (2012) adatai alapján az USA sertéshús-kibocsátását 2012 utolsó negyedévében mintegy 1,6
százalékkal növelte 2011 azonos időszakához képest. Brazília a növekvő belső fogyasztása ellenére
tudta exportját erősíteni, így 2012-ben 3 százalékkal több sertéshúst értékesített külföldön, mint egy
évvel korábban. Brazília a termelés további emelkedését azonban csak úgy érheti el, ha növeli az
állatlétszámát és igyekszik a méretgazdaságosság adta lehetőségeket még jobban kihasználni, mert
az országra jellemző infrastruktúra elmaradottságból eredő hátrányok kiküszöbölésére másképp nem
lesz képes.
Az USDA 2012-es becslése szerint 2012-ben a globális sertéshústermelés 2 százalékkal bővült,
míg Kína sertéshús-kibocsátása 2,5 százalékkal emelkedett. A globális termelés csaknem fele Kínához köthető (51,7 millió tonna).
Brazíliában 2013-ban a termelés további, mintegy 2 százalékos növekedése várható, amiben nagy
része lesz az élénkülő oroszországi kereslet mellett, az egyre jelentősebb belföldi fogyasztásnak is.
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A költségek növekedése az EU sertésállományának csökkenéséhez vezet
Az Európai Unióban a gazdasági válság hatása továbbra is érezhető a sertéstenyésztésben és a
sertéshús-kereskedelemben. Az EU régi tagországaiban egyelőre a kereslet stagnálása tapasztalható,
míg az új tagországok a kereslet csökkenésével reagáltak a válságra.
Az EU összes hústermelésének több mint 50 százaléka sertéshús, tekintve, hogy az EU-n belül
még mindig a sertéshús számít a legkeresettebb húsfélének, noha a baromfihús iránti igény jelentősen növekedett, nem utolsó sorban a fehér húsok egészségesebb mivoltát propagáló marketingnek
köszönhetően.
Az Európai Bizottság adatai szerint az EU-27 sertéshústermelése 23 millió tonna körül alakult
2012-ben, ami 0,5 százalékos csökkenést jelent az előző évihez képest. Ugyanakkor a sertéshús
egy főre vetített fogyasztása a 2011. évi 41,48 kg-ról 41,15 kg-ra esett vissza. Az Európai Bizottság
2013-ra a sertéshústermelésben 2 százalékos, az átlagfogyasztásban további 3 százalékos csökkenést
vetít előre. A gazdasági recesszió a keresletet még mindig fékezi, a vásárlók Európa szerte az olcsóbb
termékeket részesítik előnyben.
Az EU kocaállománya 2006-tól 2011-ig 16 százalékos csökkenést mutatott, amit már nem lehet
kompenzálni a nagyobb választott malacszámmal. Az EU tagországaiban 2013-ban életbe lépett
2008/120/EK a kocák csoportos tartására vonatkozó állatjóléti rendelet szintén a költségek további
növekedését vetíti előre, borúlátóbb vélemények szerint e rendelet miatt az EU sertésállománya
tovább csökken (74. ábra). Uniós szinten 8,5 millió kocaférőhely szorul korszerűsítésre, amihez legalább 3 milliárd EUR beruházásra lenne szükség. Az állatjóléti intézkedések miatt, az EU sertéshústermelése 2022-ig a várakozások szerint stagnálni fog.
74. ábra: Az EU sertésállományának alakulása (2006-2011)
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A sertéstartás takarmányköltségei általában az összköltség mintegy felét jelentik, azonban
jelenleg elérik a 65-70 százalékot is. Emellett külön nehézséget jelent, hogy az állati fehérjék etetésére vonatkozó tilalom miatt az EU sertéstartói a fehérje takarmányok jelentős részét importból
kénytelenek beszerezni, azokból a tengerentúli országokból, amelyek a sertéshústermelés terén a
legnagyobb versenytársaiknak számítanak. A hús- és vérlisztek keresztetethetőségének jövőbeli
engedélyezésével azonban az EU sertéságazatának versenypozíciója jelentősen javulhat, hiszen
ezáltal a takarmányozási költségek jelentősen csökkenthetőek lennének. Ez az ismételt engedélyezés – amely csak a monogasztrikus állatokra vonatkozna – természetesen a nagy szójaexportőr
országok érdekeivel ellentétes.
A költségek további növekedésének ellensúlyozása az integrált termelési rendszerek térnyerését
eredményezheti, így a világban és az EU-ban a sertéshús-feldolgozás koncentrálódásának várhatóan
még nagyobb jelentősége lesz, hiszen a nagy európai feldolgozók a nemzeti szint helyett már jelenleg
is regionális szinten valósítják meg elképzeléseiket. Ezzel párhuzamosan a sertéstartó telepeknél is
valószínűsíthető, hogy a kisebb, kevésbé hatékony telepek bezárnak, míg a nagy sertéstartó telepek
újabb beruházások révén tovább növelik kibocsátásukat.
Jelenleg a világ 10 legnagyobb húsipari vállalata a sertésvágásokból 11 százalékkal részesedik,
míg a baromfi esetében ez az arány 17 százalék, a szarvasmarha-vágásoknál pedig a 10 vezető cégcsoport már 26 százalékos részesedéssel bír. A húsiparban zajló felvásárlások és összeolvadások
következtében az EU-n belül is óriásvállalatok kialakulása várható. Hollandiában és Németországban a Vion jár élen a koncentráció megvalósításában.
Dániában a sertésvágások 96 százalékát mindössze két szövetkezeti vágóhíd, a Danish Crown és a
Tican bonyolítja le. Külön hangsúlyozni kell Dánia sertéstenyésztő munkáját, ahol a területegységre,
valamint az egy főre vetített sertéslétszám kiugróan magas. Dániában az export aránya nagyobb,
mint a belső fogyasztás, ami egyedülálló a világon. Jelenleg az EU a világ sertéshústermeléséből 21
százalékkal részesedik. Az Európában legversenyképesebbnek mondott dán modell szerint a sertéshizlalás nem többezres hizlaldákban, hanem 200-300 kocát tartó sertéstelepeken valósul meg. Dániában mintegy 6000 sertéstartó családi gazdaság átlagosan 5000 darab sertéskibocsátással 29 millió
sertést állít elő évente.
A fejlett fogyasztói társadalmakban a húsfogyasztási szokások lassú változása mellett
az egyre tudatosabb vásárlók a jellemzők
A feldolgozott sertéshús és a friss tőkehús fogyasztása között országonként nagy eltérések tapasztalhatók. Az USA-ban a friss tőkehúsok fogyasztásával szemben egyértelműen a feldolgozott sertéshúsból készült termékek dominálnak, míg Kínában elsősorban a friss húsok iránt nagy a kereslet.
Kína húsfogyasztásának a sertéshúsfogyasztás majdnem a 70 százalékát teszi ki.
Európában azok a feldolgozók a sikeresebbek, amelyek termékeikkel a prémium kategóriát célozzák meg. A vásárlók érdeklődése a jellegzetes és ugyanakkor egészségesnek tartott termékek iránt
növekvő tendenciát mutat. A nagy élelmiszerláncok a fejlett országokban továbbra is a minőségi húskészítmények fő beszerzési helyei. A minőségi húskészítmények ráadásul egyre gyakrabban kerülnek a fogyasztók asztalára, hiszen már nem csak ünnepek alkalmával vásárolják őket, hanem egyre
inkább a hétköznapok részévé válnak.
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Az EU piacain a sonkák, a szalonnák és a különböző kolbászféleségek népszerűek, amelyek a
tájegységtől függően igen eltérőek lehetnek, mind az alapanyagokat, mind az elkészítési módokat
tekintve. A feldolgozott termékek egy jelentős része pácolással vagy füstöléssel készül. A szalámi
tekintetében a legtöbb ország a sertéshús mellett marhahúst is felhasznál a termékek készítésekor,
míg Magyarországon, Spanyolországban és Olaszországban az alapanyag többnyire csak a sertéshús.
Megfigyelhető a fogyasztás során az a tendencia, hogy az egészségesnek tartott élelmiszerek
vásárlása – hal, fehér húsok – növekszik, nem kis mértékben az egészségtudatosnak tartott táplálkozás propagálásának köszönhetően. A sertéstartók és a sertésfeldolgozók számára ezért fontos, hogy
minél inkább a köztudatba kerüljenek a sertéshús mértéktartó fogyasztását propagáló legújabb táplálkozástudományi eredmények is. Ilyen pl. a sertéshús magasabb B-vitamin tartalma más húsokkal
összehasonlítva vagy az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen fehérjék és ásványi anyagok,
amelyek a többi húshoz hasonlóan a sertéshúsban is túlnyomó részt megtalálhatók és könnyen
hasznosíthatók.
Ezzel párhuzamosan egyre inkább megnőtt a jelentősége a fejlett fogyasztói társadalmakban a
feldolgozott húskészítmények csomagolásain szereplő információknak. A fogyasztók elvárják a
hiteles tájékoztatást a megvásárolt élelmiszer összetevőire és táplálóértékére vonatkozóan, ezért
az élelmiszeripar különféle védjegyek alkalmazásával próbálja növelni a bizalmat a termékei iránt.
A feldolgozók ezen kívül igyekeznek a legfrissebb – illetve a számukra kedvezőbb – tudományos
eredményeket a köztudatban is elterjeszteni, hogy ezáltal is nagyobb mértékben befolyásolhassák az
erre fogékony vásárlók döntéseit. A védjegyek használata az EU tagállamai közül elsősorban Franciaországban, míg Európán kívül főként az USA-ban és Kanadában sikeres.
A bio élelmiszerek fogyasztása – ezen belül a bio húskészítmények fogyasztása – a fejlett országok vásárlói között is mindössze 5 százalékos, tehát a feldolgozók részéről számottevő igény kielégítésére egyelőre nem kell felkészülni, figyelembe véve e termékek lényegesen magasabb árát.
Európában ugyanakkor nagy jelentőséggel bír mind a tőkehúsok, mind a húskészítmények esetében
a származási hely, valamint azok az etikai megfontolások, amelyek figyelembe veszik az állattartás
körülményeit és azok környezetre gyakorolt hatását. A húsfogyasztási szokásokra pedig továbbra is
kihatással van a vallás, valamint a különféle országokban az egyes húsféleségekkel szemben hagyományosan kialakult ellenérzések, amelyek várhatóan hosszú távon is befolyásolják egy adott ország
étkezési szokásait. Hasonló elutasításban részesülnek Európa vásárlóinak többsége által a genetikailag módosított élelmiszerek, valamint a klónozott állatokból készült termékek fogyasztása is.
A tudatos vásárlói szokások megerősödésének köszönhetően az EU-15 vásárlói között a hagyományos élelmiszerek ismét egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Egyre több vásárló ítéli
meg úgy, hogy ezek a termékek egészségesebbek, összehasonlítva a korábban preferált félkész
vagy konyhakész termékekkel. A tudatos táplálkozás hatására a friss alapanyagok – beleértve
természetesen a friss tőkehúsokat is – népszerűsége újra növekszik, ami egyértelműen az alacsonyabb feldolgozottsági fokú húsok keresletét növeli (Popp – Potori, 2009).
A fentieken túl Európában nő az igény a kisebb kiszerelésű termékek iránt is. Ez elsősorban az
egyedülállók és a kis családok növekvő számának tudható be. Emiatt megnőtt az igény a kisadag,
csomagolt húsokat tartalmazó friss húsok, illetve a hasonló kiszerelésű húskészítmények iránt.
Ezek a tendenciák jelenleg elsősorban az EU régebbi tagországaira és az USA-ra jellemzőek, de
Európa többi országaiban is a kisebb kiszerelésű élelmiszerek fokozódó keresletével találkozunk
(Popp – Potori, 2009).
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A feldolgozás szempontjából nem elhanyagolható szempont, hogy az EU-n belül is eltérések
tapasztalhatók abban a tekintetben, hogy az egyes országok az év különböző időszakaiban a sertés
mely testtájait részesítik előnyben. A nagy grillezési hagyományokkal rendelkező Németországban
vagy Hollandiában tavasz végétől nyár végéig a legjobban a karaj és a tarja értékesíthető, így a
sertés többi részét más piacokon kell elhelyezniük vagy készítménygyártásra kell felhasználniuk.
Télen viszont ezekben az országokban a karaj kevésbé piacképes. Spanyolországban a comb kedvelt,
míg a tarja nem keresett húsféle, ezért nyomott áron pl. Magyarországon értékesíthető. A combhús
ugyanakkor az EU legtöbb országában nem számít keresett húsfélének, így ennek a testrésznek az
értékesítése sokszor harmadik ország felé történik.

A sertéshús termékpálya magyarországi helyzete
Csökkenő export növekvő import mellett
A magyarországi húskereskedelmet és a húsfogyasztási szokásokat a jövedelemszínvonal alakulása számottevően befolyásolja. A rendszerváltás után a hazai húsfogyasztási szokások is megváltoztak. Míg 2002-ben 60,7 kg volt az egy főre vetített húsfogyasztás amelyből a sertéshús több mint
50 százalékkal részesedett, addig 2011-ben az összes húsfogyasztás 54,1 kg-ot tett ki (75. ábra).
Magyarországon a sertéshúsfogyasztás évek óta 28 kg/fő körül alakul.
75. ábra: A magyarországi húsfogyasztás változása (2002-2011)
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Forrás: KSH, 2012

A magyar társadalom fogyasztói tudatossága az európai átlagnál alacsonyabb, a sertéshús iránti
kereslet erősen függ a jövedelmi helyzetüktől. A sertéshús 52 százalékot tett ki 2011-ben az összes
húsfogyasztásban, így a 2000-es években piacvezető szerepet betöltő baromfihússal szemben ismét
a legkedveltebb hússá vált Magyarországon, de még így is jelentős elmaradást mutat az EU-27
41 kg/fő sertéshúsfogyasztásával szemben.
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Magyarország élősertés-exportja 69,9 ezer tonna volt 2012-ben. Ez az egy évvel korábbihoz képest
68 százalékos növekedést jelentett. Az élősertésexport elsősorban szomszédos országokba irányult.
2004 előtt szinte nem volt élősertés-behozatal, de 2010-ben már 110 ezer tonna került Magyarországra. 2012-ben ez kevesebb mint a felére, 44,8 ezer tonnára esett vissza. Magyarország élősertésbehozatalában a lengyel, a szlovák, a holland és a német import 80 százalékos részesedést jelentett.
A behozatal az állategészségügyi szabályok szigorításával csökkenthető lenne, hiszen pl. a holland
PRRS (reprodukciós és légzőszervi betegség) fertőzött malacok beszállítása semmilyen szempontból
nem előnyös a magyar sertéstenyésztésre nézve.
A magyarországi sertésállomány fogyatkozása miatt a vágóhidak – kapacitásaik jobb kihasználása
érdekében – import alapanyaggal is dolgoznak. A 151,5 ezer tonna import sertéshús mintegy 60 százaléka 2012-ben Németországból és Lengyelországból származott, de a francia, a szlovák és a dán
import is jelentős volt. Az import sertéshús 2012-ben mintegy 6 százalékkal haladta meg a 2011. évi
import mennyiségét.
A sertéshúsexport 2012-ben a sertésállomány folyamatos csökkenése miatt már csak 143 ezer
tonnát tett ki, ami a 2011-es adatokhoz képest 11 százalékos visszaesést jelentett. A magyarországi
tőkehúsexport darabolt csontos és kicsontozott formában is jellemző. A sertéshúsbehozatal az ország
EU-csatlakozásának évében ugrott meg jelentősen, ám ekkor még csak 60 ezer tonna volt. A sertéshúsimport a 2011. évi 143 ezer tonnáról 151 ezer tonnára nőtt 2012-ben. Összességében Magyarország 2012-ben élő sertésből nettó exportőr, míg sertéshúsból nettó importőr volt. A sertéshúsimport
mérséklésének addig kevés realitása van, amíg a magyarországi sertéshústermelés és a külföldi termelés közti hatékonysági különbség fennáll, mert jelenleg a szállítási költségeket is figyelembe véve
megéri külföldről Magyarországra szállítani a sertést, illetve a sertéshúst.
Az egységes európai piacon ugyanakkor nem a hazai termelési költségek határozzák meg a
magyarországi piaci árakat, hanem az EU-n belüli felvásárlási árak. Az árérzékenység az alacsony
feldolgozottsági fokú tőkehúsoknál döntő jelentőségű, de a magasabb hozzáadott értékű termékek
esetében is jelentős.
A sertéshúsexport 69 százaléka 2012-ben az EU piacán került értékesítésre, ugyanakkor a korábbi
időszakban ez az arány a 70 százalékot meghaladta. A legnagyobb felvevőnk Olaszország volt, ahová
Magyarországról 33 ezer tonna sertéshúst szállítottak. A román piac 30 ezer tonnával a második, míg
ezt követte Japán (16,5 ezer tonna) és a szlovák piac 10 ezer tonnás részesedésével. Szintén egyik
legjelentősebb felvevőnk volt a korábbi évekhez hasonlóan Dél-Korea, ahová 2012-ben 5 ezer tonna
volt a sertéshúsexport.
A magyar szállítások Európán belül általában kamionokkal történnek, míg az Ázsiába kerülő húst
a közúton megrakott konténerekkel általában az észak-németországi kikötőkbe fuvarozzák. A szállítmányozást általában nem maguk a feldolgozók végzik. Azok a feldolgozók, akik nem tudnak folyamatosan nagyobb mennyiséget előállítani, elveszítik exportpiacaikat.
A Magyarországra kerülő sertéshús olcsóbb húsok behozatalát jelenti, amelyeket elsősorban készítménygyártásra használnak fel (Popp – Potori, 2009). Emiatt van az, hogy a sertéshúskülkereskedelmi egyenlegünk a nettó importőri pozíciónk ellenére pozitív maradt. Az export értéke
334 millió euró volt 2012-ben, míg az import értéke ugyanakkor 332 millió eurót tett ki (76. ábra).
A jövőben a belföldi alapanyag hiánya és az EU-ból származó alapanyagok árának emelkedése
miatt a vágóhidak között nagyobb árversennyel lehet számolni, hiszen a forgalom növelése csak
növekvő belföldi vagy külföldi alapanyag-felvásárlással képzelhető el. Jelenleg a magyarországi felvásárlási árak alakulása jelentős mértékben függ a németországi áraktól. Az árak alakulását a keresleti piac mellett a szezonális hatások is befolyásolják.
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Az AKI PÁIR adatai szerint a darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára
8,5 százalékkal volt magasabb 2012-ben, mint egy évvel korábban. A sertéskaraj fogyasztói ára 10,4
százalékkal, míg a sertéscombé 11,3 százalékkal emelkedett az előző évvel összehasonlítva. Ebben
nagy szerepe volt annak is, hogy a hazai sertésárak – az előző évekhez hasonlóan – követték az uniós
árak mozgását. A vágósertés termelői átlagára 473 forint/kg (hasított meleg súly) volt 2012-ben, ami
17 százalékkal meghaladta a 2011. évi szintet. Az árak emelkedése többek között a forint gyengülésével magyarázható, hiszen a vágóhidak az import sertést drágábban szerezték be.
76. ábra: A sertéshús és az élő sertés külkereskedelmének alakulása (2003-2012)
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A csontos sertéshús esetében a kivitel növekvő tendenciát mutat. Jelenleg a csontos sertéshús mintegy 75 százaléka a belpiacon, 25 százaléka pedig külföldön kerül értékesítésre, ugyanakkor a belföldi sertéshúsforgalom mintegy 20 százaléka származik importból. A piacvezető
szervezetek értékesítése tág határok között mozog, a darabolt húsok mintegy 20-60 százalékát
értékesítik belföldön, míg a többit külföldön, ugyanakkor a kisebb, többnyire csak vágást – esetleg
darabolást is – végző szervezetek szinte kizárólag belföldre értékesítenek és a félsertés értékesítése
az összes árbevételük 80-90 százalékát jelenti (Varga et al., 2007).
Az elavult tartástechnológia a sertéslétszám csökkenésével jár
Az 1990-es években, de még hangsúlyosabban Magyarország EU-csatlakozása után a sertéságazat teljesítménye folyamatosan csökkent, ami megmutatkozott egyrészt az egyre alacsonyabb jövedelmezőségben, másrészt a sertéslétszám visszaesésében: 2012-ben már kevesebb, mint 3 millió
sertést tartottak az országban. A változásoknak a sertéságazat egyértelműen vesztesévé vált, hiszen
az értékesítési problémák és a veszteséges termelés hatására egyre több gazdaság döntött és dönt ma
is a termelés megszüntetése mellett (77. ábra).
A rendszerváltás óta az állattenyésztési ágazatok közül a sertéstenyésztésben következett be a
legnagyobb visszaesés. A közvetlen ágazat-specifikus nemzeti támogatások az EU-hoz való csatlakozásunk után gyakorlatilag megszűntek. Az uniós sertéstenyésztők az állatjóléti és az állategészségügyi támogatáson kívül nem részesülhetnek egyéb, termeléshez kapcsolódó szubvencióban azzal az indoklással, hogy az ágazat a gabonanövények piacszabályozásán keresztül közvetetten
támogatást élvez.
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A magyarországi sertéstartók jelentős része termőföld hiányában kiszolgáltatott, tekintve, hogy
nem képes biztonságosan elhelyezni a termelés során képződött hígtrágyát és nem képes megfelelő
mennyiségű takarmányt termelni sem. A takarmány megtermelése és a sertéstartás során keletkező
trágya elhelyezése ugyanakkor az üzem működőképességét jelentős mértékben befolyásolja. Emiatt
az egyre magasabb gabonapiaci árakat figyelembe véve a sertéstartás legnagyobb költségét jelentő
takarmányozási költség, valamint a kedvezőtlen földhasználati feltételek sok termelőt a sertéstartás
felszámolására kényszerítenek.
Magyarországon a sertéstelepek 90 százaléka felújításra szorul, a sertéstelepek mindössze 10 százaléka alkalmaz európai színvonalú technológiát. Jelenleg a sertéstelepek zömében a melléktermékek etetése nem illeszthető be a technológiába, hiszen csak kevés nagyobb gazdaság alkalmaz nedves
takarmányozási rendszert, amely a sertéstartásban meghatározó takarmányköltségek csökkentéséhez
jelentősen hozzájárul. Az épületek átépítése, a technológia lecserélése azonban óriási nagyságrendű
befektetést igényel. A magyarországi helyzettel szemben, az EU és az USA fejlett sertéstartó államaiban a nedves takarmányozási rendszer és az ahhoz kapcsolódó olcsóbb melléktermékek felhasználása már bevett gyakorlatnak számít, de természetesen a száraz takarmányozás ott is használatos,
csak kisebb arányban.
A fejlett sertéstartással rendelkező nyugat-európai országokkal szemben Magyarországon nem
specializálódtak a gazdaságok, holott más tartástechnológiát igényel a tenyészállat-előállítás és mást
a hizlalás. A termelők a leselejtezett tenyészállatokat a saját állományukból pótolják, ami rendszerint
a naturális hatékonyság csökkenésével jár. Ezzel párhuzamosan nem elégséges a genetikai kutatás és
a fejlesztések gyakorlatba ültetése sem. A magyarországi sertéstenyésztés előrehaladása elsősorban
a külföldről behozott másod- vagy harmadvonalbeli tenyészállatok itteni tenyésztésbe állításának
köszönhető. A legtöbb tenyésztő ugyanakkor nem képes megteremteni azokat a környezeti feltételeket, amelyek lehetővé tennék, hogy egy adott fajta a genotípusának megfelelő magas szintű teljesítményt nyújtsa. Mindemellett a tenyészállomány meglehetősen heterogén, a szelekciós bázis pedig
kicsi.
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A hazai vágósertés-termelés hatékonysága messze elmarad a legfontosabb versenytársakétól.
A legsúlyosabb gond a kisebb szaporulat, a lassú tömeggyarapodás, a gyenge takarmányhasznosítás,
a hosszú hizlalási idő, az elnyújtott kocaforgó, valamit a jelentős élőmunka-ráfordítás. A hivatalos
statisztikai adatok alapján (16 darab/év alatti választott malacszám, 3,7 kg/kg takarmányhasznosítás)
az eredmény messze elmarad a kívánatostól. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a szürke- és
feketegazdaság jelenléte – óvatos becslések szerint is – legalább 30 százalékos az ágazatban, akkor
a hazai sertéstenyésztés szakmai mutatóinak megítélése már árnyaltabb képet mutat. A megszületett malacok jelentős része már az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe (ENAR) sem
kerül be. A ténylegesen a gazdaságokban jelen lévő és sehol meg nem jelenő sertések természetesen
a takarmányfogyasztásból kiveszik a részüket, így rontva mind a takarmányhasznosítási mutatókat,
mind a kocák utáni hivatalos szaporulati adatokat, tekintve, hogy ezek a malacok a hivatalos statisztika alapján egyáltalán nem léteznek. A magyarországi feketekereskedelem egyik táptalaja az
áfakulcs 27 százalékos mértéke, hiszen az áfa nélkül értékesített termékekkel szemben az áfa-val
értékesített élősertés vagy a tőkehús nem versenyképes. Az ágazati becslések szerint a feketekereskedelem aránya a 30 százalékot is meghaladja. Az adó be nem fizetése tehát konkrét piaci előnnyé
változtatható, hiszen az egyre keményebb piaci versenyben hátrányba kerülnek azok, akik nem tudják gazdasági tevékenységük egy részét átirányítani a feketekereskedelembe.
Az említett hátrányokon túl földrajzi és társadalompolitikai nehézségekkel is meg kell a magyar
sertéstartóknak küzdeni. A magyarországi körülmények között magas fűtési és hűtési költségek a
jellemzőek, valamint tengeri kikötők híján az import fehérje beszerzése és a sertéshús harmadik
országba irányuló exportja egyaránt drága. Az elhullott állatok megsemmisítési költségei nemzetközi
szinten is nagyon magasak. Az állattartó telepeken emellett jelentősen elszaporodott a vagyon elleni
bűncselekmények száma, ezért a hatékony őrzés a termelési költségek további növekedését jelenti.
Az EU keretein belül feldolgozott sertéshús feldolgozásának koncentrálódása a jövőben várhatóan
még nagyobb jelentőséggel bír majd. Jelenleg a 10 legjelentősebb globális húsipari vállalat a sertésvágásokból 11 százalékkal részesedik. Magyarországon a horizontális- és vertikális integrációk kezdetlegesek. Az együttműködések erősítésével azonban javítható lenne az alapanyag-termelői szint
és a feldolgozói szint árérvényesítő képessége, hiszen jelenleg a kereskedelmi szint ármeghatározó
pozícióban van, míg az előbbiek csupán árelfogadók.
A negatív gazdasági folyamatok a hazai sertéstartásnál is elindítottak egy koncentrálódási
folyamatot, hiszen az EU-csatlakozás évében az egyéni gazdálkodóknál tartott mintegy 1,7 milliós sertésállomány mára megfeleződött, és ezzel párhuzamosan a gazdasági szervezetek ma
már az állomány több, mint 70 százaléka felett rendelkeznek (KSH, 2012). Mindezek ellenére a
sertéshús termékpályán mind a horizontális, mind a vertikális integrációk gyenge hatékonysággal
és szervezetlenül működnek, ahol a kereskedelmi kapcsolatokban a bizalmatlanság és a pillanatnyi érdekek alapján történő döntések a jellemzőek, megnehezítve ezzel a kiszámítható és hos�szú távú együttműködés lehetőségét. Az érdekérvényesítés hatékonyságának növelése csak egy
egységes, az egész termékpályát képviselő szervezet létrehozásával képzelhető el, ahol minden
szereplő arra törekszik, hogy a saját tevékenységét a leghatékonyabban végezze el. A sertéságazat
hatékonyságát együttműködést ösztönző elemekkel, illetve a szerződések megszegését szigorú
szankciók beiktatásával lehet megvalósítani.
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Az olcsó import alapanyagok versenyre kényszerítik a hazai termelőket
A sertéshizlalók értékesítési csatornáit megvizsgálva jelentős különbségek lehetnek az élősertésért kapott árak között. Korábban az évi 30-50 ezer vágósertést szállító gazdaságoknak a vágóhidak
élősúly-kilogrammonként prémiumot fizettek, míg jelenleg ez a fajta „jutalmazás” visszaszorulóban
van, de még mindig előfordul.
A jelentősebb feldolgozók a belföldi alapanyag felvásárlására általában éves keretszerződéseket
kötnek, amelyek rögzítik a fizetési határidőt, valamint a mennyiségre és a minőségre vonatkozó
feltételeket. A heti árak a piaci szereplők közötti áralkukból alakulnak ki, amelyeknek alapja a feldolgozók saját értékesítési árai. A kisebb feldolgozók általában csak a hagyományos, szóbeli megállapodáson alapuló kapcsolatokat részesítik előnyben, így ebben az esetben a termelőkkel hetente
állapodnak meg a következő héten szállítandó mennyiségről és az árról. Ezek a szerződések természetesen nagyobb kockázatot jelentenek. A vágóhidak az árakat a kereskedelem felé ugyan nehezebben érvényesíthetik, viszont a termelők felé azokat ők határozzák meg. A termelők és a feldolgozók a
legtöbb esetben nem működnek együtt, közös stratégia híján inkább versenytársakként viselkednek.
A sertéshizlalók ugyanakkor gyakran már minimális kilogrammonkénti felár ellenében is sokszor
elállnak a szerződés teljesítésétől. Emiatt sokszor a termelői csoportok sem bizonyulnak megbízható
partnernek, hiszen a tagok egyénileg is értékesítenek, holott ezek a beszerzési értékesítési szervezetek azért alakultak, hogy a tagjaik számára az egységes fellépés és a nagyobb volumen segítségével kedvezőbb beszerzési és értékesítési árakat érjenek el. Ezáltal a felkínált mennyiség nem ritkán
naponta változik, megnehezítve a feldolgozók vágásának ütemezését.
A kereskedelem számára a friss tőkehús értékesítésénél jóval jövedelmezőbb a magas hozzáadott
értékű készítmények forgalmazása, annak ellenére, hogy ezt a piacot túlkínálat jellemzi.
A húságazat szereplőinek gyenge piaci alkupozícióját kihasználják a multinacionális kiskereskedelmi láncok, amelyek a beszállítókat alárendelt helyzetbe kényszerítették, így azok sokszor
versenyhátrányban vannak az olcsóbb importból származó húskészítményeket forgalmazó kereskedőkkel szemben. Ezt valamelyest elősegítette a húsvásárlási szokások változása, hiszen a hagyományos tőkehúsok forgalma csökkenő, míg a szeletelt és csomagolt húsoké növekvő tendenciát
mutat a kiskereskedelemben. A kereskedők számára ez az értékesítési forma alacsonyabb költséggel jár, mivel nem kell daraboló helységet létesíteniük, illetve hentesek alkalmazása sem szükséges
(Popp – Potori, 2009).
A kiskereskedelmi láncok által kiírt tenderekben a legolcsóbb beszállítói árakkal – különösen a
szeletelt és csomagolt húsok esetében – a magyarországi beszállítók nehezen tudnak versenyezni,
így a láncok a számukra olcsóbb importot részesítik előnyben, ami részükről racionális gazdasági
döntés. Ezért jelenik meg egyre több olyan hazai húsipari szereplő, amely termékeihez olcsó import
alapanyagot használ fel, ezáltal meghatározó szerepet játszik a hazai értékesítési árak alacsony szinten tartásában.
A feldolgozók az együttműködés, valamint a szükséges magyar alapanyag mennyiségének hiánya
miatt fokozódó intenzitással keresik az import alapanyagot, ezáltal még nehezebbé téve a magyar
alapanyag termelők helyzetét. Az a feldolgozó azonban, akinek alaptevékenysége mindössze a vágás
és a darabolás, fejlesztéseket kell, hogy végrehajtson, különben bezárásra kényszerül. Mindezeken
túl a friss tőkehús kereskedelme is változik. A kisebb boltok is egyre nagyobb arányban kérnek darabolt húsrészeket, így a testtáji arányoktól a belföldi értékesítés is egyre nagyobb mértékben eltér,
ami miatt a megmaradt testrészek csak nyomott áron értékesíthetők, még drágábbá téve ezáltal a
termelést.
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A feldolgozók versenyképességük megtartásához egyre olcsóbb és gyengébb minőségű
alapanyagokat használnak fel
A sertéságazatban megindult koncentráció erősödésével a szakosodás jelei is egyre hangsúlyosabban vannak jelen, ezáltal a készítménygyártás a vágástól és a darabolástól egyre határozottabban
elkülönül. A termékpályán továbbra is nagy a csak belföldre termelő vágóhidak száma. Magyarországon a vágóhidak mintegy egyharmada húskészítmény-gyártással és értékesítéssel is foglalkozik,
ugyanakkor jelen vannak a csak húskészítmény-gyártással foglalkozó üzemek is, hiszen itt van meg
leginkább a profit növelésének lehetősége.
A vágóhidak és a darabolók országos megoszlását vizsgálva hamar kiderül, hogy e feldolgozási
fázisok terén nincs összhang, valamint a daraboló- és készítménygyártó vonalak kapacitásai sincsenek összhangban. A vágás a Dél-Alföldön (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád) koncentrálódik, míg a
darabolás, csontozás Baranya megyében. A húskészítménygyártó vonalaknál a legnagyobb üzemi
koncentráció a szalámigyártó vonalaknál van, ugyanakkor a koncentráció nagyon alacsony a szárazkolbász-gyártással és a töltelékáru-gyártással foglalkozó üzemek esetében.
A magyarországi frisshús-kereskedelemben a hagyományos pultos tőkehús forgalma kismértékben ugyan, de csökkenő tendenciát mutat, mert a fogyasztók szeletelt csomagolt hús iránti kereslete
egyre inkább növekszik. A húsfeldolgozóknak ezért alkalmazkodnia kell a változó fogyasztói szokásokhoz, ugyanakkor a kereskedők számára is előnyösebb a csomagolt kiszerelés, mert ez az értékesítési forma kevesebb beruházást igényel.
A külföldi értékesítés esetében a hazai alapanyagból származó és magasabb feldolgozottsági
fokú termékek részaránya a nagyobb, de a vágóhidak és a húsfeldolgozók a készítménygyártáshoz
gyakran használják az olcsóbb importból származó sertéshúsokat is. Ehhez hozzájárul az is, hogy a
magyar vásárlók többsége közömbös az áru származása iránt, viszont nagyon árérzékeny. A vásárlók
még abban az esetben sem engedik meg maguknak a prémium termékek vásárlását, ha tisztában vannak azzal, hogy az adott áru kiváló minőségű és jó ár-érték arányon kerül értékesítésre.
Az élelmiszerpiacon ugyanakkor a magyarországi feldolgozók a minőségi előírások puhulása
miatt egyre gyakrabban az élelmiszerláncok árigényének megfelelő gyengébb minőségű, olcsóbb
termékek előállítására állnak át. A termékek elkészítése egyre gyakrabban a kereskedelmi láncok
igényeinek megfelelően történik, ahol a láncok igyekeznek termeltetőként viselkedni a húsiparral
szemben. Ez sokszor a minőség rovására megy, hiszen a gyártási folyamat meghatározója az, hogy
a kereskedelmi lánc mekkora árat hajlandó fizetni egy termékért. Tekintve, hogy igen gyenge minőségű élelmiszerek is engedélyezettek, így egyedül a fogyasztó dönti el, hogy mit vásárol. A gyártó
ilyenkor olyan termék elkészítésére vállalkozik, amely az adott árból még gazdaságosan elkészíthető,
hiszen a fogyasztók kereslete jelentős arányban a minél olcsóbb élelmiszerek felé irányul.
A Magyar Élelmiszerkönyv előírásai még jobb minőségű termékek előállítását is megkövetelhetnék, viszont ekkor fennállna a veszély, hogy a hazai feldolgozók versenyhátrányba kerülnek, hiszen
az importárukra az előírások nem vonatkoznának.
A feldolgozóknak ugyanakkor a magyarországi állomány megfogyatkozása nem jelent megoldhatatlan problémát, mert az alapanyagot már jelenleg is sokszor külföldről szerzik be – általában
alacsonyabb áron. A feldolgozók a piaci árverseny miatt egyre olcsóbb alapanyagokkal akarnak
dolgozni és ezt igyekeznek folyamatosan beszerezni. Ezáltal szinte függetlenítik magukat a magyar
kínálattól (78. ábra).
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78. ábra: A hazai és az importból származó sertés árának alakulása (2007-2012)
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A vásárlók többsége – az árérzékenység mellett – nyitott az újdonságokra és az egészségesnek
mondott táplálkozás irányába. Emiatt egyre inkább növekszik az igény az alacsony zsírtartalmú termékek iránt. A feldolgozó részéről ezért alapvető érdek, hogy a sovány sertéshús korszerű táplálkozásba való beillesztésének lehetősége a köztudatba is bekerüljön. A vásárlói márkahűség előnyei,
elsősorban a feldolgozott húsok készítőinek lesznek kiaknázhatók.
A feldolgozott áruk fogyasztásában gyakran a szezonalitás is nagy szerephez jut, ez pedig a
versenyképességet rontja. A füstölt áruk többségét Magyarországon a húsvéti időszakban adják
el. A hagyományos termékek, mint pl. a füstölt húsok piaci részesedése csökken, amihez hozzájárul az is, hogy több tradicionális termék gyártásához a feldolgozók nehezen tudják megtalálni
a jó minőségű alapanyagot és a fiatalabb generáció körében ezek a termékek kevésbé keresettek
(Popp – Potori, 2009). A téliszalámi gyártásához szükséges nagysúlyú vágósertések ma már nehezen beszerezhetők, ehhez a selejtezett anyakocák, illetve egyéb nagysúlyra hizlalt – pl. mangalica –
sertések szolgáltathatnák az alapanyagot, azonban a kisebb vágósúlyban értékesített sertések jobban
megfelelnek a jelenleg általános húsipari igényeknek.
A fagyasztott sertéshús ma még egyáltalán nem elfogadott, így az ilyen hús a magasabb költségek
ellenére csak olcsóbban értékesíthető. Emiatt a feldolgozók – a baromfiiparral ellentétben – még
nincsenek is felkészülve a kisebb kiszerelésű fagyasztásra. A feldolgozók azonban a rövid távon nem
értékesíthető húsokat gyakran nagy tételben fagyasztva tárolják, így azonban elveszítik a fogyasztók felé történő közvetlen értékesítés lehetőségét, hiszen az ilyen hús már csak továbbfeldolgozásra
alkalmas. A fagyasztott hús így amellett, hogy piaci értékítélete alacsonyabb, a feldolgozó termelési
költségét még tovább emeli. Ennek ellenére egyre több kisebb feldolgozó van jelen a magyar piacon,
aki fagyasztva is képes befogadni a behozott termékeket.
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A sertéshús termékpálya kilátásai Magyarországon
• A Közös Agrárpolitika 2013 után esedékes megújulása – leszámítva a termelői és szakmaközi
szervezetek szabályozását – a sertéságazat részére semmilyen lényegi változtatást nem hoz
majd, így kedvezőbb támogatási lehetőségek az ágazatban a közeljövőben sem lesznek. Ha a
magyarországi sertéságazat nem lesz képes kilábalni az egyre mélyülő válságból, akkor az EU
nagy sertéshúsexportőr tagországai a magyarországi sertéshús-kereskedelemben döntő befolyásra tesznek szert, aminek következtében a hazai alapanyagok és az abból készült termékek
még nagyobb mértékben visszaszorulnak.
• A kormányzat részéről 2012-ben előterjesztett – a sertéságazat helyzetét javító – stratégiai
intézkedések jó alapul szolgálhatnak a közeljövő sertéstenyésztésének megreformálásában.
Erre a piaci és a finanszírozási problémák, az ágazat szerkezeti felépítését érintő nehézségek, valamint a jelenlegi takarmányozási válság miatt egyaránt szükség van. A jövőben ezért
kiemelt jelentőséggel bír, hogy a sertéstenyésztés és a sertéshús feldolgozás a beruházások
során milyen fejlesztési támogatásokat élvez majd, valamint a jelenlegi és a potenciális piaci
igények milyen mértékben fejleszthetők belföldön és külföldön egyaránt. Ehhez segítséget
nyújthat egy olyan nagyszabású kampány, amely a támogatásokra, a szabályozásra, a finanszírozásra és a szükséges marketingre is tekintettel van. A jó szándék és a sertéslétszám növelését elősegítő intézkedések azonban nem lesznek elégségesek, ha a magyarországi sertéstartás
költséghatékonysága jelentős mértékben nem javul.
• A jelenlegi technológiai színvonalon a tömegtermékek piacán nem vagyunk versenyképesek
a külföldi vetélytársainkkal szemben, így a hazai termelés szinten tartása elsősorban a magas
hozzáadott-értékű termékekkel, valamint a technológiai színvonal emelésével képzelhető el,
nem feladva a tömegtermékek piacát sem. A külföldi termelők a magasabb technológiai színvonalnak köszönhetően végtermékeik minőségét képesek folyamatosan ugyanazon a szinten
tartani, hiszen a vásárlók részéről igény van az állandó minőségre. A magyar húsipar számára
az élelmiszer-biztonság fejlesztése, az egészségtudatos táplálkozás hangsúlyozása kitörési
pont lehet, ez azonban folyamatos innovációt igényel.
• Korszerű, a fejlett sertéstartással rendelkező országokban egyre általánosabb zárt sertéstartó
telepek építésére van szükség, lehetőleg kiegészítve akkora termőfölddel, amely a sertéstelep takarmányigényét megbízhatóan képes kielégíteni. Az így kialakított telepekhez a sertéstrágyát bioenergiává átalakító erőműveket célszerű építeni, ezáltal biztosítva a minimális
környezeti terhelést és a rendelkezésre álló erőforrások minél hatékonyabb kihasználását. Az
élelmiszeripari melléktermék takarmányozási célú felhasználása a közeljövőben a sertéstartás
költségeit számottevően csökkentheti. A korszerű telepek kialakítása nélkül a magyarországi
sertés termékpálya versenyképességének javulása nehezen elképzelhető.
• A hazai, korszerűbb technológiával működő sertéstelepek esetében is vannak a melléktermékek intenzívebb felhasználásának korlátai. A feldolgozóipar termelési szintje sokszor nem
elégséges ahhoz, hogy az igényelt takarmányozási célú melléktermék mindig azonos minőségben rendelkezésre álljon. Emellett sokszor az élelmiszeripar sincs érdekeltté téve a melléktermékek takarmánycélú felhasználását elősegítő anyagkezelési rendszerek alkalmazásában. Az
ipari termelés érdekeltségi szintjének kialakítása a melléktermékek takarmányozási célú felhasználásában ezért a jövőben nagy jelentőséggel bír majd. A melléktermékek felhasználását
leginkább megvalósító Hollandiában az élelmiszeripar, a szeszipar és a bioüzemanyag-gyártás
során jelentős mennyiségű melléktermék keletkezik, amelyek nagy része újrahasznosításra
kerül, így a sertés-takarmányozásban is felhasználhatóvá válik.

131

Sertéshús

• A költségek csökkentésének egyik módja lehet, ha a monogasztrikus állatok részére az állati
fehérje etetése ismét lehetővé válik. Az EU ilyen irányú döntése még nem született meg, de
2013-ban várható, hogy e tekintetben döntés születik, amely remélhetőleg a sertéstartás szakmai igényeit veszi figyelembe és nem a tengerentúli szójatermelő országok gazdasági érdekeit.
• A költségek további növekedése – többek között az egyre szigorúbb állatjóléti előírások miatt
is – a jövőben előre megjósolható. Ennek ellensúlyozása Magyarországon előmozdíthatja az
integrált termelési rendszerek térnyerését. A Nyugat-Európában és az USA-ban megvalósuló
vertikális integráció egyértelműen elősegíti már a termelői és a feldolgozói szinten a jövedelmezőség javulását, hiszen a nyereség elosztása így költségarányosan is megvalósulhat és nem
csupán a kereskedelmi szintet érinti. Emiatt Magyarországon is szükséges lesz maximum 2-3
nagy integrált szervezet kialakulására, amely a tenyésztéstől az értékesítésig végzi feladatát.
A termelői tulajdonú feldolgozás elősegítéséhez az állami segítség – akár kedvező hitelek vagy
vissza nem nyújtandó támogatások formájában – egyelőre nélkülözhetetlennek tűnik.
• A jövőben továbbra is problémát jelenthet a hazai sertéstartók számára az idegen tőke
magas kamata, valamint a szaktanácsadás hiánya is. Ma Magyarországon a sertéstartásnak a
jövedelemtermelő-képessége oly mértékben alacsony, hogy a fejlesztéshez szükséges kölcsön
kamata a termelői folyamatot egyértelműen veszteségessé teszi. Az USA sertéságazati fejlesztésének idején – az 1990-es években – 1 százalék alatt volt a hitel kamata, ami az ágazat számára jelentős fellendülést eredményezett, de Lengyelország EU-csatlakozása előtt is a
támogatások határozottan hozzájárultak a lengyel sertéságazat piaci pozíciójának megerősödéséhez. Míg Nyugat-Európában és az USA-ban a szaktanácsadási rendszer az apróbb részletekig kidolgozott, addig ez nálunk még gyerekcipőben jár.
• A magyarországi vásárlók fogyasztói tudatosságának fejlesztéséhez elengedhetetlenül szükséges az államilag garantált eredetigazolási rendszerek fejlesztése is. Annak ellenére, hogy az
EU-ban a nyomonkövetési rendszer már régóta bevezetésre került, a jövőben az alapanyagtól
a feldolgozást végző üzemig fel kellene tüntetni a gyártott termék életútját. A sertéshús és a
feldolgozott termékek eredete a fogyasztó számára jelenleg szinte teljesen ismeretlen, a gyártmányon feltüntetett adatok jobb esetben is csak részinformációkat tartalmaznak. A magyar
sertéshús vásárlásának ösztönzése a hiteles eredet-megjelölés nélkül a közeljövőben nem lesz
megvalósítható.
• A korábbi évtizedekre jellemző, a régióban piacvezető húsipari szerep visszaszerzése jelentős
beruházást igényel. Ehhez legalább 2 korszerű, zöldmezős beruházással megvalósuló, nagykapacitású vágó-daraboló üzem létrehozása szükséges, amely a legmodernebb nyugat-európai
vágóhídi követelményeknek is teljes mértékben megfelel.
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A baromfi termékpálya nemzetközi kilátásai
Nő az intenzív termelésű baromfihús előállítása
A szárnyastermékek fogyasztásával szemben a korábbi állategészségügyi problémákra vis�szavezethetően megrendült fogyasztói bizalom a baromfiiparra nehezedő erőteljes élelmiszerbiztonsági nyomásnak köszönhetően helyreállt. Bár a baromfitermékek fogyasztásának évtizedekig
tartó dinamikus fejlődése az évezred első évtizedében megtorpant, mára újra kiegyensúlyozottan nő.
Az USDA adatai alapján a vertikum termékeinek fogyasztása 2020-ig összességében 15 százalékot
meghaladó mértékben nőhet, ami nem véletlen, hiszen a termékpálya termelési oldalára jellemző biológiai és gazdasági előnyök a legolcsóbban és leggyorsabban előállítható hústerméket eredményezik.
Az elkövetkező években a fogyasztók biztonságos, környezetbarát baromfitermékek iránti igénye
tovább nő és előreláthatólag az organikus és szabadtartású termelési módszerekkel előállítható szárnyas áru kereslete is emelkedni fog (OECD, 2012). Ez utóbbinál közrejátszik az is, hogy a fogyasztók ezeket a termékeket gyakran azonosítják a fenntartható, környezetbarát termeléssel előállított
élelmiszerekkel. Mivel ezzel a hústermelési módszerrel a világ lakosságának legfeljebb felét lehetne
ellátni, a globális hússzükséglet előállítása továbbra is nagyüzemi keretek között fog történni, viszont
környezetbarát és fenntartható intenzív termelési eljárással. Az állati termékek nagyüzemi termelése
közül a baromfihús előállítása a leginkább környezetbarát és fenntartható intenzív termelési mód,
ami szintén a szárnyasokból készült termékek térnyerését indokolja.
A hús termelésének és fogyasztásának emelkedését a világgazdaság növekedése, illetve egyes térségek gazdasági teljesítménye befolyásolja. Az elmúlt évek eredményei azt mutatják, hogy a GDP és
a baromfihús-termelés együttesen mozgott, így a GDP növekedése, illetve csökkenése a baromfihús
fogyasztásának és termelésének változásában közvetlenül megmutatkozik.
A baromfihús fogyasztásának regionális megoszlása átrendeződik
Az USDA adatai alapján a világon elfogyasztott 242 millió tonna hús (juhhús nélkül) 36 százaléka
csirke- és pulykahús, mennyisége 2012-ben összesen 86,2 millió tonna volt (79. ábra). A világ legnagyobb fogyasztója az USA és Kína, de jelentős a baromfihús-fogyasztása Brazíliának és az Európai
Uniónak is. Globális tendencia, hogy különösen a közepes és alacsony jövedelmű országokban erőteljesen nő az import baromfihús fogyasztása.
Az Európai Bizottság adatai alapján előreláthatóan növekedni fog a baromfihús részaránya a húsfogyasztáson belül, és a vásárlói körökben továbbra is megmarad azon termékhez kötődő pozitív
termékimázs50 (egészséges, viszonylag olcsó), amelyek 2020-ig a fogyasztás további növekedését
okozzák (80. ábra).

50

A termékimázs (product image) a fogyasztó által a terméknek tulajdonított racionális, érzelmi, szociális és szimbolikus jelentések összessége.
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79. ábra: A világ csirke és pulykahús fogyasztásának megoszlása 2012-ben
Globális fogyasztás: 86,2 millió tonna
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Forrás: USDA, 2012

80. ábra: Az EU fejenkénti baromfihús-fogyasztásának alakulása (2010–2020)
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Forrás: Európai Bizottság, 2012

A baromfihús-termelés dinamikus növekedése várható
A baromfivertikum az állattenyésztési ágazatok közül – a baromfifajok szaporodásbiológiai
adottságaiból adódóan – a piaci igényekhez legrugalmasabban alkalmazkodó ágazat. A Rabobank a
baromfihús termelésében 15 százalékot meghaladó globális termelésnövekedést prognosztizál 2020ig és előrejelzése alapján az előállított mennyiség 2030-ig meghaladhatja a sertéshús termelését.
A termelés éves szinten baromfihús esetében 2,4 százalékkal emelkedhet, ezen belül is a broilerhús
termelése évente 3,5 százalékkal nőhet, míg a sertéshúsé 1,7 százalékkal, a marhahús pedig 1,6 százalékkal bővülhet.
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A baromfihús előállításának iparszerű, a mezőgazdasági és az élelmiszeripari tevékenységet
összefogó vertikális integrációja a fejlett országokban egyre nagyobb vállalatcsoportok kialakulásához vezetett. A baromfiipar területén tevékenykedő integrátor cégek irányítják a mezőgazdasági
– tenyésztési, nevelési, hizlalási – szakasz mellett a feldolgozó és továbbfeldolgozó fázist, valamint
a kereskedelmet is. Nagyobb és teljes integráció esetében ehhez olyan melléktevékenységek is kapcsolódnak, mint a szántóföldi növénytermesztés vagy a takarmánygyártás, amivel teljesen zárt rendszerben termelhető meg a baromfihús és az abból készült termékek.
Az ázsiai régióban folytatódik a világ második legnagyobb termelőjének számító Kína térnyerése,
termelése éves szinten 3,5–4 százalékkal emelkedik.
A dél-amerikai országok baromfihús-termelése a globálisnak csaknem negyede, 23 százaléka
(81. ábra). Versenyképességi előnyük a termelésben 2–3 százalékos növekedést okoz éves szinten
és növeli a globális termelésből való részesedésüket. A dél-amerikai térségben a brazíliai mellett az
argentin, a kolumbiai, a venezuelai, a perui, a chilei és a bolíviai termelés is dinamikusan fejlődik és
fogyasztásuk és a baromfihús-előállítás emelkedése mellett ezen országok exportja is erőteljesen nő
(20. táblázat).
81. ábra: A világ baromfihús-termelésének megoszlása 2012-ben
Globális termelés: 86,9 millió tonna
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20. táblázat: Dél-Amerika baromfihús-termelése és -fogyasztása (2011)
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Forrás: Baromfi Hírmondó, USDA, 2012
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A legnagyobb fejlődést az elmúlt öt évben Oroszország, Ukrajna és India érte el a szárnyashúsok
előállításában. Az orosz és az ukrán baromfihústermelés évi 15–20 százalékos növekedése a legdinamikusabb, mennyisége 2012-re elérte a 2,8 millió tonnát. Oroszország után India baromfitermelése
– elsősorban csirkehús előállítása – fejlődik leggyorsabban.
Az elkövetkező években a baromfihús globális termelésének motorja továbbra is az USA, Kína és
Brazília lesznek, termelésük részesedése 2020-ig összességében a jelenlegi 53 százalékról 60 százalékra emelkedik.
Kínában nő a feldolgozott áru termelése
Kína baromfihús-termelésének erőteljes növekedése az országot a világ második legnagyobb
termelőjévé emelte 10 év alatt. Az USDA adatai alapján Kína baromfihús-termelése 2012-ben elérte
a 13,8 millió tonnát. A termelés emelkedése jelenleg is dinamikus, de nem éri el az Oroszországban
és Indiában tapasztalt növekedési szintet. Az USDA előrejelzése szerint az ázsiai ország termelése
a fogyasztással megegyező mértékben bővül az elkövetkező években, míg baromfihúsexportja az
importnál valamivel nagyobb mértékben nő, a belső fogyasztáson belül pedig visszaesik az import
baromfitermékek aránya.
Kína versenyképessége abban rejlik, hogy a külföldi tőkére alapozott magas fokú technológia
és menedzsment rendkívül olcsó munkaerővel párosul, így a takarmány alapanyagok hozzáférhetőségéből, gyenge infrastruktúrából és állandó baromfi-egészségügyi veszélyekből adódó problémák
ellenére is növekedést tud elérni. Mivel az ország lakossága nagy gabonafogyasztó és a takarmánynövényként is hasznosítható növényeknek humánkonkurenciája van, előnyben részesíti a két legjobb
takarmányértékesítő állattenyésztő ágazatot, a baromfit és a halat. Jelenleg az előállított szárnyas áru
döntő részét még mindig élőbaromfiként értékesítik, viszont párhuzamosan a feldolgozóipar fejlődésével és az urbanizációval ez a feldolgozott termékek kereslet-növekedésének irányába tolódik el.
Oroszország termelése és exportja tovább nő, importja visszaesik
A volt Szovjetunió szétesése a politikai környezet változásával és gazdasági hanyatlásával párhuzamosan a régió baromfiiparát is érintette. A gyenge hatékonyságú, alacsony produktivitású ágazat
éveken keresztül küzdött az integrált termelés és a tőke hiányával. Az alacsony fizetőképes kereslet,
a versenyképes termelési technológia, a marketing és piaci információk hiánya az évtized végére
töredékére csökkentette a térség országainak baromfihús-termelését, ami 1,8 millió tonnára esett
vissza és az egyik legnagyobb baromfihús-importőrré tette az országokat. Az elmúlt tíz évben viszont
Oroszországban több mint 200 milliárd rubel (6,7 milliárd USA dollár) értékben hajtottak végre fejlesztéseket az ágazatban. A kormányzati támogatások és a külföldi tőke fellendítette a termelést, ami
Oroszországban háromszorosára, Ukrajnában csaknem négyszeresére nőtt 2005–2012 között. Az
első lökést a vertikum fellendülésének a 2003-ban bevezetett kvótarendszer adta, amivel korlátozták
az országba beáramló baromfihús mennyiségét, ugyanakkor az elfogadott mezőgazdasági fejlesztési
terv is segítette, aminek köszönhetően nemcsak az előállított baromfihús mennyisége nőtt, de a minősége is javult. Oroszország 2012 júliusa óta WTO tagország lett, de ez nem okozott lényeges különbséget a kvótarendszerében. A 2013-ra vonatkozó kvótarendszer alapján Oroszországba összesen 363
ezer tonna kedvezményes vámtarifájú (25 százalék) baromfihús szállítható (az EU tagországokból 80
ezer), a kvótán felül beszállított baromfihúsra 80 százalékos vámtarifát számítanak (Aliczki, 2013).
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A korszerű technológiai fejlesztések és a javuló menedzsment az EU tagországokkal szemben
korábban versenyképtelen baromfivertikumban olyan szintű javulást hozott, hogy 2012-re Oroszország csaknem teljes mértékben önellátóvá vált. Az Orosz Szövetségi Statisztikai Hivatal (Rosstat)
adatai alapján Oroszország baromfihús-fogyasztása 3,4 millió tonna volt 2011-ben, amelynek 85
százalékát, 2,9 millió tonnát már orosz termelők állítottak elő. Amennyiben az ágazat fejlődésének
üteme nem lassul jelentős mértékben, a következő években a baromfihúst exportáló országoknak
nemcsak az orosz import visszaesésével, hanem az ország baromfihús-kivitelének növekedésével és
konkurenciaként történő megjelenésével is számolnia kell (82. ábra).
82. ábra: Oroszország csirkehústermelésének alakulása 1990–2020a) között
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Forrás: Az orosz agrárattasé beszámolója alapján (2012)
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Az EU szabályozása visszafogja a termelést
Az Európa Bizottság adatai alapján az EU csirke- és pulykahústermelése 12 millió tonna volt
2012-ben, aminek több mint 83 százalékát a csirkehús, 16 százalékát a pulykahús adta.
Az EU tagországok baromfitermelését az extrém magas termelési költségek befolyásolják, ami
többek között (a takarmány, a munkaerő, az energia költségei mellett) az élelmiszer-biztonsági,
állategészségügyi, állatvédelmi előírásokra vezethető vissza. Tény, hogy az innovatív, a biológiai
változatosságot fenntartó termelésű baromfihúst a tagországok lakossága is jobban preferálja, mint
a világ más régióiban, sok esetben viszont előbb készül állategészségügyi, állatvédelmi illetve állatjóléti szabályozás bizonyos termelési, illetve feldolgozási fázisra vonatkozóan, mint az arra irányuló
igény a fogyasztókban megfogalmazódna. Az Európai Bizottság legújabb határozata szerint a 2013.
év végéig az EU baromfivágóhídjain be kell vezetni a gázos kábítás alkalmazását. Erre számos tagország – többek között Magyarország – vágóhídjai sincsenek felkészülve és mivel a legnagyobb
termelők maguk végzik a vágást, az előírás komoly terhet ró a teljes termékpályára.
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83. ábra: Az EU csirke- és pulykahústermelésének tagországok közötti megoszlása (2011)
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Forrás: Nemzetközi adatok: Európa Bizottság, 2013; a Magyarországi adat: KSH, 2013
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Importnövelő ketrecváltás
Az EU 1999/74/EK irányelvében a tojótyúk ketrecek bővítését, illetve cseréjét írta elő. A rendelet alapján 2012. január 1-től 500 helyett minimum 750 négyzetcentiméter életteret kellett biztosítani egyenként a tyúkok számára, és ülőrúddal is el kellett látni a ketreceket. Az új típusú
ketrecekben a megtermelt tojás nem egészségesebb és nem jobb, azaz sem az összetétele, sem a
táplálóanyag-tartalma nem különbözik a hagyományos ketrecben előállítottól. Az átgondolatlan
irányelvben előírtakat szakmai kifogások is érték. Miután 25-50 állat van egy egységben elhelyezve, nagyobb a szociális stressz, kevesebb a tojástermelés. Ezenkívül rosszabb a higiéniai állapot, a fa ülőrudak miatt kiírthatatlan a tyúktetű, az ülőrudak miatt nagyobb az állatok sérülésének
veszélye, gyakoriak a talp különböző betegségei, így összességében nő az elhullás aránya.tyúkonként átlagosan ötezer forintba került a ketrecek átalakítása, amiben ráadásul a kisebb férőhely
miatt drágábban lehet előállítani a tojást. Ha a hagyományos ketrec termelési költségeit 100 százaléknak vesszük, akkor az új típusú ketrecben egy tojás előállítása 10-20 százalékkal, esetenként
– a termelési módtól függően – akár 30 százalékkal is magasabb (84. ábra) (Aliczki, 2012).
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százalék

84. ábra: Az egyes tartásrendszerek önköltsége a tojótyúktartásban
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Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (2013)

Magyarországon körülbelül száz kisebb telep, ezen belül kétszázezer tyúk esett ki a termelésből. A rendelet hatálybalépését követően az étkezési tojáspiacon Európában csökkent a kínálat és
nőtt az ár, és valóságos tojásturizmus alakult ki húsvét előtt. Közvetlenül a szabály életbelépése
előtt – míg az európai termelők nagy része már drágábban az előírásnak megfelelően állította elő
a tojást – megfelelő korlátozás hiányában nőtt az uniós előírásoknak nem megfelelő körülmények
között termelt tojástermékek importja (Aliczki, 2012).
Az egységes szabályoknak történő megfelelés a tagországok különböző gazdasági helyzete miatt
nehezen tartható, és a folyamatosan megjelenő teherként nehezedő szabályok a termelők kiesését és
az előállított baromfihús mennyiségének visszaesését okozzák. Az EU más technológiával történő
termelését megfelelő jelöléssel és informálással kellene tudatosítani a fogyasztókban. Ennek hiányában a termékek magas ára a belső termelésű áru vásárlását és fogyasztását csökkenti és az import
baromfihús beáramlását fokozza.
Jó példa az osztrák védjegy
Ausztriában az 1999/74/EK irányelvében előírtakat 2009-ig kellett a termelőknek megvalósítani. Az új rendszerbe 100 millió eurót ruháztak be, ami 2010-re 82 százalékos önellátási szintre
redukálta az ország termelését és ez azóta sem változott. Mivel a fennmaradó belső szükségletet
importból kényszerül az ország pótolni, saját termelői védelmére címkézési rendszert vezetett be.
Védjeggyel látja el az országban előírásnak megfelelően termelt tojásokat, ami a termelőknek
igaz többletköltséget jelent az Osztrák Tojás Szövetség irányába, viszont a fogyasztók figyelmét
felhívja az áru származására (85. ábra).
85. ábra: Ausztriában a helyi termelési áru megjelölésére használt védjegy
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A vertikum képviselete a vásárlókban évek alatt megfelelő kampányokkal tudatosította a helyi
termékek választásának fontosságát, így 2012-re elérte, hogy az osztrák fogyasztók 72 százaléka
fontosnak tartsa a tojás hazai származását és a védjegy alapján válasszon. Jelenleg az üzletekben
található tojások 95 százaléka címkézett és a vásárolt áru 80 százaléka helyi származású (Wurzel,
2012). Magyarországon is van hasonló kezdeményezés. A Magyarországon előállított tojás kisebb
marketing munkával kísérve, „Hazai tojás” néven kerül forgalomba.
Ennek ellenére az Európai Unió baromfiiparának szerepe és jelentősége nem hanyagolható el,
hiszen az AVEC (Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU Countries) 2011-es
jelentése szerint a közel 32 ezer tonna baromfihúst előállító vállalkozás 673 ezer embert foglalkoztat és a 12 millió tonna előállított baromfihús 107 milliárd euró forgalmat teremt (Zoltán, 2011).
A Bizottság előrejelzése alapján 2020-ig a baromfihús-termelés 3 százalékkal nő, aminek 80 százalékát az EU-15, míg 20 százalékát az EU-12 fogja előállítani (86. ábra). Mivel a fogyasztás növekedésében a Bizottság 6 százalékos emelkedést prognosztizál, a Közösség termelésének 3 százalékos
bővülése belső szükségletét sem fogja fedezi.
86. ábra: Az EU baromfihús-termelésének alakulása 2010–2020 között
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Forrás: Európai Bizottság, 2012

A korábbi évek törekvései és a piac szabályozása az EU baromfiiparának a versenyképességét
jelentősen csökkentette. Az USA-ban 36 százalékkal volt alacsonyabb a broilerhús termelési költsége 2007-ben, mint Hollandiában (Nyárs, 2008). A brazíliai önköltség több mint 40 százalékkal
volt kedvezőbb, az alacsonyabb adminisztratív, takarmány- és munkaerő költségek miatt. Mindkét
országban engedélyezett a hús- és csontliszt használata, ami az EU-ban 2001 óta tilos. Az európai
termelők kezdeményezték annak ismételt bevezetését, ezért 2013. évi újbóli engedélyezés is szóba
jött, de azóta sincs előrelépés ez ügyben. Az EU, illetve az amerikai és brazil (dél-amerikai) baromfiipar közötti korábbi versenyelőny a világgazdasági válság időszakában mérséklődött, de még mindig
tetemes előnye van az amerikai kontinens országainak. Ott az előállítást nem nehezíti a Közösségéhez hasonló szabályozási rendszer, amit gyakran a fogyasztói igények nélkül és a közgazdasági
lehetőségek határain túl vezetnek be (Zoltán, 2011).
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A nagy európai termelőknek is jelentős teher az EU szabályozása
A baromfiipar adminisztratív kötelességeinek fokozása, az állatjóléti, környezetvédelmi és
állatszállítási előírások szigorítása, a hatósági ellenőrzés, a laboratóriumi vizsgálati kötelezettségek növelése együttesen idézték elő a jelentős költségnövekedést, ami nem csak az újonnan
belépett, gazdaságilag gyengébb országokban, hanem a régi tagországokban is jelentős terhet ró
a vertikum szereplőire. Az EU legnagyobb baromfihús-előállítójának, Franciaországnak 20082011 között 400 ezer tonnával (20 százalék) csökkent a termelése (World Poultry, 2012) és a
Francia Baromfi Szövetség (CFA) szerint az elkövetkezendő tíz évben sem fog a baromfiipara
lépést tartani a globális termelés és fogyasztás dinamikus fejlődésével. Európában az ország
szerepe még meghatározó a piacon, de a strukturális gondok további problémákat vethetnek fel
és részesedése visszaeshet. Habár 2010-2011 között lassú ütemű nevekedés volt tapasztalható,
ez messze elmarad a globális és az európai versenytársak növekedési mutatóitól. Míg a világ
baromfihús-termelése 3 százalékkal bővült, Franciaország 1,86 millió tonnával csak 2,3 százalékos növekedést ért el, ami nem tudta kielégíteni az egyre növekvő belső fogyasztást sem. Több
tényező gyengíti Franciaország baromfiiparát. A termelőknek jelentős problémát okoz az adminisztrációs költségek növekedése és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés. Mindemellett gazdasági fejlettségétől függetlenül Franciaországban sem kielégítő a termelőegységek
állapota, az épületek elöregedettek (2011-es felmérés szerint a baromfiistállók átlagos életkora
22 év) és állaguk folyamatosan romlik, mivel a termelő gazdaságok szintjén több mint tíz éve nem
történt komolyabb beruházás. Az épületek még alkalmasak ugyan az intenzív állattartásra, ám
hosszabb távon a befektetések hiánya kihathat a termelésre. A gazdaságok mérete és az istállók
nagysága kisebb, mint a versenytársaké, amit fokoz a franciaországi feldolgozók kapacitásának
50 százalékos kihasználatlansága.
Ez nem azt jelenti, hogy az EU baromfiiparára vonatkozó szabályok feleslegesek, hiszen a termékek minőségének közösségi szabályozása fokozza a Közösségen belüli koncentrációt és az integrációt. A probléma az, hogy nem veszi figyelembe a termékpálya szereplőinek gazdasági helyzetét, ami
szélsőséges esetben nem csak a termelés, hanem az Unió feldolgozó iparának visszaesését is okozhatja. A feldolgozó cégek felszámolása az EU térségén kívüli baromfitartókat erősíti, ami a gyakran
kontinenseken átívelő globális Európán túli cégek térnyerését eredményezi.
Brazília baromfihús-kivitele stagnál, az USA exportja nő
A világkereskedelembe 10,2 millió tonna baromfihús került 2012-ben, azaz a globális termelés 12
százaléka. A világ legnagyobb exportőrei USA és Brazília a globális forgalomból csaknem 70 százalékkal részesedtek, de jelentős kivitele van az Európai Uniónak is (87. ábra).
A madárinfluenza miatt több jelentős baromfihús-exportőr egyre inkább a hőkezelt, konyhakész
termékek irányába tolta el kivitelének termékszerkezetét (AVEC, 2012). A magasabb előállítási költségek miatt ezek a termékek a nagyobb vásárlóerejű országokban kerülnek értékesítésre.
Míg Brazília piacokat veszíthet a Közel-Keleten és Dél-Afrikában – ahol dömpingellenes vámot
vezettek be – illetve a dollárral szemben erősödő valutája is mérsékli kivitelét, addig az EU részesedése stagnál, az USA piaci részesedése pedig nő.
A baromfiszállítmányok legnagyobb felvevője Japán (0,84 millió tonna), de jelentős mennyiség
irányult Szaúd-Arábiába és az EU tagországokba is. Oroszország termelésének a növekedése 20082012 között importjának 70 százalékos visszaesését okozta (88. ábra).
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87. ábra: Régiók részesedése a baromfihúsexportból (2012)
Összesen: 10,38 millió tonna
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88. ábra: Régiók részesedése a baromihúsimporból 2012-ben
Összesen: 8,26 millió tonna
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Forrás: USDA, 2012
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Az EU baromfihús-kivitele visszaesik, a kereskedelem elsősorban
tagállami szintre korlátozódik
A világpiaci áremelkedés és a Távol-Keleten állategészségügyi problémák miatt kialakult ellátási
nehézségek sem okoznak növekedést az EU exportjában. A konkurens exportőr országokkal szemben versenyképtelen árai az uniós kivitel visszaesését okozzák.
21. táblázat: Az Unió baromfihús-kereskedelmének alakulása 2010–2020 között
ezer tonna
Baromfihús
Nettó termelés

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

11 967 11 964 12 040 12 119 12 130 12 100 12 144 12 201 12 247 12 345 12 397

Import

779

786

786

777

790

815

827

829

830

830

835

Export

1 159

1 375

1 358

1 315

1 218

1 155

1 132

1 123

1 115

1 163

1 108

Forrás: Európai Bizottság, 2012

A szállítmányok legnagyobb része Brazíliából, Thaiföldről és Chiléből érkezik az EU-ba. A behozatalban a félkész- és késztermékek, valamint a sózott- és fagyasztott baromfihúsok dominálnak.
Az Európai Bizottság 2003-ban a madárinfluenza kitörését követően felfüggesztette a Thaiföldről
származó nyers csirkehúsok és csirkehús termékek importját. Időközben felszámolták a betegséget
az ázsiai országban, így az Európai Bizottság fokozatosan feloldotta az importtilalmat és 2012. július
1-jétől ismét szállít nyers csirkehúst a Közösségbe. Thaiföld visszatérése várhatóan nem gyakorol
számottevő hatást az EU friss csirkehúspiacára, mivel azt erősen védik a friss hús jelölésre vonatkozó
előírások. Ugyanakkor a nemzetközi piacra már jelentősebb befolyással lehet a versenyképes áraival,
ami viszont hatással lehet az EU baromfihúsexportjára is. A vámkontingensek módosítása nem valószínű, így az importárak csökkenése sem, ráadásul jelentős versennyel lehet számolni az exportőrök
(elsősorban Brazília és Argentína) között.
A Közösség 1,35 millió tonna baromfihúsexportjának számottevő része Hongkongba irányult,
ahová 70 százalékkal nőtt a kivitel 2008–2011 között. Emellett az EU jelentős mennyiséget szállít
Szaúd-Arábiába, Beninbe és jelenleg még Oroszországba is. Az orosz piacon értékesített mennyiség
azonban néhány év alatt a felére csökkent: míg 2008-ban 230 ezer tonna baromfihúst értékesített itt
az EU, addig 2011-ben már csak 115 ezer tonnát.
A baromfihús-kereskedelem az EU tagországai között intenzív, de az eltérő gazdasági fejlettség,
illetve a vásárlóerő terén tapasztalható különbségek miatt a drágább termékek (csirke- és pulykamell)
az EU-15-ben, míg az olcsóbb termékek (comb, szárny, farhát) az EU-12-ben kerülnek értékesítésre.
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A baromfi termékpálya magyarországi helyzete
A húsfogyasztáson belül a baromfihús részesedése csökken
Magyarországon 2006–2007 között a madárinfluenza, 2008-ban pedig a takarmányárak robbanása
okozott válságot a szektorban. A takarmányárak éves átlagos növekedése a csirketápok esetében
13 százalék volt 2006–2011 között, de a termelők helyzetét az energiaárak megugrása is nehezítette.
A villamos áram 2006–2011 között 22 százalékkal, a földgáz 99 százalékkal, míg a gázolaj 50 százalékkal drágult. Igaz viszont, hogy a felvásárlási árak, bár az emelkedő költségeket csak részben kompenzálták, növekvő tendenciát mutattak. Az élő csirke felvásárlási ára 2006–2011 között közel 45
százalékkal nőtt, míg az élő pulykáé 40 százalékkal emelkedett. Mivel a felvásárlási árak növekedése
nem ellensúlyozta teljesen az energia- és a takarmányköltségek emelkedését, a baromfihizlalók jövedelempozíciója romlott. A felvásárlási árak növekedése és a baromfihúsok átadási árainak stagnálása
pedig a baromfifeldolgozás jövedelmezőségét csökkentette. Az áfakulcs háromlépcsős emelése az
utóbbi években egyrészt a fogyasztói árak emelkedése miatt visszafogta a belföldi fogyasztást, másrészt erősítette a szürke- és feketegazdaságot, amelynek aránya a Baromfi Termék Tanács (BTT)
becslése alapján 15–25 százalékról 35 százalékra nőtt a szektoron belül. A 2012-es nyár forrósága
újabb jelentős veszteségeket okozott. A többletelhullás és a megsemmisítési költség mellett az állatok
étvágytalansága súlygyarapodás csökkenést is eredményezett. Az aszály a terméskínálatot is rontotta,
különösen a baromfi esetében domináns alaptakarmánynak számító kukoricánál. A baromfitermékek
közül a húscsirke értékesítését 2012 nyarán a beszállítók közötti árharc jellemezte. Az ágazat erős
összefogása, szervezése híján a kereskedelem a beszállítók áremelési kísérleteit eddig elhárította.
A 2012-es év betakarítási időszakától számított időszakban a termelési költségek 30 százalékkal
nőttek, a felvásárlási ár a vágócsirkénél 15 százalékkal emelkedett, míg a vágópulyka esetében
a növekmény csak 6 százalékot ért el. Eközben a fizetőképes kereslet nem nőtt, a baromfihúsfogyasztás pedig csökkent. Ez a feldolgozókat is kellemetlenül érintette, több üzem is csődbe ment.
A termékpálya szerkezete a rendszerváltáskor kedvezőtlen irányba mozdult el. A létrejött új gazdaságok zöme ma nem rendelkezik termőterülettel, így a piacon szerzi be az állattartáshoz szükséges
takarmányt, ami nehezen kigazdálkodható többletköltséget eredményez. A hazai és a nemzetközi
versenyképesség csak akkor biztosítható, ha a baromfitartó üzemek maguk termelik meg a gazdasági
abrakot. Így meg tudnák takarítani a piaci ár és az önköltség közti különbséget, és hozzájuthatnának
a területalapú támogatáshoz is.
A hazai húsfogyasztásból a baromfihús részesedése tízéves viszonylatban 5 százalékponttal esett
vissza. Az egy főre jutó baromfihús mennyisége 23,7 kg volt 2011-ben (KSH, 2013). Amíg a sertéshús aránya (48 százalék) az összes húsfogyasztásból 2008–2010 között fokozatosan nőtt, addig
a baromfihúsé 46,7 százalékról 43 százalékra csökkent. A nyugat-európai országokhoz hasonlóan
Magyarországon is nőtt az egészségtudatosan választott élelmiszerek, kényelmi termékek fogyasztása, így a baromfihús esetében is emelkedett a magas hozzáadott értékű, háztáji ízeket idéző
szabadtartásos baromfi kereslete, illetve nőtt a könnyen elkészíthető elősütött/feldolgozott baromfitermékek fogyasztása. Az élelmiszerbiztonság kulcseleme a baromfihúsok megfelelő csomagolása,
amivel szemben megváltoztak a fogyasztói igények. Jellemző tendencia, hogy – az USA-hoz és
Nyugat-Európához hasonlóan – a csomagolatlan hústermékek helyett a nem manipulálható csomagolású koncepciók kerültek előtérbe a fogyasztók választásánál.
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Magyarország baromfihús-fogyasztása az Unió viszonylatában jelentős
Magyarországon a baromfihús egy főre eső fogyasztása visszaesett, de még így is az EU hatodik
legtöbb baromfihúst fogyasztó tagországa vagyunk (89. ábra).
Magyarországon egyrészt tovább nő a minőségi, értéktöbblettel rendelkező baromfitermékek
iránti kereslet a prémium kategóriás termékeket fogyasztók körében. Másrészről a csirkehús árának
várható emelkedése miatt a húsfogyasztás visszaesése elkerülhetetlen, mivel a magyar fogyasztók
egy részének jelenleg is nehézséget okoz a hústermékek megvásárlása. A csökkenés mértéke nehezen
prognosztizálható, de függ a fogyasztói rétegtől és szokásoktól. Az alacsonyabb keresetű fogyasztói rétegnél még inkább jellemző lesz a közeljövőben az olcsó árfekvésű húsrészek, -termékek (pl.
csirkefarhát) választása. Az ország baromfihús- fogyasztása nagyban függ attól is, hogyan változik a
sertéshús ára. Jellemző tendencia, hogy az egyik termékkategória árának emelkedése a másik termék
fogyasztásának növekedését vonja maga után.

kg

89. ábra: Az EU tagországainak egy főre jutó baromfihús-fogyasztása (2010)
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A baromfiágazatok üzemgazdasági előnyei és hátrányai
Magyarországon az ágazatot az import fehérje nagyarányú felhasználása jellemzi, ezért a szója
árának növekedése nehézséget jelent a vertikum számára. Eszközigénye más állattenyésztési ágazatokhoz képest alacsony, mindemellett kiváló istállókihasználtság jellemzi, így a legnagyobb az
egységnyi férőhelyen előállított hús mennyisége. Az ágazat technikai és gazdasági hatékonysága a
fajok produkciós és reprodukciós képessége miatt magas. A zárt technológia viszont szigorú fegyelmet és hozzáértést igényel, amihez Magyarországon nem minden esetben van megfelelő szaktudás.
Az esetenkénti élőmunka csúcsok (csőrözés, vakcinázás, rakodás stb.) ellenére, az állati termékeket
előállító ágazatok közül a legkisebb az élőmunka-igénye és a legjobban szervezhető a munkarendje.
A befektetett tőke mozgása és az ökonómiai megtérülés gyors, ami likviditási előnyt ad a termékpálya szereplőinek. Hátrány viszont, hogy a gyors megtérülés, alacsony jövedelemteremtő képességgel
és magas rekonstrukciós igénnyel párosul, amit súlyosbít, hogy a tőkeszegény vállalkozások nem
tudnak fejlődni a feldolgozók előfinanszírozási nehézségei miatt. Bár a legjobban integrált állattenyésztési ágazat, a kereslet és a kínálat jelentősen ingadozik.
A baromfiállomány 2011-ben 2 százalékkal kevesebb volt, mint egy évvel korábban, viszont a
megelőző öt év átlagát (2006–2010) 5 százalékkal meghaladta.
90. ábra: A baromfiállomány megoszlása Magyarországon (2008–2012)
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Forrás: KSH, 2012

Továbbra sem javult az ágazat versenyképessége
Az AKI 2009-ben, az ágazat versenyképességéről készített tanulmányában (Popp, et al. 2009)
a baromfivertikum makrogazdasági és üzemi tényezőire visszavezethető hiányosságaira hívta fel
a figyelmet. Akkor az ágazat a genetika mögött lemaradt és elavult tartástechnológia miatt komoly
állategészségügyi problémával küzdött és az állomány szalmonella fertőzöttsége is kirívóan magas
volt. Az új beruházások drasztikus csökkenése miatt a telepek műszaki állapota leromlott és az idejemúlt tartás- és takarmányozás-technológiai berendezések sem tették lehetővé a világszínvonalú
hibridekkel történő gazdaságos termelést. A versenyképes működéshez szükséges termelési feltételeknek a telepek mintegy 60 százaléka felelt meg 2009-ben, viszont kellő átalakítással a nem megfelelő telepek nagy része is kielégítő termelésre alkalmassá tehető lett volna, és mindössze 10 százalék
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volt termelésre alkalmatlan. Igaz, az AKI tesztüzemi adatai alapján a baromfiágazat esetében51 20102011 között a nettó hozzáadott érték, mint jövedelem mutató, 13,6 milliárd forintról 18 milliárd
forintra emelkedett, a hosszú távú tendencia aggodalomra ad okot, mivel a beruházások 2011-ben
sem érték el a csatlakozás előtti szintet. Márpedig a beruházások, a termelési technológia folyamatos korszerűsítése elengedhetetlen feltétele a versenyképesség javításának. Elgondolkodtató, hogy
a csatlakozás után eltelt hét teljes évből ötben az egyéni gazdaságok nettó beruházása negatív volt,
vagyis a beruházások összege az amortizációt sem haladta meg, tehát a gazdálkodók az elhasználódott eszközeiket sem tudták pótolni. A gazdasági válság elmélyülése hitelfelvételi nehézségeket és
az idegen tőke magas kamatát vonta maga után, ami szintén gátat szabott az ágazat hiányosságainak
pótlásának.
A magyar csirkehizlalás hatékonysága
A takarmányárak emelkedése, az extrém időjárás, az EU szigorú állatjóléti és egészségügyi szabályai európai versenytársainkat is sújtják, azonban a csirkehizlalásban Magyarország és az EU más
tagországainak termelési paraméterei között jelentős különbségek mutatkoznak. Az állattenyésztés
egyik alapvető feladata olyan termelési feltételek kialakítása, amelyek a takarmányok és állati termékek folytonosan változó ára mellett is biztosítani tudják a fenntartható fejlődést, az optimális hatékonyságot, illetve a maximális jövedelemszintet. A különféle tényezők közül a termelő elsősorban
a naturális mutatók javításán és a költséggazdálkodás optimalizálásán keresztül tud a jövedelmezőségre és hatékonyságra befolyást gyakorolni.
Mivel a broilerhús előállításának eredményességére elsősorban a takarmányozás, a genetika,
az állománysűrűség, a nevelés időtartama és a rotáció hatnak, ezért a hazai termelés helyzetének
megítéléséhez e paramétereket hasonlítjuk össze Németország és Magyarország között, a Baromfi
Termék Tanács (BTT) adataira támaszkodva (91. ábra).
91. ábra: A húscsirke-előállítás termelési paraméterei
Németország kontra Magyarország (2012)
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Napi átlagos
testtömeg
gyarapodás

Broilerindex

1,88 kg/kg

Forrás: Készült a Baromfistratégia 2013 adatai alapján, az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán (Aliczki, 2013)

Az AKI tesztüzemi adatai alapján a mezőgazdasági ágazatokban tevékenykedő egyéni gazdaságok 2011-ben az előző évihez képest csaknem
80 százalékkal növelték az egy hektárra jutó bruttó beruházásaikat és a jövedelmek 2003 óta szinte folyamatosan nőttek, az egyéni gazdaságok
2011-ben több mint négyszer annyi jövedelmet értek el, mint 2003-ban.
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Számszerűsítve a termelési adatokat, Magyarországon egy kilogramm csirkehús előállításához a
termelők átlagosan 1,88 kilogramm takarmányt használnak fel, 14 százalékkal többet, mint németországi versenytársaik. Ez 27–28 forint többletköltséget jelent élőcsirke-kilogrammonként (110 forint/
kilogramm takarmányátlagárral számolva). A Baromfi Termék Tanács 300 ezer tonna iparszerűen
termelt és feldolgozott csirkére számolta ki a lemaradást, ami a takarmányok többletfelhasználása
következményeként évente több mint 8 milliárd forintot jelent ágazati szinten.
A rotáció, a hizlalás éves forgója Magyarországon 5,8–6 körül alakul, míg a németországi versenytársaknál 7,3 az évente felnevelt broilercsoportok száma. Az állományforgó nagyságát egyrészt
az egy turnus hizlalásának időtartama, másrészt az istálló üresen állásának ideje határozza meg. Az
előbbi a napi testtömeg-gyarapodás és a vágáskori testtömeg, míg az utóbbi a takarításra, fertőtlenítésre és pihentetésre fordított idő függvénye. Az, hogy a német gazdálkodók 1,3–1,5 turnussal többet
termelnek évente, az éves állandó költségekkel (kamat, munkabér, amortizáció stb.) kalkulálva 3,6
milliárd forint megtakarítást tesz lehetővé a termékpályán.
Az elhullásban 30 százalékos a különbség Németország javára, ami szintén a hazai termelők
versenyhátrányát növeli.
A termelőknek a brojlercsirke-előállítás megkezdésekor azt kell szem előtt tartaniuk, hogy a
naposcsibe vásárlásakor nem csak hizlalandó élőtömeget vásárolnak, hanem genetikai potenciált is,
amely az összes későbbi ráfordítás hatékonyságát döntően befolyásolja. Ebből következik, hogy az
árutermelő telepeken nagy genetikai értékű hibridekkel dolgoznak, még akkor is, ha költségük magasabb a saját előállítású alapanyagnál. Fontos kiemelni, hogy a hibridek nevelése esetén nem csak
a bekerülési költség magasabb, hanem a számukra optimális környezeti tényezők megteremtése is
jelentős többletráfordításokat igényel. Németországhoz hasonlóan Magyarországon is két hibridnek
(ROSS, COBB) jut vezető szerep a csirkehús-előállításban. Míg a ROSS Magyarországon rendelkezik nagyszülőpár-teleppel, addig a COBB zömében szülőpárok tenyésztojásaival vagy napos importjával elégíti ki az igényeket.
A BTT adatai szerint a szülőpárok esetében éves szinten mintegy 1,6 millió telepített napos
nőivarú egyeddel számolhatunk, ami az előnevelést és a selejtezést követően 1,4 millió beólazott
hústípusú tyúkot jelent. Az ezek által termelt mintegy 210–220 millió keltetőtojás, 80 százalékos
keltethetőség mellett, 168–176 millió kikeltett naposcsibét jelent. Részben a keltetőtojások, részben
a naposcsibék kereskedelme befolyásolja a tényleges belföldi telepítést (éves szinten 150–160 millió,
hetente átlagosan 2,88 millió naposcsibe).
Mivel a Magyarországon alkalmazott genetika megegyezik a németországival, a rosszabb termelési paraméterek hátterében más tényezők húzódnak meg. A keveréktakarmányok alapanyagainak
áraiban sem mutatkozik számottevő különbség, vagyis nem következtethetünk arra, hogy Magyarországon esetleg gyengébb minőségű takarmányokat használnánk fel (ha nem kevernek hozzá homokot, mint 2013 májusában azt néhány „leleményes” magyar takarmánykeverő tette, több százmillió
forintos veszteséget okozva ezzel az ágazatnak). Tehát annak okaként, hogy Magyarországon a termelők a Németországban is használt hibridekkel és közel hasonló összetételű keveréktakarmánnyal
rosszabb termelési eredményeket érnek el, elsősorban a tartástechnológiai, illetve a technológiai
előírások be nem tartása hozhatók fel. (Nem térünk itt ki az olyan illegális tevékenységekre, mint
például a termelt és értékesített áru elhullásként történő elkönyvelése).
Ha a genetika és a takarmányozás mellett a tartástechnológia is azonos lenne a két országban,
a hazai termelők akkor sem startolnának ugyanabból a pozícióból a németekkel szemben. Őket
ugyanis alacsonyabb adók, közüzemi díjak terhelik. Németországban a fűtés és az elektromos
áram egy kilogramm élő csirkére vetített költsége 3,5 forinttal alacsonyabb, mint Magyarországon, ami összességében további egymilliárd forint többletköltséget okoz a hazai termelőknek.
A húscsirketermelés jövedelmezősége az Agrárgazdasági Kutató Intézet tesztüzemi adatai alapján
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2008-tól évről évre folyamatosan romlik. Míg 2010-ben a nyereséget a támogatások egy része biztosította, 2011-ben és 2012-ben már az állami támogatások ellenére is veszteséges volt az ágazat
(Aliczki - Bárány, 2013).
Kis állományméret, gazdaságtalan termelés
Magyarországon a baromfiipar koncentrációja EU viszonylatban még nem érte el a nyugateurópai szintet, mivel a broilerállomány felét még mindig az 50 ezres létszámnál kisebb üzemekben
állítják elő. Ezzel szemben az EU-ban a baromfihús előállítása 60 százalékban a 100 ezer férőhelyesnél nagyobb gazdaságokban történik.
Az Általános Mezőgazdasági Összeírás (ÁMÖ) adatai alapján jelenleg 312 ezer üzemben, illetve
mezőgazdasági háztartásban folyik baromfitartás, aminek 99 százaléka 1000 darab alatti létszámmal
működik, míg mindössze 0,5 százalék az 1000 állatnál többet tartók aránya. A teljes állomány 25
százalékát tartják a kis létszámú (1000 alatti) üzemek. Az 50 000 feletti üzemek aránya, amelyek
nyugat-európai mértékkel nézve még versenyképesnek nevezhetők, mindössze 0,02 százalék volt,
mégis ezek tartották Magyarország baromfiállományának csaknem 50 százalékát.
92. ábra: A hazai brojler-állomány üzemméret szerinti megoszlása Magyarországon (2010)
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Forrás: KSH, ÁMÖ adatok alapján, 2012

A BTT felmérte az ágazat által használt istállók műszaki állapotát. A húscsirke alapanyagtermelésében az épületállomány 60–70 százaléka 20 évesnél idősebbnek bizonyult. Az 1,28 millió négyzetméter istállóterületből a műszaki állapot alapján 325 ezer négyzetméter jónak, 661 ezer
négyzetméter megfelelőnek, 292 ezer négyzetméter pedig gyengének minősült. Valamennyi öt évnél
idősebb épületnél rekonstrukciós munkák lennének szükségesek, így az épületek hőszigetelése, tetőhéjazatok cseréje, a vízellátás, vízkezelés korszerűsítése. A nyári hűtőpanelek többlet-vízigénye miatt
a kapacitásuk bővítése, az épületen belüli padozatok felújítása, résmentesítése, cseréje, az épületek
szellőztető technológiájának cseréje, a légbeejtők, fénykirekesztők cseréje, új, energiatakarékos világítórendszerek beépítése lenne szükséges, amelyek mindegyike jelentős költségigényű ráfordítás.
Mindamellett, hogy az épületállomány elöregedett, a tartástechnológia fejlesztése nem maradt
el, mivel az ÁTK (Állattartó telepek korszerűsítése) pályázatoknak köszönhetően e téren számos
korszerűsítés, fejlesztés történt. A felújítások dacára a hazai szélsőséges időjárás miatt télen a fűtési,
nyáron a hűtési költségek mindenképpen jelentős kiadást jelentenek a termelésben.
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Kis állományméret esetén a modern technológiai berendezések használata gazdaságtalan, az
elavult tartástechnológia viszont rosszabb hizlalási paramétereket – romló fajlagos takarmányfelhasználást, hosszabb hizlalási időt és alacsonyabb értékesítési átlagsúlyt – von maga után.
A megfelelő technológiával nem rendelkező, versenyképtelen termelést folytató, kisméretű telepek
száma várhatóan az elkövetkezendő tíz évben csökkenni fog, ami a termelést a koncentráció irányába
tolja el.
Gyenge termelői csoportok
A baromfivertikum versenyképességét hátráltató tényező, hogy a termékpályán működő termelői
csoportok több okból kifolyólag sem képesek az ágazat hatékony szakmai képviseletére. Elsődleges probléma, hogy kis csoportokra aprózódtak és egyenként nem rendelkeznek olyan mennyiségű
árualappal, amivel a piacon már bizonyos előnyökhöz juthatnának. Amíg a termelői csoportok nem
nagyobbak, mint egy-egy komoly egyéni termelő, a vágóüzemek érdekérvényesítő képessége még
mindig nagyobb a tenyésztőkénél. Ennek ellenére a baromfitermelői csoportok a gabonatermelői
csoportok után a második legnagyobb, állattenyésztési ágazatok közül pedig a legnagyobb áruforgalmat érték el 2011-ben. Az árbevétel volumene alapján a termelői csoportok átlaga 2011-ben 48
milliárd forint volt. Ez nem a baromfivertikumban kiemelkedően működő termelői csoportok tevékenységét támasztja alá, hanem inkább azt, hogy Magyarországon más mezőgazdasági ágazatban
működő termékpálya képviselet is hasonlóan alacsony hatékonysággal tevékenykedik. A baromfitermékek értékesítésének 20 százaléka történt 2011-ben termelői csoportokon keresztül. A 38 elismert
termelői csoport 741 tagból álló létszáma 2011-re 707 tagra csökkent és továbbra is a tej után a
második legkevesebb tagot számláló termékcsoport maradt. A termelői csoportokat a baromfi termékpályán a kormány által elismert Baromfiértékesítő és Termeltető Termelői Csoportok Országos
Szövetsége fogja össze.
Feldolgozás
A feldolgozás koncentrálódása a jövő útja
Az elmúlt tíz évben az EU-ban szerkezeti átalakuláson ment át a baromfiszektor feldolgozási
fázisa, de a baromfihizlalók és -feldolgozók vertikális kapcsolatainak erősödése is jelentős struktúraváltozást okozott. Az erős verseny miatt a fokozatos beruházást igénylő szakaszban csak a nagyobb
vállalatok tudtak megmaradni és – átvéve a tönkrement kisebb feldolgozók pozícióját – növekedni
(22. táblázat). Szemben az elaprózódott vágóalapanyag-előállítással a feldolgozás Magyarországon
koncentrálódik, igaz a kisebb üzemek lemorzsolódása árán.
22. táblázat: A termékfeldolgozást (és közvetlen értékesítést) végző egyéni gazdaságok
száma a baromfiágazatban Magyarországon (2003–2011)
Baromfitartó gazdaságok

2003
(darab)

2005
(darab)

2007
(darab)

2011
(darab)

Összesen
Ebből: tartást + feldolgozást végző

29 698
731

21 968
1 432

23 260
1 440

25 690
1 852

Forrás: KSH ÁMÖ adatbázisából az AKI Élelmiszerlánc Elemzési Osztályán készült számítások
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2011
megoszlás
(százalék)
100
7

2011/2003
változás
(százalék)
87
253
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A feldolgozást is végző egyéni gazdaságok száma 1,9 ezerrel, 7 százalékkal volt több 2011-ben,
mint egy évvel korábban52.
A feldolgozás nyeresége csökkent
A baromfiállomány közel kétharmada vágóállat, de ez az arány a jövedelmezőség alakulásának
függvényében évente többször is változik. A Baromfi Termék Tanács feldolgozóüzemei 2012 első
negyedévében összesen 115 ezer tonna vágócsirkét vásároltak fel, ami 16,6 százalékkal haladta meg
az egy évvel korábbi mennyiséget (93. ábra).
93. ábra: Vágóállat- és állatitermék-termelés alakulása Magyarországon (2007–2011)
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Forrás: AKI Statisztikai Osztály, 2012

Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisége 11 százalékkal, élősúlyos termelői ára
6 százalékkal volt magasabb 2012-ben, mint egy évvel korábban. A csirkehúsok belföldi értékesítése 24 százalékkal csökkent ugyanebben az időszakban, az egész csirke feldolgozói értékesítési ára
pedig 454-ről 459 forint/kg-ra nőtt.
Az egész csirke (65 százalékos) uniós értékesítési átlagára 196 euró/100 kg volt 2012 34. hetében, alig 1 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A termék ára Németországban ugyanezen
időszakban 246 euró/100 kg volt, míg Lengyelországban ennél 42 százalékkal (144 euró/100 kg),
Magyarországon 31 százalékkal (171,2 euró/100 kg) került kevesebbe (94. ábra).

Összességében baromfitartással 25,7 ezer gazdaság foglalkozott, 10 százalékkal több, mint 2007-ben, viszont 15 százalékkal kevesebb, mint
2003-ban.
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94. ábra: Az egészcsirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány
EU tagországban és Magyarországon (2012–2013)
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Forrás: AKI PÁIR, 2013

A 95. ábrán a csirkecomb átadói, fogyasztói és felvásárlási árának alakulását láthatjuk 20062012 között az áfa változásának függvényében.
A termék felvásárlási és fogyasztói ára 23–33 százalék közötti mértékben nőtt 2006–2012 között,
míg a villamos energia ára 22 százalékkal, a földgázé 99 százalékkal, a gázolajé 50 százalékkal, míg
a munkabér költsége 35 százalékkal drágult.
A termelői ár alakulását az EU-ban és Magyarországon a világpiaci trendek és árak határozzák
meg. A baromfihús ára a mindenkori kereslet-kínálat függvénye, amit a termelő és a feldolgozó/
kereskedő közti kialkudott ár befolyásol. A globális tendenciához hasonlóan a baromfihús árváltozását Magyarországon is a termelési költség 70 százalékát kitevő takarmányár változása befolyásolja.
95. ábra: Csirkecomb árának alakulása Magyarországon (2006–2012)
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Kereskedelem
Kiskereskedelem
A hazai eredetű friss baromfi termékek aránya a kiskereskedelemben magas
A kiskereskedelmi forgalomban megjelenő friss csirkehús kínálatában jelentős a hiper- és
szupermarketek szerepe. Az összes csirkehús 45 százalékát itt szerezték be a háztartások 2011-ben,
míg a hentesüzletek és a piacok 29 százalékos részesedést tudhatnak magukénak. Magyarországon a
lakosság 2011-ben mintegy 230 milliárd forintot költött tőkehúsra, ebből 106 milliárdot sertéshúsra
adtak ki, 84 milliárdért friss csirkehúst vásároltak, s csupán 40 milliárd volt az egyéb baromfi-, a
marha-, nyúl- és vadhúsokra kiadott összeg. Igaz, hogy a csirkehús kedveltségéhez az elmúlt néhány
évtized egészségtudatos kampánya jelentősen hozzájárult, népszerűsége elsősorban viszonylag kedvező árának volt köszönhető. A baromfihús fogyasztói árának emelkedése viszont a fogyasztás vis�szaesését okozta. Ennek oka egyrészről, hogy a sertés és baromfihús egymásnak versenytársai, ha
az egyik ára emelkedik, a kereslet eltolódik a másik irányába, amihez a kereskedelem is azonnal
alkalmazkodik. Másrészről Magyarország nem zárt piac, a magas belföldi árak az import növekedését generálják. (Kasza et al., 2011)
A magyar élelmiszerek53 – többek között a húskészítmény, a tálcás baromfihús, a tálcás sertéshús,
a tojás – hazai kiskereskedelemben betöltött arányát vizsgálta a Hungarikum Szövetség (2011) három
magyar és kilenc nemzetközi tulajdonú lánc esetében. A legtöbb magyar származású áru arányaiban a
magyar tulajdonú üzletekben található. A külföldi láncok közül a legkevesebb magyar terméket áruló
cég az Aldi, míg a legtöbb magyar termék a Matchban (a felmérés 2012 előtt készült, mielőtt a CBA
megvásárolta a Match üzleteket) található, ahol – annak ellenére, hogy külföldi tulajdonú – a hazai
láncokénál is szélesebb a magyar termékek választéka. A magyar termékek aránya összességében az
áruházaknál a vizsgált kategóriákban 76 százalék, a hazai láncoknál 82, még a nemzetközieknél 72
százalék volt (96. ábra). (Kasza et al., 2011)
96. ábra: Magyar termékek aránya a kereskedelmi láncok kínálatában
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Forrás: Kasza et al., 2011
A magyar termék minősítés vagy bármely más, az élelmiszer magyar származását tartalmazó állítás kizárólag akkor tüntethető fel az árun,
ha az magyar alapanyagból, Magyarországon készült. Az állati eredetű élelmiszerek esetében ez azt jelenti, hogy a felhasznált állatok itt születtek, azokat határokon belül tenyésztették, dolgozták fel, a halakat honi vizekből fogták ki, a vadakat pedig Magyarországon ejtették el
(http://magyartermekek.uw.hu/).
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Egyes csoportoknál – főként a frissáru esetében – ez az arány a 90 százalékot is eléri, sőt a baromfihús esetében még ezt is meghaladja. Bár az elmúlt években Magyarországon nőtt az a fogyasztói
réteg, amely keresi a magyar termékeket és bizonyos határokig – ha érzékel hozzáadott értéket –
elfogadja azok magasabb árát, de arányuk még mindig tíz százalék alatt marad.
Külkereskedelem
A baromfihús kereskedelme jelentősen lassult
Az 2008–2012 között a magyarországi baromfiexport kiegyensúlyozott növekedést mutatott, míg
az import egyenletesen csökkent. A külkereskedelem dinamizmusa 2012-ben mind a kivitel, mind
a behozatal tekintetében jelentősen megtorpant (97. ábra), a nettó külkereskedelmi mérleg viszont
arányaiban nem változott.
97. ábra: A baromfihús külkereskedelmének változása 2003–2012 között
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Forrás: KSH, 2013

Az import baromfihús a szomszédos országokból érkezik
Az import 75–80 százalékát a broilercsirke adja, de 2010–2012 között az országba behozott pulykahús mennyiségének aránya is nőtt (98. ábra).
A csirkehúsimportban a szomszédos országok Magyarország elsődleges partnerei (99. ábra).
A legnagyobb mennyiségben Ausztriából érkeznek szállítmányok, elsősorban friss vagy hűtött
csirkehús formájában. Magyarország az EU-n kívülről kizárólag Brazíliából importál – a piac
aktuális igényeinek megfelelően – változó mennyiségben fagyasztott csirkehúst.
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98. ábra: Magyarország csirke- és pulykahúsimportjának megoszlása 2008–2012 között
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Forrás: KSH, 2013

99. ábra: Magyarország csirkehús-beszállító országai 2012-ben
Egyéb 10%
Ausztria 21%

Belgium 3%
Csehország 4%
Egyesült Királyság 5%
Hollandia 6%

Lengyelország 18%

Franciaország 6%
Szlovákia 7%
Portugália 9%

Németország 11%

Forrás: KSH, 2013

Az export mennyisége visszaesett
A csirke- és a pulykahúsexport 2012-ben összességében 131,6 ezer tonna volt, csaknem 25 százalékkal haladta meg az előző három év átlagát, és 12 százalékkal maradt el 2011 exportjától. Kivitelünk 65 százaléka csirkehús, 35 százaléka pulykahús volt (100. ábra).
A baromfihús-kereskedelem lassulása globálisan is jellemezte 2012-ben a szektort, mivel világviszonylatban az ázsiai országok termelésének emelkedése jelentősen lecsökkentette a kereskedelmet.
Magyarországon szintén hasonló okokra visszavezethetően csökkent a kivitel, mivel az egyik legnagyobb export célországunk, Ukrajna baromfihús-termelésének felfutása negatívan hatott Magyarország exportjára.
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100. ábra: Magyarország csirke- és pulykahúsexportjának megoszlása 2012-ben
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Forrás: KSH, 2013

A baromfihúsexport 45 százaléka a határos országokba irányul, legnagyobb része Romániába
(14 százalék), de jelentős mennyiséget szállítunk Ausztriába (12 százalék), Szlovákiába (10 százalék) és Ukrajnába (8 százalék) is (101. ábra).
101. ábra: Magyarország baromfihús-kivitelének célországai 2012-ben
Egyéb 27%

Egyesült Királyság 3%
Olaszország 3%
Franciaország 4%

Románia 14%

Lengyelország 4%
Csehország 5%
Ausztria 12%
Ukrajna 8%
Németország 9%

Forrás: KSH, 2013
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Magyarország exportcélországából versenytárs
Ukrajnában, Oroszországhoz hasonlóan nagy fejlődésen ment át a baromfivertikum, azon belül is
elsősorban a broilercsirke- és a tojástermelő szegmens. A magyar export felére csökkent a két ország
irányába 2008–2012 között (102. ábra).
102. ábra: Magyarország ukrajnai és oroszországi exportjának alakulása (2008–2012)
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Forrás: KSH, 2013

Ukrajnának nem csak az importja esett vissza, de saját belső termelése is jelentősen megemelkedett, ami már az exportot is lehetővé tette. Ukrajna 2012-ben lezárta az EU állategészségügyi
hatóságaival a tárgyalásokat és harmadik országként csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyek beszállíthatnak tojást és baromfihúst a Közösségbe. Ukrajna a Vámunió területére (Fehéroroszország, Kazahsztán, Oroszország) 2013-ban 100 ezer tonna baromfihús exportját tervezi és
körülbelül 20–30 ezer tonna kivitellel az Európai Unió piacain kíván megjelenni. Ukrajna baromfihústermelésének felfutása már rövid távon jelentősen csökkentheti Magyarország szomszédos országba
irányuló exportját és kihathat az egyéb célpiacokra irányuló hazai kivitelre is. Jelenleg Oroszországba 2,6 ezer tonna baromfihúst szállít Magyarország, ami a 10 százalékát sem éri el annak az
ukrán exportértékesítési engedéllyel rendelkező feldolgozónak, amelyik 30 ezer tonna baromfihúsra
kapott beszállítási jogot Oroszországtól.
A broilerágazat támogatása mellett Ukrajna Mezőgazdasági Minisztériuma megkezdte a
pulykahústermelés fejlesztésére irányuló program kidolgozását is. Ukrajna a jövőben nem csak belső
szükségletét kívánja ellátni saját termelésből, hanem célul tűzte ki az exportértékesítést is. A minisztérium már megtárgyalta a pulykaprogram finanszírozását és 2013. év elején megkezdi a támogatások kiosztását az előállított pulyka darabja vagy élőtömege után.
Feltehetően Ukrajna és Oroszország terjeszkedése folytatódik más exportcélországunk irányába
is, ami lecsökkentheti a romániai, ausztriai és szlovákiai kivitelünket is. Ezért még kérdéses, hogy
Magyarország honnan fogja pótolni az ukrán és orosz termelés fejlődése miatti exportpiacvesztését,
ami mind a broiler-, mind a pulykatermelést érinti.
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A baromfi termékpálya kilátásai
• Magyarországon tovább folytatódik a koncentráció, mind a jelenleg elaprózódott vágóalapanyagelőállítás, mind a feldolgozás fázisában. A koncentráció a termelést a nagyobb állománymérettel történő előállítás irányába tolja, ami azt gazdaságosabbá és versenyképesebbé teszi. Mindemellett a feketekereskedelem 35 százalékra tehető részarányát is csökkentheti a vertikumban,
viszont annak jelentősebb visszaszorítását, kizárólag megfelelő ellenőrző- és adórendszer mellett
lehet elképzelni.
• Az elkövetkező öt évben Magyarország termelésének alakulását versenyképességének változása, akár javulása fogja befolyásolni. A termelésre elsősorban a külkereskedelmi forgalom
visszaesése fog hatni. Ennek oka a volt Szovjetunió tagországainak termelésnövekedése lesz.
Ezek közül Ukrajna, Magyarország negyedik legnagyobb exportpartnerének többszörösére
nőtt baromfihús-előállítása lesz a meghatározó. Jelenleg Magyarország baromfihúsexportjának
45 százaléka a szomszédos országokba irányul, legnagyobb részt Romániába, de jelentős
mennyiséget szállítunk Ausztriába, Szlovákiába és Ukrajnába is. Előreláthatólag nem csak az
ukrán határ felé csökken jelentős mértékben Magyarország kivitele, hanem egyéb határmenti
exportpiacok felé is, ahol Ukrajna konkurenciaként veheti át Magyarország helyét.
• A baromfihúsok árának előirányzott növekedése miatt a belső fogyasztásban sem várható
kiugró mértékű bővülés, az árban konkuráló sertéshús már jelenleg is átvette a vezető szerepet
a legkedveltebb fogyasztott húsok listáján.
• A kiskereskedelmi forgalomban a jelenleg 90 százalékot meghaladó hazai friss csirkehús arányát továbbra sem fogja az import baromfihús veszélyeztetni, az országba érkező szárnyas áru
a feldolgozott termékekben jelenik meg. Az importban nem várható nagyobb mértékű kiugrás,
viszont Lengyelország átveheti Ausztria vezető szerepét és 2020-ig Ukrajna is megjelenhet
Magyarország szállítói között.
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Összefoglalás
A magyar mezőgazdaság főbb ágazatainak helyzete, piaci kilátásai
rövid és középtávon
Varga Edina (szerk.), Aliczki Katalin (szerk.), Vőneki Éva (szerk.)
1.

Magyarországon a szántóföldi növénytermesztési ágazatok lehetőségeit, versenyképességét
egyre inkább a klimatikus változásokhoz való alkalmazkodás képessége fogja meghatározni.
Ezért az agro-ökológiai adottságok fenntartható, optimális kihasználására van szükség, racionalizálni kell a fajta- és hibridválasztást, és agrotechnikai fejlesztéseket kell végrehajtani.

2.

A gabonafélék hazai felhasználását a malomipar alapanyag-szükséglete és az üzemanyagcélú
etanol keresletének alakulása mellett a takarmánygyártás helyzete befolyásolja. A keveréktakarmányok előállítása terén a nemzetközi cégek kiélezett piaci versenyhelyzetet teremtenek. Nő a
kereslet az intenzív állattartásban hasznosítható takarmányok iránt, amelyek gyártása a fehérjehordozók és a gabonafélék árának erős volatilitása miatt csak a költségek optimalizálásával és
rugalmas termékstruktúra kialakításával lehetséges.

3.

A hazai élelmiszeripar gabonaigénye elsősorban a liszt bel- és külpiaci értékesítési lehetőségeinek függvénye. A malomipari termékek legnagyobb felvevőpiacát, a sütőipart egyelőre
továbbra is az alacsony szintű koncentráció, a jelentős kapacitásfelesleg és az erős árérzékenység jellemzi. A sütőipar lisztszükséglete a marketing tevékenység erősítése, a tevékenységi kör
diverzifikálása és az értékesítési csatornák fejlesztése révén nőhet. A liszt európai piacán számolni kell azzal, hogy a bulgáriai és a moldovai liszt mind erősebb konkurencia lesz a jövőben.

4.

A nemzetközi gabonakereskedelemben tovább éleződik a verseny. A magyarországi gabona
hagyományos felvevő piacaira egyre nagyobb mennyiségben érkezhet búza Oroszországból,
Ukrajnából, Bulgáriából és Észak-Amerikából, illetve kukorica Ukrajnából, Oroszországból,
Romániából és Szerbiából. Magyarország továbbra is döntően az Európai Unió piacán tud majd
gabonát értékesíteni, az észak-afrikai és a közel-keleti térségben csak nagy volumenű homogén
árualappal lehet érvényesülni.

5.

A középtávú előrejelzések alapján a növényolajok globális fogyasztása a jövőben is dinamikusan nő, ezért az olajmagvak kereslete erős marad. A nyugat-európai olajütők kibocsátása és
kapacitáskihasználása előreláthatóan nagyobb lesz. A magyarországi olajmagvak hagyományos
felvevő piacain a Franciaországból és Bulgáriából származó napraforgómag, illetve a Franciaországból, az Egyesült Királyságból és Ausztráliából érkező repcemag jelenthet konkurenciát.
A hazai olajmagvak külpiaci pozíciója a földrajzi közelségnek köszönhetően Ausztriában
maradhat a legstabilabb.

6.

Az olajmagvak magyarországi feldolgozásának további számottevő növekedése a nyers- és a
finomított növényolajok Európai Unión belüli értékesítési lehetőségeinek beszűkülése miatt
bizonytalan, noha az öt nagy hazai növényolajgyár kapacitása a jelenleginél nagyobb mennyiségű mag feldolgozását is lehetővé tenné. Magyarország növényolaj-termelésének volumene
már jóval meghaladja a belföldi felhasználást, ugyanakkor az olcsóbb import növényolajok
részesedése nőhet a fogyasztásban. A növényolajok felvevő piacain a bulgáriai, a szerbiai és
a romániai termékek mellett a Franciaországból, az Ukrajnából, sőt, az Argentínából származó
növényolajokkal is versenyezni kell az elkövetkező években. Földrajzi közelsége és a növényolajok iránti keresletének további növekedése miatt a szomszédos Ausztria tűnik a legbiztosabb
felvevőpiacnak középtávon.
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7.

Magyarország szójatermelésének jövője a Duna-menti országokkal történő együttműködés
(Donau Soja) keretében biztatónak tűnik, azonban a hozamok növelése és a termésbiztonság
javítása érdekében az agrotechnikai tényezőkre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a hazai szójatermesztőknek. Magyarországon a saját termelésű szójababból előállított szójadara az összes
belföldi szójadara-felhasználás csupán 7 százalékát fedezi. E mutató jelentős emelkedésével
azonban egyelőre nem lehet számolni, ugyanis a GMO-mentes szójabab iránti kereslet KözépEurópában, különösen Ausztriában, Németországban és Svájcban egyre erősödik, és a termény
felvásárlási alapárát kiegészítő minőségi felár miatt a szójabab kivitele megugorhat.

8.

A tej és tejtermékek globális piacán a kereslet további erőteljes növekedése várható. A koncentrálódó kínálat gyors bővülését az időjárási szélsőségek és a termelési költségek emelkedése korlátozzák. Mindezek hatására a tejtermék világpiaci ára középtávon is magas marad, volatilitása
pedig tovább erősödhet. Az EU részesedése a tejtermékek globális kereskedelméből előreláthatóan tovább csökken. A tejtermelés és tejfelvásárlás az EU-ban a várakozások szerint középtávon sem nő számottevően, ugyanakkor a kvótarendszer megszűntetése kiélezi a versenyt a belső
piacon, ezért a termelés és a feldolgozás tagországok, illetve térségek közötti átrendeződése
valószínűsíthető, akár néhány év alatt.

9.

Magyarországon a tejpiaci folyamatokat elsősorban az EU piacának történései befolyásolják,
ahol pedig a beavatkozások fokozatos visszaszorulásával egyre erősebben érvényesülnek a
világpiaci tendenciák. A hazai tejtermelés 2011-ben hosszú idő óta először nőtt; ezt 2012-ben
a tejelő tehenek létszámának emelkedése követte, ami elsősorban a közvetlenül értékesített tej
nagy és folyamatosan növekvő mennyiségének, valamint a nyerstej kivitelének köszönhető.
A tejfeldolgozást ugyanakkor a nyerstej felvásárlásának és feldolgozásának visszaesése, valamint a tejtermékek kivitelének csökkenése jellemzi. A tejtermékek fogyasztása Magyarországon elmarad az EU átlagától, és a kereskedelmi forgalomba kerülő tejtermékek között egyre nő
az import áru részaránya.

10. Magyarország tejágazatának jövőjét alapvetően az határozza meg, hogy a tejkvóta kivezetésének
milyen hatása lesz a nyerstej kivitelére és a tejtermékek behozatalára. Az ágazat szempontjából
kedvező, hogy a közvetlen támogatások viszonylag magas szintje középtávon is fenntartható,
illetve az üzemszerkezet és a genetikai háttér is megfelelő. Ugyanakkor a telepek nagy hányada
még mindig korszerűtlen, és a termelési költségek – elsősorban a takarmányköltségek –
magasabbak, mint a versenytársaknál. A szűk keresztmetszet azonban a feldolgozóipar: sok
tejüzem elavult technológiával dolgozik, termékszerkezetük pedig korszerűtlen. A tej és tejtermékek növekvő behozatala miatt várhatóan tovább csökken a hazai feldolgozók belpiaci részesedése, ami elkerülhetetlenné teszi a szelekciót.
11. A világ marhahústermelése az utóbbi években a takarmányköltségek emelkedése miatt stagnált, a termelői árak pedig megugrottak. Bár 2014-től az állomány növekedését vetítik előre,
az előrejelzések szerint a marhahús világpiaci ára középtávon is magas marad, ami egyrészt a
termelési költségek magas szintjével, másrészt a globális kereslet élénkülésével magyarázható.
Az EU marhahús-termelése ugyan a tejkvóta megszűntetésének hatására kismértékben nőhet,
középtávon azonban várhatóan nem lesz képes megőrizni nettó exportőri pozícióját.
12. Magyarország húsmarha-ágazata az EU piaci rendtartásának bevezetésével a korábbinál egyértelműen kedvezőbb helyzetbe került, a húshasznú teheneket tartók támogatottsága számottevően javult. A termelésnek a közelmúltban lökést adott az erősödő külpiaci – elsősorban
törökországi – kereslet is, ezért a felvásárlási árak az EU-csatlakozás óta közel megkétszereződtek. A realizálható jövedelem növekedésének köszönhetően az utóbbi években számottevően
nőtt a húshasznú állomány, igaz, a teljes szarvasmarha-állományon belül még kis részarányt
képvisel. Magyarországon a marhahús viszonylagos drágasága és fogyasztásának alacsony
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szintje miatt a kereslet rendkívül behatárolt, a marhavágások száma az elmúlt években folyamatosan csökkent. Az ágazat jövője alapvetően az exportlehetőségek függvénye. A külpiaci
pozíciók megőrzéséhez fontos a kedvező állategészségügyi státusz fenntartása, valamint a húshasznú állomány további növelése.
13. A sertéshús globális piacán a jövőben is elsősorban a négy legnagyobb sertéshúsexportőr, az
Egyesült Államok, az Európai Unió, Kanada és Brazília tölt be meghatározó szerepet, annak
ellenére, hogy a nagy sertéshúsimportőrök, úgymint Oroszország, Kína, Japán, Dél-Korea,
valamint Mexikó termelése és kereslete évről évre változik. A sertéshús világpiaci ára erősen
emelkedett 2012-ben, és az árszínvonal várhatóan középtávon is magas marad. Az EU-ban a
felvásárlási átlagár növekedéséhez hozzájárulhatnak az egyre szigorúbb környezetvédelmi és
állatjóléti előírások teljesítésének extra költségei. A követelmények az integrált termelési rendszerek fokozott térnyerését segíthetik elő. Az EU 23 millió tonna körüli sertéshústermelésének
számottevő változása nem várható, miközben a világ sertéshústermelése 2021-ig az előrejelzések szerint 13 százalékkal nőhet a 2012. évi bázishoz viszonyítva, meghaladja a 126 millió
tonnát.
14. Magyarországon az állattenyésztési ágazatok közül a sertéstartásban következett be a legnagyobb visszaesés a rendszerváltás óta: 2012 végén már alig 3 millió sertést tartottak az országban, 70 százalékkal kevesebbet, mint három évtizeddel korábban. Ma a sertéstartók többsége
termőföld hiányában kiszolgáltatott a terménypiaci árak volatilitásának, a sertéstelepek nagy
része felújításra szorul, a tenyészállomány erősen heterogén, a szelekciós bázis kicsi, és a telepek vezetői nem frissítik kellő ütemben a szaktudásukat. Mindezen tényezők összhatásaként a
magyarországi vágósertés-termelés hatékonysága messze elmarad az EU piacán meghatározó
versenytársakétól. A hatékonysági problémák koncentrálódási folyamatot indítottak el, aminek
nyomán ma már a gazdasági szervezetek tartják a sertésállomány több mint 70 százalékát.
15. Magyarországon a sertéshús egy főre vetített fogyasztása évek óta 28 kg körül alakul, ami
lényegesen alacsonyabb, mint az EU 41 kg körüli átlaga. A sertéshúsimport évről évre nő, ezért
a termékpálya szereplői mind inkább ki vannak téve az EU nagy sertéshústermelő és -exportőr
tagországaiban zajló folyamatoknak. A sertéshús behozatalának csökkenésével mindaddig nem
lehet számolni, amíg a hazai és a külföldi sertéshústermelés közötti hatékonyságbeli különbségek megmaradnak. Magyarországon nem a termelési költségek, hanem az uniós, elsősorban a
németországi felvásárlási árak határozzák meg a sertésárak alakulását, de a mozgásokra a keresleti piac mellett a szezonális hatások is befolyással vannak. A sertésvágóhidak között a belföldi
alapanyag hiánya és az EU-ból származó alapanyagok árának emelkedése miatt a jövőben még
kiélezettebb árverseny valószínűsíthető.
16. A baromfitartó gazdaságok zöme nem rendelkezik elegendő földterülettel, így a piacról szerzik be a szükséges takarmányok döntő hányadát. Ennek nehezen kigazdálkodható költségvonzata van, ráadásul kiszolgáltatottá teszi a termelőket a terménypiaci árak gyakran váratlan,
szélsőséges emelkedéseinek, amelyeket a felvásárlási árakban nem vagy csak késve tudnak
érvényesíteni.
17. A baromfiágazat hazai és a nemzetközi versenyképessége hosszú távon csak akkor javítható,
ha a gazdaságok maguk termelik meg a takarmány-alapanyagokat, és megtakarítják azok piaci
ára és önköltsége közötti különbözetet, vagyis a növénytermesztéssel realizálható jövedelmet a
gazdaságon belül átadják a baromfiágazatnak. A baromfiágazat hatékonyságát rontja, hogy az
üzemek műszaki állapota, technológiai színvonala az elmúlt években nem javult a szükséges
ütemben. A termékpályán várhatóan tovább nő a koncentráció, mind a még elaprózódott vágóalapanyag-előállítási, mind a feldolgozási fázisban.
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18. Magyarország baromfihús-termelésének alakulását a baromfihús-termékek külpiaci versenyképessége nagyban befolyásolja az elkövetkező öt évben. A piaci folyamatok alapján a külkereskedelmi forgalom visszaesésével lehet számolni. A FÁK országok termelésének növekedése
várhatóan meghatározó lesz a kelet-európai térségben. Különösen Ukrajna (a magyarországi
baromfihús negyedik legnagyobb felvevőpiaca) baromfihús-termelésének dinamikus növekedése lehet hatással a hazai exportra. Magyarország baromfihús-kivitelének 45 százaléka a
szomszédos országokba irányul, legnagyobb részt Romániába, de jelentős mennyiséget kerül
Ausztriába és Szlovákiába is. Tartani lehet attól, hogy nem csak az Ukrajnába irányuló kivitel
csökken számottevően, hanem a többi szomszédos országba exportált baromfihús mennyisége
is visszaesik, ahol az ukrajnai és a magyarországi baromfihús egymással versenyez.
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The current status and the short- and mid-term outlook of the major
agricultural production sectors in Hungary
VARGA, Edina (eds.), ALICZKI, Katalin (eds.) and VŐNEKI, Éva (eds.)
1.

The prospects and competitiveness of the arable crop sectors in Hungary will be increasingly
determined by their ability to adapt to climate change. The sustainable and optimal exploitation
of agro-ecological conditions is therefore needed, and both the choice of species and hybrids,
and the implementation of agronomic developments, will have to be rationalised.

2.

The domestic consumption of cereals is influenced by the needs of the milling industry and
the demand for ethanol as a biofuel, as well as by the feed production situation. International
companies create a competitive market in compound feed production. There is an increasing
demand for feed in intensive animal husbandry which, due to the extreme price volatility of
protein crops and cereals, may only be satisfied by optimising production costs and creating a
flexible product structure.

3.

The cereal demand of the domestic food industry mainly depends on the internal and external
market opportunities for flour. The largest market for milling industry products, the baking
industry, is still characterised by a low level of concentration, significant excess capacity and
high price sensitivity. The flour demand of the baking industry might be increased by strengthening its marketing activities, diversifying the range of activities and developing sales channels.
The European flour market must take into account the fact that that Bulgarian and Moldovan
flour will become stronger competitors in the future.

4.

The competition in international trade in cereals is getting stronger. The market outlets of Hungarian cereals may source increasing quantities of wheat from Russia, Ukraine, Bulgaria and
North America, and maize from Ukraine, Russia, Romania and Serbia. Hungary will be able to
sell its cereals mainly to the European Union (EU) market; in North Africa and the Middle East
only large-scale, homogeneous volumes of commodities can be successfully marketed.

5.

Based on medium-term projections the global consumption of vegetable oils will continue to
grow rapidly, therefore the demand for oilseed will remain high. The output and capacity utilisation of oil mills in Western Europe are expected to increase. The strongest competitors in the
Hungarian oilseed market outlets are sunflower seed from France and Bulgaria, and rapeseed
from France, the United Kingdom and Australia. The position of domestic oilseeds in external
markets may remain the most stable in Austria due to its geographical proximity.

6.

Although the capacities of the five major domestic vegetable oil processing factories would
allow higher volumes to be processed than at present, any further significant increase in oilseed
processing in Hungary is uncertain due to the narrowing sales opportunities for the crude and
refined oils in EU markets. The quantity of oilseeds processed is already much higher than the
domestic consumption in Hungary but the share in consumption of cheaper imported vegetable
oil may increase. In the coming years Hungary will have to compete with Bulgaria, Serbia and
Romania, in addition products originating from France, Ukraine and even from Argentina, in the
market outlets of vegetable oils. In the medium term Austria seems to be the surest market outlet
due to its geographical proximity and the expected further increase in demand for vegetable oils.
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7.

The future of Hungarian soybean production in cooperation with other countries along the river
Danube (Donau Soja) seems to be promising but to increase crop yields and improve crop
safety domestic producers should focus more on the agronomic factors. In Hungary the soybean
meal milled from domestically produced soybean covers only seven per cent of total domestic
soybean meal consumption. A significant increase in this indicator is not expected soon because
the demand for non-GMO soybean has increased in Central Europe: it is growing especially in
Austria, Germany and Switzerland and the export of soybean can increase rapidly due to the
quality premium of the basic producer price.

8.

A dynamic growth in the demand for milk and milk products is expected in the global market.
The rapid expansion of concentrated supply is limited by the extreme weather conditions and
increasing production costs. All these factors may result in a higher level of global dairy market
prices in the medium term as well as increasing price volatility. The EU’s share of the global
trade in milk products is likely to continue to decrease. In the medium term milk production and
purchase is not expected to increase significantly in the EU although the abolition of the quota
system will result in stronger competition in the internal market, therefore production is likely
to move between countries and regions over the next few years.

9.

Milk market trends in Hungary are primarily influenced by the EU market where global market
trends are increasingly dominant due to the gradual reduction in interventions. Domestic milk
production increased in 2011 after long break; in 2012 this was followed by a growth in the
number of dairy cows thanks to the large and gradually increasing quantity of directly sold and
exported milk. Milk processing may also be described by the decrease in raw milk purchase and
processing as well as the decline in export of dairy products. The consumption of dairy products
in Hungary lags behind the EU average and the share of imported dairy products at the retail
shops is increasing.

10. The future of the dairy sector in Hungary is basically determined by the impact of the abolition of the milk quota system on the export of raw milk and the import of milk products. It is
advantageous for the sector that the relatively high level of direct subsidies is sustainable in the
medium term, and the farm structure and genetic background are also appropriate. However
most of the farms are still outdated and the production costs – especially the feed costs – are
higher than for most of the competitors. The bottleneck is the processing industry: many dairy
farms work with outdated technology and product structure. Owing to the increasing imports of
milk and dairy products it is expected that the domestic market share of Hungarian processors
will continue to decline, making rationalisation inevitable.
11. Global beef production levels have not changed in the last couple of years due to the increasing
feed costs and soaring producer prices. Although in 2014 an increase in livestock numbers is
expected, based on the medium term projections the global beef market prices will remain high
due to the high production costs and growth of the global demand for beef. Beef production
in the EU may slightly increase as a result of the abolition of the milk quota system but in the
medium term the EU is not expected to be able to maintain its net exporter position.
12. The Hungarian beef sector has enjoyed a clearly better situation since the introduction of EU
market regulation; the subsidies for beef cow production have increased significantly. The
growth of external market demand – especially in Turkey – has recently had a positive influence on production, therefore purchase prices have nearly doubled since Hungary’s accession
to the EU. Owing to the growth in realised income beef cattle numbers have increased in recent
years, although they still represent a relatively small share of all Hungarian cattle. As a result
of the relatively high Hungarian beef market prices and the low level of national consumption
the demand for beef is extremely limited and the number of cattle slaughtered has steadily
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decreased in recent years. The future of the sector mainly depends on its export opportunities. It
is important to maintain the favourable status of animal health and to increase beef cattle numbers in order to maintain external market positions.
13. The global pork market will continue to focus on the four largest pork exporters, the United
States, European Union, Canada and Brazil, despite the fact that production and demand of the
largest pork importers such as Russia, China, Japan, South Korea and Mexico vary from year to
year. The world pork market price increased strongly in 2012, and the price level is expected to
remain high in the medium term. The extra costs of compliance with the increasingly stringent
environmental protection and animal welfare regulations may contribute to an increase in the
average purchase price in the EU. These requirements may result in a bigger role for integrated
production systems. According to the projections to 2021, significant changes are not expected
in the 23 million tonnes of EU pork production, while world pork production may increase by
13 per cent, compared to the level in 2012, to more than 126 million tonnes.
14. Among the Hungarian animal husbandry sectors the largest decline since the change of political
system has occurred in the pig sector: at the end of 2012 less than 3 million pigs were held in
Hungary, 70 per cent less than three decades earlier. Nowadays most pig farmers are exposed to
the volatility of crop market prices due to the lack of owned land, most of the farms need renovation, breeding livestock is highly heterogeneous, the basis of selection is small and farmers
do not update their expertise. The effect of all these factors is that the efficiency of Hungarian
slaughter pig production is far behind the dominant competitors in the EU market. This inefficiency has prompted a concentration process and nowadays more than 70 per cent of domestic
pig livestock is owned by private companies.
15. The Hungarian annual pork consumption per capita has been around 28 kg for several years
which is significantly lower than the EU average of 41 kg. The volume of pork imports is
increasing every year therefore the main stakeholders are more dependent on the trends in the
largest pork producing EU member states. A decrease in imported pork may not be expected
while the efficiency differences between the domestic and foreign pork production remain. The
Hungarian pork price is not determined by domestic production costs but by the purchase price
in the EU and especially in Germany, and changes are influenced by the market demand as well
as seasonal effects. According to the projections a stronger price competition is expected among
the pig slaughterhouses due to the lack of domestic primary commodities and the increasing
primary commodity prices in the EU.
16. Most of the poultry farms do not have enough land of their own therefore most of the necessary
feed must be purchased on the market. These extra costs are difficult to manage, and make the
farmers totally dependent on the often unexpected and extreme increases in crop market prices
which can be included in the purchase prices only after some delay or not at all.
17. The domestic and international competitiveness of the poultry sector may only be improved in
the long term if farmers are able to produce feed crops themselves and thus save the difference
between their market prices and production costs, with the realised income from crop production being transferred to poultry farming. The efficiency of the poultry sector is reduced by the
technical farm conditions as well as by the lack of technology development in recent years. The
concentration is expected to increase in the sector at both the slaughter commodity production
and processing stages.
18. Domestic poultry meat production will be influenced by the external market competitiveness
of poultry meat products in the next five years. Based on the market trends a decline in foreign
trade is expected. An increase in production by CIS countries will possibly be dominant in
the Eastern European region. In particular, a dynamic growth of Ukrainian (the fourth largest
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market outlet of Hungarian poultry meat) poultry meat production may affect domestic exports.
Forty-five per cent of domestic poultry meat is exported to neighbouring countries, mostly to
Romania, but also a significant amount to Austria and Slovakia. The worries of the sector are not
only the significant decrease in exports to Ukraine but also to the neighbouring countries where
the Hungarian and Ukrainian poultry meat compete with each other.
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Kivonat
A magyar mezőgazdaság főbb ágazatainak helyzete, piaci kilátásai
rövid és középtávon
Varga Edina (szerk.), Aliczki Katalin (szerk.), Vőneki Éva (szerk.)
A tanulmányban a magyar mezőgazdaság főbb ágazatai 2008-2012 közötti helyzetének alakulását értékeltük. Bemutattuk továbbá az agrártermékek világpiacait elemző, mérvadó nemzetközi
szervezetek és intézmények (OECD és FAO, Európai Bizottság és USDA) által előrevetített tendenciákat, amelyek hatással lehetnek Magyarország mezőgazdasági termékeinek piaci lehetőségeire a
következő öt-tízéves időszakban. Tekintettel arra, hogy a nemzetközi szervezetek és intézmények
eredményeit többször is felülírta a valóság, a magyar mezőgazdaság rövid és középtávú szerkezeti
változásainak modellezése helyett a bel- és külpiaci kereslet-kínálati viszonyok várható alakulását
vázoltuk fel.
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Abstract
The current status and the short- and mid-term outlook of the major
agricultural production sectors in Hungary
VARGA, Edina (eds.), ALICZKI, Katalin (eds.) and VŐNEKI, Éva (eds.)
In this report, we evaluated the status of the major agricultural sectors in Hungary during the period
2008-2012. Furthermore we reviewed the projections by internationally acknowledge organisations
and institutions (i.e. the OECD and the FAO, the European Commission and the USDA) about trends
on the global agricultural markets which may affect market opportunities of Hungarian agricultural
products in the next five to ten years. Given that the results of these international organisations and
institutions repeatedly turned out to be incorrect, instead of modelling the short and medium-term
structural changes in Hungarian agriculture, we outlined the likely developments in the domestic and
international supply and demand situations.
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