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1. BEVEZETÉS 

A sertéshústermelés fontos szerepet tölt be a hazai húsfogyasztásban és az exportban 
értékesíthető termékek előállításában. Magyarországon a sertéságazat mindig is jelentős ágazat volt. A 
magyar sertéshús-termelés eredményeit és fejlődését ellentétes folyamatok jellemezték az 1990-es 
években. A piaci és közgazdasági körülmények, a rendszerváltozás következményeként gyorsan 
megváltoztak. A magyar sertéságazatának a rendszerváltozást követő években igen sok nehézséggel 
kellett szembenéznie (a KGST felbomlása, a kelet-közép-európai országok fizetőképes keresletének 
visszaesése, átrendeződések következtek be az exportpiacokon: a keleti térségből az EU piacára).  

Magyarország az EU csatlakozást követően egy „zárt” piac része lett. A mezőgazdaság 
gazdasági környezeti feltételei mélyreható változásokat hoztak a sertéshús-termelésben is. Az új 
feltételek számos, részben pozitív, nem kis mértékben viszont negatív hatásával kell számolni a 
következő években. Ahhoz, hogy a piaci szereplők reagálni tudjanak a külső és belső hatásokra, 
ismerniük kell gazdasági környezetüket. Az Európai Unió olyan keretfeltételeket nyújt a magyar 
sertéshústermelés számára, ami egyedülálló lehetőséget jelenthet a felzárkózáshoz és az életképesség 
javításához. Ugyanakkor az ágazat csak akkor fejlődhet, ha a vertikum szereplői ezeket a 
lehetőségeket képesek kihasználni. 

Magyarország – méretéből és mezőgazdasági termelési potenciáljából adódóan – nem játszik 
meghatározó szerepet a sertéshús világpiacán. Az EU piacán sem leszünk piacvezető ország. Inkább 
egy nagyvállalatok által uralt piacon működő olyan kis céghez fogunk hasonlítani, amelyik a többiek 
által ki nem töltött résekben tud megélni. Ehhez szükség van a „nagyvállalatok” viselkedésének 
ismeretére. A termelési- és az exportszerkezetnek alkalmazkodnia kell az Európai Unió 
követelményeihez és mindezek mellett meg kellene tartani a sertéságazat versenypozícióját is.  

Az EU azt próbálja sugallni, hogy a gabona ágazatban sikeresek leszünk, a sertéshús ágazatban 
nem. Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy a gabonát eredeti formájában vagy „bőrbe varrva” 
adjuk el. Figyelembe kell venni azt is, hogy az Európai Unió a jelenleginél lényegesen több lehetőséget 
nyújt a strukturális alkalmazkodásra; egyrészt a közösségi támogatási rendszer kiszámíthatóbb, 
lehetővé teszi a hosszabb távú tervezést, másrészt a vidékfejlesztés keretében jelentős beruházási, 
fejlesztési támogatásokhoz juthatnak hozzá a gazdálkodók. A fejlesztési támogatások mellett kiemelt 
szerepet kapnak a közösségi standardoknak való megfeleléshez igénybe vehető támogatások.  Ezek 
a – nem közvetlen termelői, hanem a versenyképességet javító – támogatások kiemelkedő szerepet 
tölthetnek be a kritikus helyzetbe kerülő sertéshústermelés életképességének megteremtésében.  

A sertéshústermelés gazdasági környezetének vizsgálata komplex feladat. Ennek a 
témakörnek teljes mélységű elemzése jóval meghaladná az értekezés kereteit és terjedelmi korlátait. 
Ezért szükségesnek tartottam a disszertáció témakörének lehatárolását.  

A dolgozatban speciális részterületekre kívánok összpontosítani, ezen belül is a 
mezőgazdasági „alapanyag” előállításra. A gazdasági környezet tágan értelmezhető fogalom, ezért az 
értekezésben az általam legfontosabbnak tartott szektor-specifikus gazdasági környezetet vizsgáltam 
meg. A szakirodalmat tanulmányozva a sertéshústermelés gazdasági környezetét meghatározó tényezők 
közül a következőket emelem ki: sertésállomány/sertéshústermelés/sertéshús felvásárlási ár 
ciklikusságának, valamint a termelés és a felvásárlási árak szezonalitásának vizsgálata, a takarmányárak 
és vágósertés árak összefüggései, a naturális hatékonyság és a termelési költségek nemzetközi 
összehasonlítása, üzemi koncentráció, az EU piacszabályozása és a WTO tárgyalások (export-
visszatérítések, importkorlátozások), az EU bővítése. Ebből a megközelítésből szinte egyáltalán nem 
térek ki értekezésében gazdaságpolitikai kérdésekre (pénzügypolitika, adópolitika, árfolyampolitika), 
mivel ezeket az ágazat szempontjából adottnak tekintettem. A mezőgazdaságot és ezen belül a 
sertéshústermelést is érzékenyen érintik a megváltozott fogyasztói szokások, a minőségbiztosítás és az 
élelmiszerbiztonság, az állategészségügy, állatjólét, környezetvédelem és a takarmányozás kérdéskörei, 
azonban e témakörök tárgyalása már terjedelmi korlátokba ütközne. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

Kutatómunkám során elsősorban azokra a kérdésekre kerestem a választ, melyek leginkább 
foglalkoztatják az ágazat szereplőit az EU csatlakozást követő „átmeneti” időszakban. Az EU fejlett 
sertéshústermelő országaiban TRÉGARO és LOSSOUARN [2002] szerint még fellelhető a 
sertésciklus jelensége, azonban ezt a szerzőpáros empirikusan nem bizonyította. Ezért 
dolgozatomban megvizsgáltam, hogy kimutatható-e a ciklikusság (állomány, sertéshústermelés, 
felvásárlási ár) az EU fejlett sertéshús-termeléssel rendelkező tagállamaiban (Dánia, Hollandia, 
Franciaország, Spanyolország, Németország). A rendszerváltozást követően több hazai szerző 
(GUBA [1995], ALVINZCZ et al. [1992], TÓTH [2003]) rámutatott arra, hogy a magyar 
sertéságazatban újra kialakult a sertésciklus jelensége. Ezért fontosnak ítéltem, hogy empirikus 
módszerrel kimutassam, hogy milyen időtartamú ciklusok léteznek a hazai sertésállományban, 
sertéshústermelésben és a felvásárlási árak alakulásában. A sertésciklus egy különleges formája az 
éven belüli szezonalitás is, ami meghatározza egyes időszakok piaci lehetőségeit, piaci réseit. Az 
említett vizsgálatok célja, hogy ismertessem az EU és Magyarország piacán zajló folyamatokat.  

Az EU-15 régi tagállamaiban évtizedek óta jól működő és „kiszámítható” 
piacszabályozásról beszélhetünk. A KAP bevezetését követően –  az EU piacszabályozása 
keretében – a sertéstartó gazdaságok fejlesztési támogatásban részesültek, annak érdekében hogy a 
Közösség sertéshúsból önellátó legyen. Ezért az értekezésben elemzésre kerül a szabályozás és a 
sertéshústermelés közötti összefüggések is. A méretgazdaságosság, az üzemei szerkezet, valamint 
az üzemek regionális elhelyezkedése szintén központi témája az európai agrárközgazdászoknak. A 
vizsgálat során arra kerestem a választ, hogy az EU főbb sertéshústermelő országaiban az elmúlt 
harminc évben milyen mértékben változott egyes országok sertésállományának üzemi 
koncentrációja, emellett a vizsgálatokat a magyar sertéságazatra is elvégeztem.  

A versenyképesség alapvető feltétele, hogy az alapanyag termelésben egységnyi terméket 
minél kevesebb ráfordítással és fajlagos költséggel állítson elő a termelő. Értekezésemben 
kiemelten foglalkozom a naturális hatékonyság és a termelési költségek nemzetközi 
összehasonlításával. A sertéshústermelés mezőgazdasági fázisában a változó költségek közül a 
takarmányozási költségek 60-70 százalékot tesznek ki. Ezért fontosnak ítéltem, hogy a vágósetés-
termelés során felhasznált takarmányok- és a vágósertés felvásárlási árainak vizsgálatát. A 
mezőgazdasági piacok – így a sertéspiac - működésének megismeréséhez elengedhetetlen a kereslet 
és kínálat ismerete. Ezért a disszertációban egyszerű lineáris modelleket alkalmazok a hazai 
sertéspiac elemzésére. A modell eredményeinek vizsgálatával és a keresleti-kínálati görbék 
ábrázolásával képet kapunk a sertéspiac szereplőinek magatartásáról. 

Magyarország hét kelet-közép-európai országgal együtt lett tagja az Európai Uniónak. Így 
nemcsak a régi EU-15 tagállamának fejlett sertéshús-termelő országával élesedett a piaci verseny, 
hanem az új tagállamokkal is. Az értekezésben elemeztem a magyar sertéságazat számára 
legfontosabb kelet-közép-európai versenytársak (Lengyelország, Csehország, Románia) 
sertésszektorait. Az elmúlt egy évtizedben a magyar sertéshústermelés közel 30 százalékát 
értékesítették külpiacokon. A magyar kereskedők számára nem jelentéktelen tényező, hogy az adott 
terméket milyen időszakban és célpiacokon helyezik el. A dolgozatban számításokat végeztem a 
fontosabb sertéshústermékek szezonalitásával (szezonindex), a célpiacok koncentráltságával 
(Herfindhal-index) és a termékek export-versenyképességével (SSI-index) kapcsolatban. 

Az EU csatlakozást követően az egyik leglényegesebb kérdés, hogy a hazai termelők 
jövedelempozíciója az elkövetkező években hogyan alakul. A vágósertés-termelésben elért 
jövedelem határozza majd meg, hogy a termelőknek mekkora része képes helytállni a versenyben.  

Az értekezés EU központú, mivel napjaink egyik legnagyobb kihívása az Európai Unióba 
való sikeres beilleszkedés. Hazánk számára a fejlett Európát az egykori EU tizenötök jelentik. Az 
EU-ba történő belépésünkkel a hazai sertéshúságazat szereplői is ugyanabban a szabályozási és 
versenykörnyezetben tevékenykednek, mint a régi EU tagállamokban. Végül, de nem utolsó sorban 
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választ kell adni arra kérdésre is, hogy a hazai sertéshús ágazatának milyen mozgásteret enged az 
adott gazdasági környezet, hogyan lesznek képesek a hazai piaci szereplők a megváltozott 
körülményekhez alkalmazkodni. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

3.1. A ciklikusság és a szezonalitás mérése 

A sertéságazatot elemző tanulmányok jelentős része megemlíti, hogy az ágazat kibocsátását 
és az árakat ciklikus mozgások jellemzik, azonban e jelenségek részletes elemzésére nem térnek ki. 
Az értekezésemben részletesen megvizsgáltam a jelentős sertéstartó EU tagállamok és 
Magyarország, valamint Lengyelország sertéságazatát jellemző folyamatokat. Azzal a 
feltételezéssel éltem, hogy az EU fejlett sertéshústermelő tagállamaiban is fellelhető a sertésciklus, 
mind a sertésállomány, mind a sertéshústermelés és a sertéshús felvásárlási árak alakulásában. A 
vizsgálat alapadatait az Eurostat Newcronos adatbázisa adta. Az Eurostat adatbázisa a 
sertésállományra vonatkozólag harmadéves (2004-ig), míg a sertéshústermelésre és a felvásárlási 
árakra havi adatokat közöl.  

A piaci folyamatok szabályozásának szakértői már évtizedek óta vizsgálják az 
ároszcillálások és a sertésciklus kialakulását. A késedelmes felzárkózás pókháló-elmélete (cobweb 
theorem) a klasszikus közgazdaságtani irodalomban a mai napig megtalálható.   

 A pókháló elmélet alapjait 1930-ban három szerző rakta le: az amerikai SCHULTZ [1930], 
a holland TINBERGEN [1930] és az olasz RICCI [1930]. COASE és FOWLER [1937] 
megállapították, hogy a piaci információ hiánya befolyásolta a ciklus viselkedését. A termelőknek 
nehéz pontosan előre jelezni, hogy a húsipar hogyan reagál a kínálatra, és hogy hogyan szabályozza 
termelését rövidtávon, abban az esetben, ha a kereslet miatt állandó szinten tartott sertésállomány az 
idők folyamán ingadozik. EZEKIEL [1938] felteszi, hogy a vizsgált áruk kínálata rövid távon 
teljesen rugalmatlan, azaz a „figyelembe vett periódust olyan rövidnek lehet venni, hogy a 
perióduson belül a rendelkezésre álló kínálaton ne lehessen változtatni, mint például a gyapot, 
krumpli kínálata, amint az évi termelést betakarították.”  

Az elmúlt két évtizedben a problémát az előzőekhez képest új módszerekkel közelítették 
meg: vektor autoregresszióval (KAYLEN, 1988), kínálati demográfiai modellekkel (ROSEN et al., 
1989), periódikusan visszatérő termelési válasszal (HAYES és SCHMITZ, 1987) és káosz 
modellekkel (CHAVES és HOLT, 1991; STREIPS, 1995). KÖVESI [1973] szerint a sertésciklusok 
általában három-négy éves periódusokban ismétlődnek. A ciklusok tartamát befolyásolják a 
hízlalási módszerek, a hízlalási átlagsúly, a sertésfajták. A sertésciklusok meghatározott 
mechanizmus szerint zajlanak le. E mechanizmus lényegét KÖVESI [1973] a következőképp 
foglalja össze. A takarmányárak növekedésével az élősertés ár és a takarmány ár közötti arányok 
romlanak, s ennek folytán csökken a termelés jövedelmezősége. A sertéstartó gazdák erre reagálva 
a termelést csökkentik, így az élősertés-kínálat csökkenő tendenciát mutat. A termelés csökkenése 
maga után vonja a takarmány iránti kereslet csökkenését, ami a takarmányárak eséséhez vezet. A 
csökkent élősertés-kínálat az élősertés árának növekedését idézi elő.  KORNAI [1981] 
tanulmányában rávilágított arra, hogy még a szocialista gazdálkodás körülményei között sem szűnt 
meg a sertésciklus. BRÓDY [1983] alapvető munkáját követően a ciklusok tanulmányozása új 
lendületet vett. VIZVÁRI et al. [1999a] bemutatták, hogy a piacok dinamikus tulajdonságait leíró, 
úgynevezett pókhálómodellek egyik legfontosabb eleme annak vizsgálata, hogy a termelők miként 
becslik meg a termék jövőbeni árát. Eszerint VIZVÁRI et al. [1999a] arra a következtetésre 
jutottak, hogy a családi gazdaságok árbecslésében sokkal nagyobb szerepet kap az intuíció, az 
ösztönösség, mint az átgondolt, analitikus vállalkozói gondolkodás. BRÓDY [1999] tanulmányában 
spektrumanalízis alapján vizsgálta a gazdasági ciklusok jelenlétét, amihez az éves növekedési ráta 
adatsorát használta fel. Vizsgálataiban az egyes ciklusoknak az adatsorban megfigyelt „ereje” 
szinuszos és koszinuszos komponenseinek négyzetes összege. Ez az érték méri a ciklus kilengéseit, 
amplitúdóját. A két komponens aránya a ciklus „fázisát” (kezdőpontját vagy eltolását) határozza 
meg. A tanulmány a gazdasági ciklusokat úgy jellemezte, mint azokat a rövidebb-hosszabb ideig 
tartó és állandóan ismétlődő termelési folyamatokat, amelyek kimozdulhatnak sima egyensúlyi 
pályájukról, és önmagukat megismétlődő lengésbe kezdenek. A lengés erősségét a kimozdulás 
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amplitúdójával mérte. 

HOLICS ed. [1992] leírja, azt a módszert, amellyel egy összetett jel komponenseire 
bontható. Ezt megalkotójáról Fourier-analízisnek nevezik. Fourier francia matematikus már 1822-
ben bebizonyította, hogy minden periodikus függvényt különböző amplitúdó- és fázissúlyozású, 
harmonikus rezgésre lehet felbontani. Egy függvény egyik leírási tartományból egy másik leírási 
tartományba való átalakítását transzformációnak nevezzük. Az időfüggvény menete, és a Fourier 
szerinti sorfejtés tagjainak súlytényezői (an, bn: Fourier-együtthatók) között, szoros kapcsolat van. A 
Fourier-sorok elméletében az un. trigonometrikus polinomokkal próbáltam közelíteni az adott f 
függvényt: 

f(x)= ∑∞
i=0(ancos(nx)+ bnsin(nx)) 

Ha egy f függvény előállítható ilyen trigonometrikus sorként, akkor f 2π szerint periodikus. 
Az elemzések során elég egy 2π hosszúságú intervallumra koncentrálni. A módszer célja, hogy egy 
komplex idősor ciklikus komponenseit alkotóelemeire bontson szét, ami egy általános módszertan 
formulával nem vagy nehezen leírható függvényeknek sinus- és cosinus-függvényekkel való jó 
közelítésére egy korlátos tartományban.  Számításaim során ennek egy leegyszerűsített változatát 
alkalmaztam, ami csak cosinus-függvényeket használ és a gyakorlatban jó eredményeket ad. A 
felhasznált függvények alakja mindig 

tk = cos(2π*k*t/T), 

ahol T a megfigyelések száma, azaz, hogy a vizsgált mennyiséget hány időperiódusra 
visszamenőleg ismerjük. Az időperiódus hossza vagy hónap vagy az EU statisztikáinak megfelelően 
harmad év. A t változó pedig természetesen az idő, k pedig egy pozitív egész paraméter: 

t1=cos(2π*t/ T); t2=cos(2π*2*t/ T); t3=cos(2π*3*t/ T); t4=cos(2π*4*t/ T); t5=cos(2π*5*t/ T); 
t6=cos(2π*6*t/ T); t7=cos(2π*7*t/ T); t8=cos(2π*8*t/ T); t9=cos(2π*9*t/ T); t10=cos(2π*10*t/ T); 

t11=cos(2π*11*t/ T); t12=cos(2π*12*t/ T);  t13= cos(2π*13*t/ T); t14= cos(2π*14*t/ T); t15= 
cos(2π*15*t/ T) 

Ezek a függvények kiszámításra kerültek, és a továbbiakban a lineáris regresszió módszere 
szerint jártam el. Akkor beszélhetünk ciklusról, ha a függvény együtthatója nagy abszolút értékű. 
Ebben az esetben pozitív együttható sima ciklusra, negatív együttható kétszeres hosszúságú ciklusra 
utal. A ciklushossz Th/k, ahol h az időperiódus hossza. Ha ciklus hosszát években akarjuk megadni, 
akkor hónapos adatok esetén h=1/12, harmadéves adatok esetén h=1/3.  

A vizsgált időszak meghatároz egy frekvenciát, az itt használt fél Fourier sorban csak ez a 
frekvencia és ennek többszöröseinek megfelelő cosinus függvények szerepelhetnek nullától 
különböző súllyal. Az EU tagállamaiban felvásárlási árak, mélyreható piaci változások miatt 2004-
ben nem az eddigi ciklikus mozgásnak megfelelően alakultak, ennek következtében gyenge 
determinációs együtthatókat kaptam eredményül. Ezért a felvásárlási árak esetében kísérletet tettem 
annak meghatározására, hogy mi az a frekvencia, ami felharmonikusaival együtt a legjobban 
illeszkedik az idősorhoz. A maximális korrelációs érték alapján: 

Dánia esetében ez a T=163 időhossznak; 
Hollandia esetében ez T=163 időhossznak; 
Franciaország esetében ez T=163 időhossznak; 
Spanyolország esetében ez T=167 időhossznak; 
Németország esetében (mivel itt az idősort csak az 1995-2004 közötti időszakra vettem 

figyelembe) ez T=105 időhossznak megfelelő frekvenciának adódott. 
 
A hazai sertéságazatban még ennél jelentősebb változások mentek végbe 2004-ben, ezért a 

legkedvezőbb frekvenciát az állatállomány, a vágóállat termelés és a felvásárlási árak esetében is 
kiszámítottam. A maximális korrelációs érték alapján: 

Magyarország (sertésállomány): T=21 időhossznak; 
Magyarország (vágósertés termelés): T=97időhossznak; 
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Magyarország (vágósertés felvásárlási ár): T=116 időhossznak megfelelő frekvenciának 
adódott. 
 

3.2. A szezonalitás vizsgálata 

A ciklikusság egy különleges változata az éven belüli ciklusok, vagyis a szezonalitás. A 
szezonhatás vizsgálatánál arra kerestem a választ, hogy a szezonalitás, milyen mértékben vagy 
arányban téríti el az idősor értékét az alapirányzattól. A sertéspiacon a kibocsátott termék 
mennyiségét és a felvásárlási árakat szabályos éven belüli mozgások (szezonalitás) jellemzik. A 
sertéshús árának alakulását több tényező befolyásolja, például a termelők által felkínált 
vágósertések mennyisége és a feldolgozóipar igényei. Az élősertés iránti keresletet alapvetően 
meghatározza a feldolgozott sertéshústermékek iránti fogyasztói kereslet. A felvásárlási árakban 
tapasztalható szezonalitás végeredményben a kereslet-kínálat szezonalitásának tulajdonítható.  

A sertéshús-termelés szempontjából meghatározó EU tagállamok (Dánia, Hollandia, 
Franciaország, Spanyolország, Németország), valamint Magyarország sertéshús-termelésének és a 
sertéshús felvásárlási áraknak a szezonalitása kerül vizsgálatra. Hazánk számára mindig is fontos 
volt az EU piaca, ezért EU tagként tisztában kell lenniük a piaci helyzettel a piaci szereplőknek is.  
 

3.3. Az üzemi koncentráció mérése 

A ciklusok időbeni hosszúságát nagymértékben befolyásolja az adott ország 
sertéságazatának üzemi szerkezete és ennek koncentráltsága. A koncentráció egyenlőtlenségre utal, 
ami egy csoport vagy populáció eloszlásának jellegzetessége. A koncentráció általános 
közgazdasági fogalma a gazdasági életben levő tömörüléseket, összpontosulásokat jelenti. A 
koncentráció elemzésénél egy adott sokaság, x ismérv gyakorisági és értékösszeg-eloszlást 
hasonlítjuk össze. Az értékösszegnek kevés számú egységre való összpontosulását koncentrációnak 
nevezzük. Az egyenlőtlenséget gyakran a koncentrációs görbével, vagy más néven a Lorenz-
görbével fejezik ki. 

KERÉKGYÁRTÓNÉ és MUNDRUCZÓ [1995] megkülönböztetnek abszolút és relatív 
koncentrációt. Az abszolút koncentráció megkülönböztetésénél a koncentráció kétféle megjelenési 
formájáról van szó. A koncentráció megjelenési formáját az adott közgazdasági jelenség természete, 
azaz a sokaság jellege határozza meg. Az abszolút koncentráció abban az esetben fordul elő, ha a 
teljes értékösszeg kevés számú egységhez tartozik (például: energiaipar, gépkocsigyártás 
koncentrációja). Relatív koncentráció, pedig akkor, ha az értékösszeg egyenetlenül oszlik el a 
sokaság egységei között, figyelmen kívül hagyva azt, hogy ebben a sokaság számosságának 
jelentősége lenne (személyi jövedelem koncentrációja).  

Az abszolút koncentráció lényegében az egységek nagyságát, a relatív koncentráció pedig az 
egységek nagyságának a különbözőségét, szóródását jelenti. Az abszolút koncentráció jellemzésére 
felhasználhatjuk a sokaság tagszámát (n) és a számtani átlagot (x). A sokaság tagszáma azáltal méri 
a koncentráció fokát, hogy az értékösszeg hány egységhez tartozik. A számtani átlag, pedig az 
egységek átlagos nagyságát fejezi ki. A relatív koncentráció lényegében nem más, mint az értékek 
szóródása. 

A relatív koncentráció mérésére a következő módszereket lehet felhasználni: 
• koncentrációs táblázat; 
• kvantilis eloszlás; 
• Lorenz-görbe. 

A koncentráció ábrázolására a Lorenz-görbét használtam fel. A Lorenz-görbe egy egységnyi 
négyzetben elhelyezett ábra, amely a kumulált relatív értékösszegeket (zi’) a kumulált relatív 
gyakoriságok (gi’) függvényében ábrázolja. A görbe pontjai Pi(gi’; zi’). Kezdő pontja a P0(0;0) pont, 
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végpontja a P(1;1) pont. A Lorenz-görbe a relatív koncentráció általános elemzési eszköze. Minél 
nagyobb fokú a koncentráció, a görbe annál távolabb kerül a négyzet átlójától. Amennyiben 
mindegyik csoportnak azonos termelése van, vagy a kibocsátott mennyiség megegyezik a görbe 
egybeesik a négyzet átlójával (45°-os egyenes, vagy tg(ά)=1), mivel a nagyság szerint sorba 
rendezett egyedeknél, illetve osztályközöknél a kumulált relatív gyakoriságok rendre megegyeznek 
a megfelelő kumulált relatív értékösszegekkel (gi’=zi’). 

KOPÁNYI ed. [1996] bemutatja, hogy a Gini-együttható és a Lorenz-görbe szorosan 
összefüggenek egymással. A Gini-együttható nem más, mint a Lorenz-görbe és az egyenlőségi 
görbe közötti terület (egyenlőtlenségi rés), valamint a 45°-os egyenes alatti terület hányadosa. A 
Gini-együttható értéke értelemszerűen 0 (tökéletes egyenlőség) és 1 (abszolút egyenlőtlenség) 
között mozoghat. 

G=1-∑n
i=0|zi-1’+zi’|| gi-1’- gi’| 

 

3.4. A külkereskedelem koncentráltságának mérése 

A hazai sertéshústermékek külkereskedelmi forgalmának elemzése során Kopint-Datorg 
adatbázisára támaszkodtam, mely HS rendszer szerint tartalmazza a külkereskedelmi adatokat nyolc 
számjegyű bontásban. A célpiacnak az Európai Uniót, illetve az egykori CEFTA országokat 
választottam, mely a sertéshústermékeink egyik legfontosabb piaca. A külkereskedelmi vizsgálatok 
során alkalmazott főbb mutatók: Herfindhal mutató és az SSI-index volt. KERÉKGYÁRTÓNÉ és 
MUNDRUCZÓ [1995] a koncentráció másik fontos általános jellegű mérőszámát emeli ki, a 
Herfindhal mérőszámot/mutatót, ami az egységeknek az értékösszegből való részesedési 
négyzetösszegként definiálja: 

H=∑n
i=1Zi

2 

A Herfindhal mutató a koncentráció egyenes mérőszáma. Maximális értéke 1, amely a teljes 
koncentráció esetének felel meg. A H mérőszám az értékösszegből való részesedésnek önmagukkal 
súlyozott számtani átlaga. TÖRÖK [1996] megállapítja, hogy a szektorális specializációs mutató 
(SSI, Sector Specialization Index): egy kiválasztott célpiacon meglévő átlagos nemzeti 
versenyképességi szint vizsgálatához alkalmazható.  

 
SSIai=(Xain/Xai)/(Xan/Xa), ahol (a = Magyarország, n = Európai Unió) 

Xain = Magyarország exportja i élelmiszerből a célpiacra (például: EU); 
Xai  = Magyarország teljes exportja i élelmiszerből minden piacra; 

Xan = Magyarország teljes exportja minden termékből a célpiacra (például: EU); 
Xa  = Magyarország összes exportja. 

Azon termékek esetében, ahol a mutató közelít az 1-hez (illetve meghaladja azt), 
beszélhetünk versenyképes exporttermékről, hiszen aránya az ágazati exportban közelít (vagy 
meghaladja) az EU-ba irányuló export nemzetgazdaságban betöltött részesedését. 
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4. EREDMÉNYEK 

4.1. Következtetések és javaslatok 

A sertéságazat helyzete 

A magyar sertéságazat hagyományosan exportorientált, ennek megfelelően a termelés az 
elmúlt évtizedekben folyamatosan meghaladta a fogyasztást. A hazai szükségleten felül megtermelt 
sertéshúst 2000-2003 között jellemzően néhány célpiacon értékesítettük. Az export 50 százaléka az 
EU-ba, közel 10 százaléka a CEFTA országokba irányult, az egyéb piacok (főként Japán és Dél-
Korea) részesedése megközelítőleg 40 százalékot tett ki. A magyar export piacrajutási esélyei 
egyértelműen gyengültek az elmúlt években. Ennek okai a nemzetközi agrárkereskedelem gyors 
ütemű növekedésében, a fejlett országok erőteljes kereskedelmi expanziójában, valamint a fejlődő 
világ bizonyos térségeinek sikeres agrárfejlesztési programjaiban keresendők. Mindezek 
következtében Magyarország egyre kisebb szerepet tölt be a sertéshústermékek 
világkereskedelmében.  

A forint árfolyamának alakulása 2001 első féléve óta egyértelműen rontja a hazai 
sertéshústermelés ár-versenyképességét. Magyarország a sertéshús-kereskedelem terén – a 
világkereskedelmi szempontból kis mennyiség és alacsony feldolgozottsági fok miatt – árelfogadó 
és nem áralakító pozícióban van, így az elérhető exportárat sem a hazai piaci helyzet határozza meg. 
Ráadásul a legfontosabb exportpiacunknak számító Európai Unióba irányuló sertéshúskivitel nem 
részesült exporttámogatásban. Mindezen folyamatok összességében gyengítették a magyar 
sertéshúskivitel versenypozícióját. 

A fogyasztási szokások elmúlt évtizedben tapasztalt változása szintén nem kedvezett a 
sertéshúsból készült termékek piaci helyzetének. A sertéshús fogyasztása hazánkban évek óta 
stagnál és jelenleg már nem a legkedveltebb húsféle. A belföldi fizetőképes kereslet jelentős 
emelkedése sem várható. Így a belpiaci elhelyezési lehetőségek a közeljövőben nem növelhetőek 
számottevően. Az EU jelentős sertéshústermelő tagállamaiban és Magyarországon a sertéshús 
felvásárlási ára csökkenő tendenciát mutatott 2001-2003 között. A hazai árak azonban gyakran, 
huzamosabb időn keresztül jelentős mértékben meghaladták a közösségi árszintet. Ennek 
következtében sertéshús- és élősertés-behozatalunk számottevő mértékben emelkedett az utóbbi 
négy évben. Az import döntő része az EU tagállamaiból származott. 

Magyarországon a sertésállomány alakulására a sertésciklus jelensége is hatással van. A 
vágósertés ára, a takarmányárak, valamint azok egymáshoz viszonyított aránya jelentősen 
befolyásolja a sertéstartók döntéseit, különösen a kisebb tételekben eladásra termelők tevékenysége 
esetében. A sertésciklus lefutása az utóbbi években a sertésállomány csökkenésével párosult, így a 
jelenlegi sertéslétszám alig haladja meg az 1951. évit.  A hazai sertésállomány-, a vágósertés 
felvásárlás- és a felvásárlási árak alakulását rövidebb lefutású ciklusok jellemzik, mint az EU fejlett 
sertéstartással rendelkező tagállamaiban.  
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Folyamatok a sertéságazatban 

A sertéságazat kilátásait alapvetően meghatározza az elsődleges feldolgozás 
életképessége és versenyképessége. A fejlett sertésvertikummal rendelkező EU tagállamokban az 
elsődleges feldolgozás egyértelműen a mezőgazdasági fázishoz kötődik, jellemzően az 
alapanyagtermelők tulajdonában van. A tovább-feldolgozást és készítménygyártást pedig 
kereskedelmi szervezetekből kialakult feldolgozóüzemekben végzik. 

Magyarországon már elindult egy érzékelhető szerkezetváltás a feldolgozóiparban, ami 
jelentős hatást gyakorol a mezőgazdasági termelésre is. Ennek hatására egyértelműen elkülönül az 
elsődleges feldolgozás a készítménygyártástól. A hazai vágósertés termelés szereplőit a 
szabályozás intézményi szinten nem különíti el, ugyanakkor a feldolgozói és fogyasztói igények 
differenciálódása következtében ez piaci szinten megvalósul, vagyis a „háztáji” termelők nem 
lesznek a beszállítói a feldolgozó vállalatoknak. Az utóbbi hónapok folyamatait vizsgálva azonban 
valószínűsíteni lehet, hogy az árutermelésből mind több kistermelő esik ki az éles versenyhelyzet 
miatt. Ugyanakkor az önellátásra és közvetlen értékesítésre berendezkedett termelők megmaradnak, 
mivel termékeiket eddig sem a feldolgozóiparnak értékesítették.  

Az elmúlt években elindult egy koncentrációs folyamat a gazdasági szervezetek esetében. 
Ez azonban úgy ment végbe, hogy míg az üzemek száma csökkent, az állatállomány létszáma is 
csökkent. A sertésállomány nagyságát, az üzemek számát és ezek regionális elhelyezkedését 
alapvetően meghatározza, hogy egy adott régióban hány vágóhíd marad meg. A vágóhíd bezárások 
miatt akár módosulhat a vágóhidak beszerzéseinek területi forrása is, ami egyes régiókban a 
sertésállomány létszámának csökkenésével járhat, míg a kedvező elhelyezkedésű régiókban akár 
nőhet is az állomány nagysága. Mindezt az is befolyásolja, hogy a tovább-feldolgozó üzemek és 
készítménygyártók hazai alapanyagra, vagy esetleg az EU más tagállamából származó sertéshúsra 
alapozzák termelésüket.  

A hazai sertéságazat kilátásait jelentősen meghatározza a közösségi szabályozás, illetve 
az ezen keresztül jutatott támogatások, amelyek alapvetően meghatározzák a termelői döntéseket. 
Adottságaink és hagyományaink alkalmasak speciális, magasan feldolgozott állati eredetű termékek 
előállítására. Ugyanakkor a Magyarországon megvalósuló EU szabályozás inkább a gabonatermelés 
irányába orientálja a termelőket (bár mint a 2004-es év is mutatja az intervenció nem old meg 
minden problémát), és nem ösztönöz a továbbfelhasználásra hústermelési céllal. Az eredményesség 
szempontjából nem közömbös, hogy a gabonát eredeti formájában vagy magas hozzáadott értékű 
állati eredetű termékek formájában értékesítjük. 

A legutóbbi időszak fejleményei, valamint a közeli jövő várható folyamatai – mind piaci, 
mind szabályozási szempontból, vagyis a külső és a belső tényezők egyaránt – abba az irányba 
mutatnak, hogy Magyarországon a sertéságazat termelési szerkezetének szempontjából alapvetően 
két mezőgazdasági termelői csoport lesz meghatározó. Egyrészt azon termelői szegmens, 
amelynek tagjai kizárólag árutermelésre rendezkednek be és termékeiket a versenyszférába tartozó 
feldolgozóiparnak értékesítik, másrészt azon termelők csoportja, amelynek szereplői az előállított 
termékeket maguk fogyasztják el, illetve közvetlenül a fogyasztók számára értékesítik, tehát 
jellemzően nem beszállítói a húsiparnak. Ezen két termelői csoport jövője jól körül- és 
lehatárolható. Fontos hangsúlyozni, hogy az egyes szegmenseket külön kell kezelni, hiszen 
különböző problémákkal küzdenek, s így a megoldások is eltérőek lehetnek. Másképpen kell 
értelmezni a versenyképességet, a szelekciót, vagy a koncentrációt az egyes termelői csoportoknál. 

A „nagyok” a méretgazdaságosságra törekedve képesek a versenyképes árutermelésre. 
Ugyanakkor számuk az elmúlt egy évben folyamatosan csökkent. A nagyüzemek száma a KSH 
adatai alapján 500-600 darab közöttire tehető. Az általuk tartott átlagos állomány nagyság 2004. 
december 1-én 3 884 darab, az átlagos kocalétszám 365 darab volt.  A nagyüzemeknek fokozottan 
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kell betartaniuk az EU állatjóléti és környezetvédelmi előírásait. E termelői rétegnek a legnehezebb 
és a legköltségesebbnek látszó feladat a telepeken keletkező hígtrágya kezelése, hasznosítása és 
ártalmatlanná tétele. A helyzetet bonyolítja, hogy a földtulajdoni szerkezet átrendeződése során a 
sertéstelepek alig, vagy egyáltalán nem rendelkeznek a trágya elhelyezéséhez szüksége 
mezőgazdasági területekkel.  

Bár a háztáji termelők és a köztes szféra termelői (egyéni gazdálkodók) 2004-ben a 
sertéshústermelésnek „már csupán” megközelítőleg 40 százalék körüli részét adták, az érintett 
gazdák száma 200 ezres nagyságrendű. A jelenlegi hazai szociális és munkapiaci helyzet mellett 
pedig senkinek sem lehet érdeke, hogy ezek a termelők ettől a kis jövedelemforrástól is elessenek.  
Ugyanakkor látni kell, hogy az itt megtermelt termékek egy része – egy-két ritka kivételtől 
eltekintve – nem kerül feldolgozásra, gyakorlatilag a kereskedelmi árutermelésen kívül esik. A 
háztáji termelők termelésének fennmaradása mellett szól az is, hogy Magyarországon van 
fogyasztói igény az ilyen módon előállított termékekre. Tradicionális és szociális1 okokból 
hazánkban viszonylag magas a saját termelésből történő fogyasztás, illetve a közvetlenül a 
termelőtől beszerzett termékek fogyasztása. Ennek mértéke várhatóan csökken az elkövetkező 
években, az elmúlt évek tapasztalatai alapján azonban a csökkenés nem egy drasztikus, gyors 
folyamat, sokkal inkább egy lassan elnyúló változás eredménye lesz. 

A legkomolyabb problémákat és a szelekció legerősebb érvényesülését nem is az ágazatok 
ezen részeiben valószínűsítem. Véleményem szerint a közel jövőben a legrosszabb helyzetbe a 
„köztes” szféra kerülhet, vagyis azon termelők, akik nem elég nagyok és hatékonyak ahhoz, hogy 
árutermelésre álljanak át, viszont annál nagyobbak, hogy maguk fogyasszák el, vagy közvetlenül 
értékesítsék termékeiket. Helyzetüket tovább nehezíti, hogy a feldolgozóipar várhatóan egyre 
kevésbé fogja felvásárolni termékeiket (ez a tendencia már most is tapasztalható, lásd: Pick Rt), 
további működésük tekintetében így mindenképpen döntést kell hozniuk. Alapvetően három 
lehetőség közül választhatnak. Az első a termelés és a termelési körülmények fejlesztése, vagyis 
árutermelő gazdasággá való fejlődés. Nyilvánvalóan ez a legkockázatosabb alternatíva, ráadásul a 
köztes szektorba tartozók nagy része nem is képes ezen fejlesztések finanszírozására, így várhatóan 
ezt a lehetőséget fogják a legkevesebben választani. A többség számára kényszerű megoldást a 
termelés abbahagyása vagy saját fogyasztásra és közvetlen értékesítésre termelők csoportjába 
történő átállás fogja jelenteni (esetleg a feketegazdaság). A magyar mezőgazdaság és a vizsgált 
három kritikus ágazat szempontjából a legjelentősebb változásokat ezen (néhány tízezres) termelői 
rétegnél prognosztizálom. Ezen változások meghatározó tényezői az ágazatok jövőbeni 
helyzetének. 

Fejlesztési célok a sertéságazatban 

A sertéshústermelés meghatározó részét az árutermelő gazdaságok állítják elő, amely 
termelők a megtermelt vágósertést a húsiparnak értékesítik. Ezen termelői csoport esetében 
egyértelműen a versenyképesség kialakítása és fejlesztése határozza meg a jövőbeni pozíciót. Az 
árutermelő gazdálkodók versenypozíciójának javítására három alapvető lehetőség nyílik: 

• a hatékonyság javítása; 
• a vertikális koordináció erősítése; 
• a horizontális koordináció megszervezése és működése. 

A hatékonyság javítása nyilvánvaló feladat, hiszen a versenyben maradás legfontosabb 
tényezője az ár-versenyképesség. A magyar termelők akkor őrizhetik meg vagy javíthatják 
jelenlegi pozícióikat, ha képesek felvenni az árversenyt az Európai Unió más tagországainak 
szereplőivel, máskülönben a feldolgozóipar viszonylag zökkenőmentesen átállhat import 
                                                           
1 Például: sok kistelepülésen nincs élelmiszerüzlet vagy csak kis számú bolt működik, az emberek szeretik a friss, házi 
tejet, sajtot, a disznóvágásokat, stb. 

 12



alapanyagok beszerzésére. A hatékonyság növelésén keresztül a költségek csökkentése 
egyértelműen várható tendencia az árutermelési szférában. Fontos megjegyezni azonban, hogy 
ennek az útnak vannak buktatói. A hatékonyság ugyanis általában beruházások keretében létrejövő 
fejlesztésekkel, vagy a gazdaság méretének növelésével javítható, sokszor azonban a 
beruházásoknak vagy a növekedésnek olyan magasak a költségei, hogy a hatékonyság növekedése 
révén nyert megtakarítás jelentős része gyakorlatilag elveszik.  

Az ágazati versenyképesség kialakításában rendkívül fontos szerepe van a vertikális 
koordinációnak. A nyugat-európai, versenyképesnek tekinthető országok példája egyértelműen 
bizonyítja, hogy az ágazat egésze versenyképességének szempontjából talán a legfontosabb tényező 
a hosszú távú, kiszámítható vertikális kapcsolatok megteremtése. A forma, amibe ezt a kapcsolatot 
ágyazzák – szövetkezet, kereszttulajdonlás, hosszú távú szerződéses kapcsolatok, stb. – az 
eredmény szempontjából másodlagos. Magyarországon a feldolgozóipari szerkezet már kialakult és 
nem valószínűsíthető – hogy az egyébként is tőkehiánnyal küzdő – mezőgazdasági termelők 
tulajdont tudnának szerezni az élelmiszeriparban, a legkézenfekvőbb megoldás a hosszú távú, 
közös megegyezésen alapuló szerződéses kapcsolatok létrejötte. A vertikális koordináció 
erősítése összességében mind sertéstartók, mind a húsipar számára kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé 
teszi a jövőt és az ágazat egészének szintjén javítja a versenyképességet. 

A harmadik fontos tényező a horizontális koordináció, ami az érdekérvényesítéshez 
gyakorlatilag nélkülözhetetlen. A mezőgazdasági termelői fázis érdekérvényesítő ereje – 
amennyiben a termelők szervezetlenek – minimális a feldolgozóiparéhoz képest, ami eltörpül a 
kereskedelem érdekérvényesítéséhez viszonyítva. A vertikumon belüli érdekérvényesítéshez 
szükséges az árutermelő gazdálkodók horizontális koordinációja, szervezettsége. A horizontális 
koordináció kialakításával jellemzően nem javul a versenyképesség vagy a hatékonyság, a növekvő 
érdekérvényesítő képesség hatására azonban a mezőgazdasági fázis helyzete javulhat, így 
kedvezőbb jövedelempozícióba kerülhetnek a gazdálkodók. 

A „köztes” szektorba tartozó termelők problémáira a legnehezebb megfelelő megoldást 
találni. Természetesen ebben a termelői körben is fontos lehet a vertikális kapcsolatok vagy az 
érdekérvényesítés javítása. Sok esetben azonban ez sem elég az életben maradáshoz, mivel 
méretüknél fogva ezen gazdaságok gyakran nem képesek a hatékony termelésre. Itt megoldást 
jelenthet a növekedéshez szükséges fejlesztések támogatása, vagy éppen ellenkezőleg a termelés 
beszüntetéséhez nyújtott támogatások. Bizonyos termelői csoportok esetében túlélési alternatívát 
kínálhat a termelés specializálása is különleges mezőgazdasági alapanyagok előállítására, 
amennyiben erre ténylegesen van feldolgozói igény. 

A „háztáji termelő” csoportjának döntéseit a legnehezebb befolyásolni, mivel ezek sokszor 
nem a racionalitás mentén születnek. Ettől függetlenül ezen termelői szegmens helyzete is 
megerősíthető, a legjobb példa erre Ausztria. A termelői összefogás, de legalábbis közös 
(horizontális) koordináció természetesen ehhez is szükséges. A cél a közvetlen háztól történő 
értékesítés lehetőségeinek megteremtése, fejlesztése, szabályozása. Ausztriában ezek a közvetlen 
értékesítésre termelő mezőgazdasági gazdálkodók az adott régiókban pontosan szabályozzák a 
közvetlen értékesítési rendszer működését, így piaci részesedésük jelentősen nem csökkent az 
elmúlt időszakban. Ezen rendszer működésének intézményi feltételei is vannak, amelyek 
megteremtése a kormányzat feladata. Fontos, hogy a megfelelő körülmények adottak legyenek az 
ilyen típusú termeléshez, vagyis az élelmiszerbiztonság, a higiénia és az állategészségügy 
területén kell segítséget nyújtani ezen gazdálkodóknak. 

 A hazai sertéságazatnak EU tagállamként számos problémával kell szembenéznie, 
ugyanakkor a nehézségek ellenére van jövője. Ez egyrészt azzal indokolható, hogy a hazai 
igényeket nem lehet csupán a húskészítmény-gyártáshoz szükséges import sertéshússal fedezni. 
Másrészt a hazai fogyasztók tipikus ízlését rövid- és középtávon nem lehet megváltoztatni.  A hazai 
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sertéshízlalás szempontjából nem elhanyagolható tényező, hogy az ágazat rendelkezik a szükséges 
ökonómiai, ökológiai (takarmánytermelés) és humán feltételekkel. Összességében mindezek a 
megállapítások azt sugallják, hogy a hazai sertéshizlalásnak, vágásnak és feldolgozásnak van 
jövője. A sertéságazatban megvan az alapvető potenciál, ami a versenyképes sertéshústermékek 
előállításához szükséges. 

4.2. Új kutatási eredmények 

1. A hazai sertéspiac kínálatát lineáris és nem lineáris regressziós egyenletekkel közelítettem 
meg. Az egyenletek alapján minden esetben azonos eredményt kaptam és hasonló következtetéseket 
lehetett levonni. Eszerint kedvező piaci helyzetben (alacsony input árak, magas vágósertés 
felvásárlási árak) a magyar sertéságazat versenyképes része képes akár 520 ezer tonna vágósertést 
(élő testtömeg) is előállítani. Ugyanakkor kedvezőtlen piaci helyzet esetén (magas input árak, 
alacsony vágósertés felvásárlási árak) a termelés visszaeshet 420 ezer tonnára is. A magyar 
sertéságazat jövőbeni fejlődési esélyei nagymértékben meghatározza, az hogy versenyképes 
termelők milyen gyorsan képesek reagálni kedvezőtlen piaci helyzetekben.  

2. A Fourier-analízis segítségével sikerült kimutatni, hogy az EU fejlett sertéstermelői 
tagállamaiban is ciklikusság fedezhető fel a sertésállomány, sertéshústermelés és a sertéshús-
felvásárlási árak alakulásában. Az EU-15 tagállamaiban egy-egy ciklus jóval hosszabb ideig tart, 
mint Magyarországon és Lengyelországban, valamint a sertésciklus ellaposodást mutat. A 
sertésállomány esetében – számításaim alapján – akár 10 évnél hosszabb ciklusok, míg a 
hústermelésnél szintén jellemző a 10 évnél hosszabb időszakot meghaladó ciklus, addig az árciklus 
esetében 9 éves periódusok léteznek. A hosszú ciklusok oka, egyrészt a kiszámítható 
piacszabályozásnak, másrészt a koncentrált termelési struktúráknak köszönhető. A 
sertéshústermelés alakulásában nagyobb mértékű ingadozás mutatható ki, mint az állomány 
létszámában. Magyarországon a ciklusok, a sertésállomány esetében 3,5 év, a vágósertés 
termelésnél 4 év, míg a felvásárlási áraknál megközelítőleg 4 év időtartamúak. Az atomizált 
termelési szerkezet miatt, a piaci szereplők egy része (kistermelők) rugalmasan tud alkalmazkodni a 
megváltozott piaci körülményekhez. Ez a gyors reagálási képesség a magyar piac dinamikáját 
érzékenyebbé teszi a gazdasági környezetre.  Összességében megállapítható, hogy EU-15 fejlett 
sertéstartással rendelkező tagállamaiban eltérő hosszúságú ciklikus jelenségek tapasztalhatók: a 
sertésállomány, a sertésvágások és a sertéshús felvásárlási árak alakulásában. A sertésállományok 
létszámának alakulására az ellaposodás a jellemző. A regressziós számítások és az illesztések 
alapján elmondható, hogy egy cikluson belül több rövidebb időtartamú ciklus mutatható ki. A 
leghosszabb ciklusok a sertésállomány létszámában Dániába tapasztalható. A ciklikusság 
vizsgálatai alapján kijelenthető, hogy a fejlett és szervezett sertéstartással rendelkező EU 
tagállamokban a sertésciklus ellaposodása és a kilengések kismértékű amplitúdója figyelhető meg. 
Az elkövetkező években várhatóan Magyarországon is egyre szervezettebb vertikum alakul ki, így a 
hazai sertésciklus alakulásában is a hosszabb periódusok lesznek jellemzőek, valamint a kilengések 
mértéke is kisebb mértékű lesz. 

3. Az értekezésben elemzésre kerültek az általam legfontosabbnak ítélt sertéshústermelő EU 
tagállamok sertéshús-kibocsátását és felvásárlási árait jellemző folyamatok. Hazánk számára mindig 
is fontos volt az EU piaca, ezért EU tagként a piaci szereplőknek tisztában kell lenniük a piaci 
helyzettel. Lényegében a hazai sertéshús értékesítésére a nyári hónapokban nyílhatna lehetőség, ha 
éghajlati okok miatt nyáron nem fogyasztanának kevesebb vörös húst. A kalkulációk alapján 
elmondható, hogy a magyar sertéshús piaci pozícióját alapvetően meghatározzák az EU piacán 
végbemenő áralakulások és a kibocsátás szezonalitása. A magyar exportőröknek ezért kiemelt 
figyelmet kellene fordítaniuk egyes sertéshús-termékek éven belüli áralakulására, valamint a piacon 
levő termékmennyiségre. 

4. A koncentráció mérésére a közgazdasági szakirodalomban általánosan elfogadott eszköz a 
Lorenz-görbe és a görbe értékeiből számított Gini-együttható. A közgazdászok a két szemléletes 
eszközt a jövedelmek megoszlására használják. Ugyanakkor az agrárökonómiában, az üzemi 
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szerkezet vizsgálatában is kiválóan alkalmazható. Az EU sertéságazatára nagyfokú koncentráció 
jellemző, azonban egyes országokat vizsgálva a kép már ennél heterogénebb. Meglepő módon az 
EU két legfejlettebbnek tartott sertéshústermelő tagállamában (Dánia, Hollandia) tapasztalható a 
legalacsonyabb fokú koncentráltság, ahol a Gini-együttható értéke az utóbbi húsz évben csökkenő 
tendenciát mutatott, és alig haladta meg 2003-ban a 0,5-ös értéket, ami közepes koncentrációnak 
felel meg. Ezzel szemben Olaszországban igen magas értéket vett fel a Gini-együttható.  A Lorenz-
görbe és a Gini-együthatóval bizonyítottam, hogy a hazai sertéságazatban az üzemek között a 
sertésállomány egyenlőtlenül oszlik meg, mivel a Gini-együttható értéke 0,79-es értéket vett fel. 
Magyarországon a sertésállomány két póluson koncentrálódik megközelítőleg fele-fele arányban az 
egyéni gazdálkodók és gazdasági szervezetek között. A magyar sertésállomány közel 51 százalékát 
tartották a 2000 darab sertésnél (0,5 százaléka az összes üzemnek) több állatot tartó gazdaságok 
2003-ban. A Lorenz-görbék alakja és a Gini-együtthatók értékei alapján megállapítható, hogy a 
szervezettebb (a termelő számára előre rögzített átvételi ár, mennyiség, részesedés a profitból) 
termékpályával rendelkező országokban (lásd: Belgium, Dánia, Hollandia) a Gini-koefficiens értéke 
0,50-0,60 körül alakul. Ezzel szemben a „kevésbé” szervezett és regionálisan „alacsonyabban” 
koncentrált sertéstartással rendelkező országokban (lásd: Egyesült Királyság, Franciaország, 
Németország, Olaszország) a termelők érdekérvényesítő képességének záloga üzemméretük 
növelése. 

5. A hazai sertéságazat, költségeit, naturális hatékonyságát és nemzetközi versenyképességét 
vizsgálva több ellentmondás fedezhető fel. A nemzetközi és a hazai naturális mutatókat 
fenntartásokkal kell kezelni, mivel például a takarmányozási mutatók esetében nem lehet 
egyértelműen meghatározni, hogy a takarmány milyen beltartalommal rendelkezik. 
Magyarországon a fajlagos önköltségnek megközelítően 60 százalékát teszik ki a takarmányozási 
költségek. A hízlalási fázisban az egységnyi sertéshús előállítására felhasznált takarmány 
mennyisége szignifikánsan meghaladja a fejlett sertéstartással rendelkező országokban tapasztalt 
értéket. Ezzel szemben az értekezésben bemutatott költségadatok alapján 2002-ben még komparatív 
előnnyel rendelkezett Magyarország a vágósertés elállítás terén. A gyenge takarmányhasznosítás a 
sertésállomány genetikai alapjai és a tartástechnológia mellett a takarmányok beltartalmi értékére is 
visszavezethető komplex probléma. Amennyiben ezt a költségszintet a piac elismeri, úgy 
elképzelhető, hogy a magyar sertéságazat képes megőrizni versenypozícióját. 
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Versenyképesség a mezőgazdaságban. ISBN 963 216 405 9 

Tudományos cikkek 

Idegen nyelven megjelent tudományos cikkek 

1. L. Nyárs-B. Vizvári (2004): Pork Market Cyclic Phenomena in Some Key EU Member States. 
Studies in Agricultural Economics. Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet. Budapest. 
2004/101 69-88 pp., HU ISSN 1418-2106 

Magyar nyelven megjelent tudományos cikkek 

1. Nyárs L.-Papp G. (2002): Az állati eredetű termékek feldolgozásának versenyhelyzete. 
Agrárgazdasági tanulmányok. Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet. Budapest. 2002/7 
17-26 pp., 39-47 pp. 63-68 pp., HU ISSN 1418 2122, ISBN 963 491 444 6 

2. Nyárs L.-Papp G.-Vőneki É. (2004): A főbb hazai állattenyésztési ágazatok kilátásai az Európai 
Unióban. Agrárgazdasági tanulmányok. 2004/4 Budapest: Agrárgazdasági Kutató és 
Informatikai Intézet. 20-38 pp., 53-60 pp., 64-66 pp., 74-79 pp., 111-126 pp. HU ISSN 1418 
2122, ISBN 963 491 465 9 

3. Nyárs L. (2004): Vágósertés (3.11.), Vágóbaromfi (3.12.), Tyúktojás (3.13.). 28-31 pp. In: 
Potori N.-Udovecz G. (ed): Az EU-csatlakozás rövid- és középtávon várható hatásai a magyar 
mezőgazdaságban. Agrárgazdasági Tanulmányok. Budapest: Agrárgazdasági Kutató Intézet 

4. Nyárs L. (2004): Sertéshizlalás (2.7.). Csirkehizlalás (2.8.) 41-50 pp. In: Potori N. (ed): A főbb 
mezőgazdasági ágazatok élet- és versenyképességének számszerűsíthető szakmai és ökonómiai 
követelménye. Agrárgazdasági Tanulmányok. Budapest: Agrárgazdasági Kutató Intézet. 

5. Nyárs L.-Vizvári B. (2005): Szezonális jelenségek az EU néhány fontos országának 
sertéspiacán. Gazdálkodás XLIX.  (2) 53-62 pp. ISSN 0046-5518 

6. Nyárs L. (2005): A magyar sertéságazat versenyhelyzete az Európai Unióban. A HÚS. 15 (1) 
54-62. pp. ISSN 1215-0665 (megjelenés alatt) 
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Tudományos konferenciákon elhangzott, konferencia kiadványban megjelentetve 
 
Idegen nyelvű 

1. L. Nyárs (2004): Situation and outlook of the Polish pig meat sector. [5 p] In: Absztratok és 
Előadások. XLVI. Georgikon Napok. Keszthely. [CD:\o_Nyar_1.htm] 2004. szeptember 16-17. 
ISBN 963 9096 962 

2. L. Nyárs (2004): Analysis of the pig cycle in Hungary. [5 p] In: Absztratok és Előadások. 
XLVI. Georgikon Napok. Keszthely. [CD:\o_Nyar_2.htm]  2004. szeptember 16-17. ISBN 963 
9096 962 

3. L. Nyárs (2005): Impact of EU accession on the Hungarian Pig Sector. XL. Croatian 
Symposium on Agriculture. Opatija. Croatia. February 15-18 2005. 107-108. pp. ISBN 953-
6331-31-4. 

Magyar nyelvű 

1. Nyárs L. (2002): A dán sertéságazat strukturális változásai. [5 p] In: Absztratok és Előadások. 
XLIV. Georgikon Napok, Keszthely. 2002. szeptember 26-27. 
[CD:\GN2002\Állattenyésztés\ea\Nyárs.pdf] ISBN 963 9096 78 

2. Nyárs L. (2003): A főbb abrakfogyasztó állattenyésztési ágazatok (sertés, csirke, tojás) ár- és 
naturális versenyképessége és az EU csatlakozás hatásai. [12 p] Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár’ Európai Unió Napi 
Konferencia. 2003. május 8-9. [CD:\2\Nyárs Levente.pdf]  

3. Nyárs L. (2004): A magántárolási támogatások hatása az EU sertéshúspiacán. [7 p] Károly 
Róbert Főiskola. Gyöngyös. IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. 2004. 
március 25-26. [CD:\11. Élelmiszerfeldolgozás\6\Nyárs, Levente.doc] ISBN 963 214 313 2 

Egyéb nyomtatásban vagy elektronikusan megjelent publikáció 

Magyar nyelvű 

1. Nyárs L.-Papp G. (2004): A brojlerágazat várható jövedelempozíciója. Baromfiágazat.  4 (3), 4-
5 pp. 

2. Nyárs L.- Papp Gergely (2004): Megtartható nem ágazat specifikus nemzeti támogatások. In: 
Magyar mezőgazdaság. Magyar juhászat + kecsketenyésztés. 13 (7) 2-4. pp. ISSN 0025-018X 

3. Vőneki É-Nyárs L.-Papp G.-. (2003): A mezőgazdaság – uniós szemüveggel. Melyik állattartó 
húzza a rövidebbet? Élet és Tudomány. LVIII (14) 431-434 pp. ISSN 0013-6077 

4. Nyárs L. (2004): Sertéságazat, Baromfiágazat c. fejezetek. 44-53 pp. In: Popp J. ed. (2004): A 
főbb mezőgazdasági ágazatok versenyképességének alakulása az európai uniós csatlakozást 
követően. Európai Agrárpolitikai Tanulmányok. Európai Agrárpolitika Kft. Budapest. 

5. Erdész Ferencné-Nyárs L.-Popp J.-Potori N.-Papp G.-Radóczné Kocsis T.-Udovecz G. Vőneki 
É. (2004): A versenyképesség javításának főbb tényezői és feladatai a főbb magyar termékek 
körében. Budapest: Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Ágazati tanulmányok. 36-
41 pp. http://www.nfh.hu/doc/doku/IFM_tanulmanyok/IFM%202004/Udoveczg.pdf 
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Idegen nyelvű 

1. L. Nyárs (2003): Systems of production of primary animal products and of animal breeding. 8-
14 pp.  In: Pásztor M. (Szerk): First Country Report on Animal Genetic Resources. Ministry of 
Agriculture and Rural Development. 72 p http://dad.fao.org/en/refer/library/sow/411.pdf 

 

Hazai K+F pályázat résztvevője (nem témavezető) 

1. Nyárs L. (2003): A versenyképes minőségi sertéshústermelés műszaki biológiai 
összefüggéseinek kutatása. 3-55 pp. 4. melléklet In: Mátyás L. (szerk): A versenyképes minőségi 
sertéshústermelés műszaki biológiai összefüggéseinek kutatása. FVM Mezőgazdasági 
Gépesítési Intézet. Gödöllő.  K+F pályázat azonosító száma: 34054. MGI Témaszám: 
2.1.37.05.1.3. 

Az értekezés témaköréhez nem kapcsolódó publikációk jegyzéke 
 
Tudományos publikációk (könyvek, könyvrészletek, cikkek, kutatási jelentések) 

 

Tudományos cikkek 

Idegen nyelven megjelent tudományos cikkek 

1. L. Nyárs (2002): Apiculture in Hungary. Hungarian Agriculture Research. 11 (4) 7-9 pp. ISSN 
1216-4526 

Magyar nyelven megjelent tudományos cikkek 

1. Nyárs L. (2001): A méhészeti ágazat helyzete és fejlesztési lehetőségei. Agrárgazdasági 
tanulmányok. Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet. Budapest. 2001/7. 107 p, HU 
ISSN 1418 2122, ISBN 963 491 437 3 

2. Nyárs L. (2002): A magyarországi méztermelés helyzete és szerepe az EU mézfogyasztásában. 
Gazdálkodás XLVI  (1) 53-59 pp. ISSN 0046-5518 

 
 
Tudományos konferenciákon elhangzott, konferencia kiadványban megjelentetve 
 
Idegen nyelvű 

1. L. Nyárs (2003): Sitiuation and perspective of the Hungarian beekeeping. Journal of Apiculture 
Sciences. 47 (1) 2nd European Scientific Apicultural Conference. Balatonelle, Hungary, 
September 11-13 2002. 59-65 pp.  ISSN 1643-4439 

2. L. Nyárs et al. (2003). Honeybee-keeping sector in Hungary. In: Abstracts. Journal of Animal 
Sciences. 81 (1)  American Society of Animal Sciences. Phoenix, USA, June 22-26 2003. ISSN 
1525-3163 
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Magyar nyelvű 

1. Nyárs L. (2001): A magyar méhészeti ágazat piaci pozíciójának alakulása az 1990-es években. 
[6 p] VII. Ifjúsági Tudományos Fórum. Veszprémi Egyetem. Georgikon 
Mezőgazdaságtudományi Kar. 2001. március 29. [CD:\Ágazati ökonómia szekció\Nyárs 
Levente] 

2. Nyárs L. (2002): A világ mézpiacának helyzete és középtávú kilátásai. [5 p] In: Absztratok és 
Előadások. XLIV. Georgikon Napok. Keszthely. 2002. szeptember 26-27. [CD:\ 
GN2002\Agrárpolitika\ea\Nyárs.pdf ] ISBN 963 9096 78 
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