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1.Bevezetés 
 

 

 

Magyarországon a marhahús előállítás több évtizedes múltra tekint vissza. A hazai 

legelőre alapozott vágómarhatartás jó megélhetést biztosított a vidéken élők számára. A 

belföldi, és a külföldi piacok előszeretettel vásárolták a magyar marhahúst, mivel 

általában jó minőséget képviselt, illetve az ágazat az exporttevékenysége jelentős deviza 

bevételekhez juttatta a magyar nemzetgazdaságot.  

 

A magyar élőállat, és marhahús export az 1980-as évekig jelentős volt. Napjainkra 

azonban a szarvasmarha állomány száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, 

többek között a húsmarha állomány is, kisebb mértékű emelkedés csak a 2008-as évben 

volt megfigyelhető. A csökkenés oka a nemzetközi és hazai gazdasági, és társadalmi 

változásokban keresendő.  A kilencvenes években megjelenő BSE járvány, a marhahús 

támogatási rendszer alakulása, illetve a nemzetközi piacokon jelen lévő erős verseny, és 

telítettség mind negatívan hatottak a hazai ágazatra. 

 

A téma aktualitását adja, hogy napjainkban az Európai Unió egyik legjobban támogatott 

ágazatát jelenti a húsmarhatartás. Az Unió nyújtotta támogatásokkal a hazai termelés 

színvonala, a minőségi termék előállítás, és szerkezeti átalakulás a jövőben az ágazat 

életképességének alapját jelenti.  

 

Hazánk területén megfelelő mennyiségű és minőségű gyepterület áll rendelkezésre 

ahhoz, hogy extenzív módon minőségi marhahúst állítsunk elő. Azzal, hogy az állatokat 

extenzív módon, legelőn nevelik, és hizlalják jó minőségű hús állítható elő, mely a 

jövőben az egészségmegőrzés alapját is jelentheti. Mivel természetes táplálékot 

fogyasztanak az állatok, nem szerepel az étrendjükben húsliszt, vérliszt, ami 

megbetegedésekhez vezetne, a BSE miatti fogyasztói bizalmatlanság tovább 

csökkenthetővé válik, így akár a hazai marhahúsfogyasztás növekedése is lehetségessé 

válna.  

 

További lehetősége van továbbá a legeltetéses állattartásnak a gazdasági, és környezeti  

externáliák internalizásását illetően is, azáltal, hogy egy magasabb húsminőségen 

keresztül az árakkal ez megfizettethetővé válik a termelő számára, aki extenzív módját 

választja a termelésnek. 

 

A jövőbeni lehetőséget az ágazat számára mindenképpen a minőségi, egészséges 

húsmarha előállítás jelentheti, amellyel javítani lehetne az ágazat helyzetén, a vidéki 

lakosság számára megfelelő megélhetést lehetne biztosítani. 

 

A disszertáció célkitűzésénél az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg: 

 

Disszertációm egyik kiinduló hipotézise, hogy a termékpályát befolyásoló szabályozási, 

támogatási rendszerek milyensége jelentős hatással az alkalmazott technológiákra, ezen 

keresztül az ágazat hatékonysági és jövedelmezőségi mutatóira, jövedelemhelyzetére és 

a kapcsolt termékként megjelenő pozitív és negatív externáliák tulajdonságaira, 

mennyiségére. 
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Második hipotézisem az ágazat költség-jövedelem viszonyaihoz kapcsolódik. Úgy 

gondolom, hogy a hízó ágazatok, és a húshasznú tehén ágazatok fő kiadási tételét a 

takarmányköltségek teszik ki, mely nagyban befolyásolja az ágazat által realizálható 

jövedelmet, ezáltal az ágazat fenntartható működését. A különböző forrásból, különböző 

áron beszerezhető takarmányok sok esetben azt eredményezik, hogy a gazdáknak 

lényegesen olcsóbb megvásárolni a takarmányt, mint saját maguk számára előállítani. 

Ezért a fenntartható gazdálkodás alaprendszere, mely szerint az állattenyésztésnek és a 

növénytermesztésnek együtt, egymást kiszolgálva kell egy rendszerben működnie, 

alapvetően sérül. 

 

Az előbbi felvetésből ered harmadik hipotézisem, hogy a marhahizlaló és anyatehén 

tartó tevékenység hazánkban, mint önálló tevékenység is jövedelmező a gazdák számára 

nem, mint a mezőgazdasági növénytermesztés mellékága. 

 

Negyedik hipotézisem az, hogy a húsmarha tartás technológiai változatai közül az 

extenzív mód a legmegfelelőbb tartástechnológia ökológiai, ökonómiai, és technológiai 

aspektusból. Véleményem szerint ez a tartási mód az, amely a legkevesebb, míg a 

hagyományos (intenzív tartási) gyakorlat az, amely a legtöbb negatív externáliát 

halmozza. A kiinduló gondolatom az volt, hogy a hagyományos marhahús előállítás 

folyamata, kezdve az anyatehéntartástól, a marhahízlaláson keresztül, mint technológiai 

folyamat igen magas költség vonzattal, és még magasabb környezetterheléssel jár. Az 

intenzív technológiák negatív környezeti hatást gyakorolnak az élővilág 

biodiverzitására, a talaj, a vizek, és a levegő tisztaságára. Világszerte igen nagy 

volumenben történik a marhahús előállítása, számos részén a világnak igen jelentős 

környezetkárosítás révén (esőerdők pusztításával a takarmánytermő területek 

nagyságának növelése érdekében).   

 

Disszertációm ötödik hipotézise mely szerint, a húsmarha ágazatok esetében a 

klasszikus termelési automatizmusok még mindig megállják a helyüket az erőforrás-

kezelés alrendszereinek értelmezésében, ezáltal releváns piaci információkat 

közvetítenek. Ennek a felvetésnek az értelmében a vállalatgazdaságtani indikátorok 

vizsgálatával, azok kisebb korrekciójával a szektort érintő piaci hibák, külső hatások is 

jól azonosíthatók.. 

 

Hipotéziseim bizonyításához a kutatás során a következő területek vizsgálatát tartottam 

szükségesnek: 

 

A disszertáció fő célkitűzése volt a hazai húsmarha vertikum kapcsolati rendszerének 

áttekintése, költség-jövedelem viszonyainak feltárása.  Vizsgálataim alapjául az 

Agrárgazdasági Kutató Intézet tesztüzemi rendszerének adatait használtam fel. A 

vizsgálatok keretében választ kerestem arra, hogy a mai magyar marhahús vertikum 

milyen keretek között működik, milyen költségek befolyásolják a marhahús előállítását, 

illetve az egyes hasznosítási irányokat tekintve mely tényezők befolyásolják az 

ágazatot. Az Európai Unión belül egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a 

környezettudatos gazdálkodásra, mely megvalósítását támogatásokkal igyekeznek 

elősegíteni.  Disszertációmban foglalkozok azzal a kérdéskörrel is, hogy a támogatások 

minden esetben pozitív hatással vannak-e a piaci folyamatokra a húsmarha ágazatot 

tekintve, vagy esetlegesen épp valamilyen negatív folyamat kiváltója, illetve fenntartója 

a jelenleg működő támogatási rendszer. 

 

A disszertáció kiindulási gondolata volt, hogy a húsmarha tartásban alkalmazott egyes 

technológiai változatok – hagyományos (intenzív), extenzív, és ökológiai - milyen 
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költség-jövedelem viszonyok között valósíthatóak meg, illetve az egyes technológiák 

milyen környezeti terhet jelentenek Magyarország mezőgazdaságára.  

 

Disszertációmban szeretném feltárni az egyes technológiákhoz köthető környezeti 

problémák megjelenését, pozitív, illetve negatív környezeti externáliákat, illetve 

szeretném az ezek internalizálásához szükséges feltételek feltételrendszereket 

meghatározni. Mivel az adatgyűjtés során sok nem várt akadályba ütköztem, az egyes 

technológiák tényszerű adatokra támaszkodó elemzése nem vált teljes mértékben 

lehetségessé, ezért az összehasonlítást benchmarking elemzés keretében végeztem el, 

melyhez egy bázisidőszakhoz kapcsolt statikus főkomponens analízist is lefuttatattam. 

 

 

A disszertáció kutatási céljai az alábbi főbb pontokban foglalhatóak össze: 

 A marhahús termelés jelenlegi helyzetének áttekintése a világ, az Európai Unió, 

és Magyarország piacain, export-import alakulása, tekintettel a fogyasztási 

szokások változására és az élelmiszer-biztonsági kockázatok megjelenésére; 

 Az Európai Unió borjú- és marhahús piaci rendtartásának fejlődése, főbb elemei, 

illetve a hazánkat érintő szabályozási elemek áttekintése, kiemelten a 2004 utáni 

időszak szempontjából; 

 Extenzív mezőgazdasági gyakorlat hatása a környezetre, és a termelésre, az 

extenzív tartás gazdasági értelmezése és környezeti haszna, 

 Környezeti externáliák megjelenése és a gazdálkodási gyakorlat kapcsolatának 

feltárása milyen összefüggésrendszerek mentén értelmezhető hosszú és 

rövidtávon, 

 Hazai húsmarha ágazatban az anyatehéntartás, és marhahízlalás termelési 

szerkezetének vizsgálata arra vonatkozóan, hogy a környezetkímélő és egyéb, a 

termékpályát befolyásoló szabályozási, támogatási rendszerek milyen mértékben 

képesek a jelentkező környezeti externáliák internalizálását befolyásolni. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 
 

2.1 A marhahústermelés helyzete a világ, az Európai Unió, és 

Magyarország piacain 

 

2.1.1 A világ marhahús piacának jellemzői 

 

Az USDA (2009) elemzése szerint a világ marhahús piacának meghatározó szereplői 

2008-ban a kereskedelem és a termelés szempontjából a következő: az első helyen az 

Egyesült Államok áll, második helyen Brazília, majd őket követi az Európai Unió, Kína 

India, és a három extenzív szarvasmarha-tartást folytató ország, Argentína, Oroszország 

és Ausztrália lásd (1. ábra). A marhahús termelése világviszonylatban az 2005-ös évet 

követő növekedés után 2007-ben érte el a legnagyobb mennyiséget, amikor 59 millió 

tonnát termeltek.  

 

A FAO (2007) vizsgálatai a következő évekre csökkenő tendenciát prognosztizálnak, 

mely vonatkozik a 2010-es évre is.  A FAO (2009) vizsgálatai továbbá azt mutatják, 

hogy az elmúlt években Brazília 4%-kal, India 5%-kal növelte a termelését, de még ez 

sem tudja kompenzálni a világméretű csökkenés volumenét, mely 2007 óta tart. 

Argentína 13%-kal, Kína 4%-kal, az Egyesült Államok 2%-kal csökkentette a 

termelését a 2007-es volumenhez képest, bár az utóbbi vezető pozícióját még így is 

megtartotta.  

1. ábra: A világ marhahús termelése 2008  

21%

15%

14%10%
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31%
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Argentína
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Egyéb

 

Forrás: USDA 2009 adatok alapján saját szerkesztés 

Az USDA (2005, 2009) tanulmányaiban összesítette a marhahús termelésének 

tendenciáit, melyet a 2. ábra szemléltet. A 2. ábra alapján a világ marhahús 

termelésének megoszlását az egyes országok között vizsgálva jól látszik, hogy az elmúlt 

tíz évben a világ marhahús termelésének nagy részét az Egyesült Államok adta. 2000-

ben részesedése a világ összes termeléséből 24% volt, ez napjainkra 20-21%-ra 

csökkent vissza a többi ország előretörésének köszönhetően, mint például Brazília, 
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Kína, és Mexikó. Brazília az elmúlt 10 évben dinamikusan növelte marhahús 

termelését, melynek köszönhetően az elmúlt években az Egyesült Államok mögött 

folyamatosan a második helyen áll.  

2. ábra: A világ marhahús termelése 2000-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: USDA jelentés 2006, 2009 alapján saját szerkesztés 

A KSH adataiból kiderül, hogy az 1994-es évhez képest a világ szarvasmarha létszáma 

közel negyedével lett több a 2007-es évet tekintve, és ez a szám folyamatosan 

növekedni fog, várakozások szerint 2010-re 185-190 millió-egyedet fog számlálni. Az 

Egyesült Államok hasznosítási irányait tekintve a húshasznú tehenek száma 33 millió-egyed, 

a tejhasznú teheneké pedig 9 millió egyed körül mozog. Az amerikai marhahúságazat 

domináns szereplői mindent megtesznek annak érdekében, hogy a BSE járvány miatt 

megrendült fogyasztói bizalom visszanyerésével a külföldi- és belföldi piaci keresletet 

bővíteni tudja a jövőben, így várhatóan az Egyesült Államok vezető szerepe a továbbiakban 

is fent marad. Argentína marhahús termelése is igen jelentős, nagyon jó minőségű húst 

állítanak elő. 2006 óta 15%-os illeték terheli az exportot, melyet az export szabályozására 

vezettek be (Popp- Potori, 2009). 

 

Az OECD-FAO (2009) előrejelzése alapján emelkedhet a világ marhahústermelése, 

melyet 2017-re 79 millió tonnára becsülik, de az állattenyésztés termelési ciklusai, 

továbbra is megmaradnak. A jövő legfontosabb exportőrei Brazília, Ausztrália, Kanada, 

Argentína és Új-Zéland lesznek. Amennyiben India, és Uruguay exportjának növekedési 

üteme nem csökken, a jövőben jelentős szerephez juthatnak a világpiacon. Előrejelzések 

szerint 2017-ig a marhahús globális kereskedelme a 2007. évi 8,4 millió tonnáról 11,7 

millió tonnára, a kibocsátás arányában 12%-ról 15%-ra nőhet. A világ marhahús 

exportjában Brazília van piacvezető szerepben 2000 óta, folyamatosan növeli exportját, 

és 2004-ben átvette a vezető szerepet Ausztráliától, azóta az első helyen áll, mint 

exportőr. A második helyen Ausztrália áll 1,4 millió tonnás marhahús exporttal, majd 

rangsorban az Egyesült Államok követi, ezt a 3. ábra jól szemlélteti.  
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3. ábra: A világ marhahús exportja 2008 
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Forrás: USDA 2009 adatok alapján saját szerkesztés 

 

Az USDA (2009) jelentése alapján a világ marhahús importja 2008-ban összesen 6,9 

millió tonnát tett ki, ezt országonkénti bontásban a 4. ábra szemlélteti. Ennek 

legnagyobb hányadát Oroszország, és az Egyesült Államok realizálta, az összes import 

közel 17-17%-át mondhatták magukénak. Oroszország folyamatosan növeli marhahús 

importját, míg 2000-ben az összes részesedése 9 % volt, mára ez a szám elérte a 17%-

ot. A világ marhahús import volumene a termeléshez hasonlóan a 2007-es évben érte el 

maximumát, akkor mintegy 7,23 millió tonnát tett ki. Újabb lassú növekedést csak a 

2010-es évtől várhatunk az USDA előrejelzései szerint.  

 

4. ábra: A világ marhahús importja 2008 
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Forrás: USDA 2009 adatok alapján saját szerkesztés 

 

 

Kenneth - Bernstein -  Buzby (2009) vizsgálatai szerint a marhahús világpiaci ára a 

2000-es évhez viszonyítva a vágott súly esetében az elkövetkezendő években lassú 

növekedést mutatott, mely az 5. ábrán látható. Az Európai Unió világpiaci árait tekintve 

a 2002 -2006-ös évek átlag 250-256 EUR/100kg árához képest az előrejelzések szerint a 

2018-os évre elérheti a 306 eurós árat, mely 15 százalékos növekedésnek felel meg. A 
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másik két ország, az Egyesült Államok és Argentína esetében is hasonló tendencia 

prognosztizálható.  

5. ábra: A marhahús világpiaci árának alakulása 2002-2018 
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Forrás: OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2008-2017 alapján saját szerkesztés 

 

Az OECD-FAO (2009) vizsgálatai azt állapítják meg, hogy az USA esetében ez a 

növekedés az 2002-2006.os évek átlagához képest 9-11% körülire várható, viszont 

Argentína esetében ennél nagyobb 18% körüli növekedést várhatunk. A 2010-es évtől a 

szélsőséges időjárási viszonyok, aszályok miatt, jelentkező magasabb takarmány árak 

következtében a termelés csökkenése várható mind az Egyesült Államokban, mind az 

Európai Unióban, de 2012 után ismét növekedést prognosztizál az OECD. 

 

Disszertációmban a hazai, és az Európai Uniós marhahús termelés alakulását, és 

szabályozási elemeit vizsgálom meg alaposabban a következő fejezetekben, mivel 

hazánknak leginkább az Európai Unió tagországai jelenthetik az elsődlegesen az export 

piaci lehetőségeket, illetve a hazai termelőinknek az érvényben lévő Uniós szabályozási 

rendszer alapján kell gazdasági tevékenységüket folytatni.  A következő fejezetben 

megvizsgálom az Európai Unió marhahús piaci jellemzőit, illetve a szabályozás elemeit. 
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2.1.2 Az Európai Unió marhahús piacának jellemzői 

 

Az Popp- Potori (2009) vizsgálatai alapján, az Unió területén a legtöbb marhahúst 

Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Nagy-Britanniában termelik. Az 

1990-es évek elején a marhahústermelés stagnált a 7,9 millió tonna körüli szinten, majd az 

1996-98. években drasztikusan csökkent a BSE megjelenésével és terjedésével, mára helyre 

állt a fogyasztói bizalom, nem ez az állomány csökkenés oka napjainkban. A szarvasmarha 

állomány a Közösségben 2005 óta 89 millió egyed körül volt, ebből a tejelő tehenek 

száma megközelítőleg 24 millió, a húshasznú tehenek száma 12 millió egyed. Az EU 

marhahústermelésre jellemző, hogy az esetek 60%-ában a tejágazat melléktermékeként 

kerül előállításra a marhahús. Az elmúlt években a fajlagos tejhozam emelkedése 

következtében egyre kevesebb tehénre van szükség, mely hatására csökkent a tehenek 

létszáma, mely egyúttal a vágómarha-termelés visszaesését is eredményezte. Az EU 

marhahús termelése 2008-ban 8,09 millió tonnát tett ki, ezzel 1,5%-kal elmaradt a 2007-

es 8,188 millió tonnás termeléstől, és további csökkenés várható. 

 

Európai Bizottság (2007) 2007-2014-ra vonatkozó előrejelzése alapján a 

marhahúságazat kibocsátása csökkenése várható, egyrészt a 2003. évi KAP- reform 

intézkedéseinek következtében, másrészt a nemzetközi piac olcsó kínálatának bővülése 

következtében. A régi és az új tagországokban egyaránt csökken a kibocsátás. Az Európai 

Bizottság várakozásai szerint az EU marhahústermelése a 2008. évi 8,1 millió tonnáról 

2015-ig 7,9 millió tonnára esik vissza. A csökkenés okaként említhető, hogy a 2003. évi 

KAP- reform intézkedéseiben elválasztották a támogatásokat a termeléstől, emelkedtek 

a takarmány árak, továbbá a nemzetközi piacokon megjelenő olcsó kínálat sem kedvez 

az Európai Unió termelői számára. Várhatóan a marhahústermelés csökkenése mind a 

régi, mind az új tagországokban jelentkezik majd. A 2006-2007-es évekhez képest 

mikor az EU-27 termelése meghaladta a 8,1-8,2 millió tonnát a csökkenő tendencia 

hatására már csak 7,6 millió tonnára lehet számítani 2014-re, melyben közrejátszik a 

tejelő állomány folyamatos csökkenése is. 

 

Az AKI (2008) által összesített fogyasztási adatokat tekintve a sorrend Olaszország, 

Nagy-Britannia és Németország. Az Európai Unió 2003 óta marhahúsból nettó importőr 

mivel a termelés folyamatosan csökken, viszont a fogyasztási adatok nem mutatnak nagyobb 

eltéréseket a megelőző éveket tekintve. Ez az állapot továbbra is fent fog maradni, az 

Európai Unióban az önellátottság szintje a 90%-hoz fog közelíteni. Az EU 

marhahústermelésének és - behozatalának jövőbeli alakulása több tényezőtől is függ, 

melyek közül az egyik legfontosabb a szarvasmarha-állomány fokozatos fogyatkozása 

és a marhahúsfogyasztás előrelátható visszaesése. 

 

A KSH adatai alapján az egy főre eső marhahús fogyasztás a 27 tagország átlagában 16,8- 

17 kg, de itt is jelentős eltérés tapasztalható a régi EU15 és a csatlakozott új tagállamokban, 

míg az EU15 átlag fogyasztása az elmúlt években 19-20 kg volt, addig az új tagországok 

átlagfogyasztása 5-6 kg.  

Holdampf-Flink (2010) megállapítása szerint a tőkehúsok és hústermékek 

értékesítésénél a fogyasztói elvárások miatt is előtérbe kerülnek a minőségi 

követelmények. A vágott test minőségét, külső megjelenési formáját, színét, kémiai 

összetételét, fehérje és zsírtartalmát, organoleptikai tulajdonságait mindenütt a piacra 

jutás lényeges feltételének tartják.  
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2.1.2.1 A marhahús minősítési rendszere az Európai Unióban 

 

A marhahús minősítése az SEUROP rendszernek megfelelően működik. 

 

Megváltozott gazdasági orientációnk és EU-csatlakozásunk következtében hazánkban is 

elkerülhetetlenné vált az EU országaiban kötelezően alkalmazott, korábban „EUROP“, 

majd 1991 óta (EEC Council Regulation No. 1026/91) „SEUROP“ elnevezésű 

minősítési rendszer bevezetése. Magyarország 2002. januárjától teljes körűen 

alkalmazza a SEUROP minősítési rendszert a marhahúsra. 

Bozó (2002) vizsgálatai szerint a SEUROP minősítési rendszer részben szubjektív 

elemekre épülő értékelési szisztéma, amelyet a legtöbb országban objektív elemekkel 

igyekeznek kiegészíteni. Véleménye szerint erre azért van szükség, mert a szubjektív 

módon megállapított húsossági osztályba sorolás és a tényleges hússzázalék között 

mindössze r=0,25-0,30 értékű korrelációt találtak. Ennek megfelelően a cél olyan 

objektív méréseken alapuló mutató, vagy mutatók kidolgozása, amelyek a hasított 

féltestek színhús-, faggyú- és csontarányát határozzák meg, és lehetővé teszik, hogy a 

SEUROP minősítési rendszer egyes osztályaiba történő besorolásának feltételeit 

konkrét testösszetételi adatokkal támasztják alá. 

Holdampf-Flink (2010) megállapítja, hogy a vágóállat-minősítés, vagy kereskedelmi 

osztályba sorolás alapja az, hogy az EU különböző országaiban az egységes kritériumok 

alapján, a vágóhídon megbecsülik az állatokból kinyerhető színhús mennyiségét. A 

szarvasmarhánál a színhúsbecslés szubjektív, az állat húsosságának és a faggyússágnak a 

megítélése a SEUROP minősítési szempontok alapján történik. A húsosság kifejezésére 

a SEUROP betűjelzés, a faggyúság jelölésére pedig 1–5-ig tartó számjelet kell 

alkalmazni. Az Európai Unió marhahúspiacirányító- bizottsága a SEUROP minőségi 

ismérvekről etalont bocsátott ki a tagországok számára, amelyen marha- és juh féltestek 

fényképei ábrázolják az egyes húsossági és a faggyússági fokozatokat.  

Szűcs (2005) rámutat arra, hogy az Európai Parlament 2000-ben fogadta el a marhahús- 

kereskedők számára azt a szabályozást, melyben kötelezik őket a termékeiken a 

származási hely feltűntetését. Ezzel a rendszer a marhahús a teljes termékpályán 

nyomon követhetővé vált, egészen a termeléstől az értékesítésig. A rendszer az állat 

nyilvántartási rendszerrel együttesen működik. A csomagoláson fel kell tűntetni a 

kötelező információkat, melyek a súly, az ár, a lejárat dátuma. Ezeken kívül az 

alábbiakat kell a csomagolásnak tartalmaznia: 

 

 „Azonosító szám” (Traceabilitiy number): biztosítja a hús és az állat közötti 

azonosíthatóságot abban az esetben. amennyiben bármilyen probléma merülne 

fel a hússal kapcsolatban a feldolgozás vagy már az állat élete során, a szám 

alapján a hús visszahívható a piacról. 

 „Született” (Born in): Ahol az állat született.  

 „Nevelkedett” (Raised in) Az a tagállam vagy harmadik ország, ahol az állatot 

hizlalták. 

 „Vágva” (Slaughtered in): Az a tagállam vagy harmadik ország, ill. a vágóhíd 

száma, ahol az állatot levágták, így a vágóhídon tapasztalt egészségügyi 

probléma esetén a megfelelő húsmennyiség vonható vissza.  

 „Feldolgozva” (Cutting in) : Az a tagállam vagy harmadik ország, ill. a húsüzem 

neve, ahol a vágott testet feldolgozták.  



13 

 

 „Származási hely” (Origin): Amennyiben egy adott állat ugyanabban a 

tagállamban születik, nevelkedik és itt is kerül vágásra, ez a jelölés használható, 

adott tagállam nevével kiegészítve.  

 „Származási hely: nem EU” (Origin: non-EC): Azonos szabályok érvényesek a 

harmadik országból származó marhahúsra. Amennyiben a hús több mint egy 

harmadik országot megjárt a feldolgozás során és a teljes névsor nem adható 

meg akkor alkalmazható ez a jelölés  

 

Szűcs (2005) rávilágít arra, hogy miután a Közösség marhahús piacát nagyon 

megviselte a BSE járvány az élelmiszerbiztonság kiemelkedő szerephez jutott. Egyes 

élelmiszeripari melléktermék takarmány célú felhasználását megtiltották, ilyenek a 

csontliszt, illetve a hús. A szarvasmarha nyilvántartási rendszert tovább szigorították, és 

bevezettek egy újfajta jelölési rendszert a fogyasztók tájékoztatására, illetve bizalmának 

visszanyerésére. Ez a jelölési rendszer a termék hagyományos vagy regionális jellegét is 

hangsúlyozza:  

 

 PDO (Protected Designation of Origin) „Védett származási Hely Megjelölés”: 

olyan élelmiszerek (marhahús) kaphatják, melyek termelése, feldolgozása és 

elkészítése egy adott, jól körülhatárolható, földrajzi területen történt, elismert 

módszerekkel.  

 

 
 

 PGI (Protected Geographical Indication) „Védett Földrajzi Eredet”: a területi 

kötődés a termékpálya legalább egy szakaszánál létezik, tehát vagy a termelés, a 

feldolgozás vagy az elkészítés során. 

 

 
 

 TSG (Traditional Speciality Guaranteed) „Garantált Hagyományokon Alapuló 

Specialitás”: nem jelent területi lehatárolást, de kiemeli a termék tradicionális 

jellegét, vagy az összeállítás vagy a termelés során. 
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A marhahús szektorban ez idáig az alábbi termékeket regisztrálták a PDO vagy PGI 

jelzés alatt, tehát ezek azok a termékek, amelyek használhatják a fenti jelzéseket a 

csomagolásukon és a különböző hirdetésekben (Szűcs 2005):  

 

 Carne de Ávila 

 Carne de Morucha de Salamanca 

 Ternera Gallega 

 Boeuf charolais du Bourbonnais 

 Boeuf de Chalosse 

 Boeuf du Maine 

 Taureau de Camargue 

 Veau de l‟Aveyron et du Ségala 

 Veau du Limousin 

 Vitolle Bianco dell‟Appennino Centrale 

 Carnalentejana 

 Carna Arouquesa 

 Carne Barrosã 

 Carne Marinhoa 

 Carne Maronesa 

 Carne Mertolenga 

 Carne Mirandesa 

 Vitela de Lafőes 

 Orkney beef 

 Scotch beef 

 

 

Marreiros- Mitchell (2002) már 2002-ben megállapították, hogy ez a jelölési rendszer 

hozzájárul ahhoz, hogy a fogyasztók marhahús iránti bizalma növekedjen, és 

szívesebben vásárolnak PDO jelöléssel ellátott terméket, mivel a terméket 

biztonságosnak, ellenőrzött minőségűnek tartják. 

 

Grave (2007) rámutat viszont arra is a területi jelzések esetében, hogy az alkalmazás 

során problémát jelenthet a fogyasztók tájékozottságának hiánya, illetve a marhahús 

termékpálya szereplőinek összefogása is fejlesztésre szorulna a sikeres együttműködés 

és minőség fejlesztés érdekében. További jelentőségét emelte ki Grave a 

környezetkímélő gazdálkodási módoknak a táj, és környezetfenntartás érdekében. 

 

Az Európai Unióban a marhahús húsminőségi szempontrendszeren alapuló 

szabályozásán túl egy szigorú előírásokon alapuló marhahúspiaci szabályozó rendszer is 

működik, mely a marhahúspiac működésének alapjait fekteti le. A szabályozás alapját 

képező első rendeletet az Unió 1968-ban adta ki, és a következőkben ezen a 

szabályozási elemek változásait, jellemzőit tekintem át. 
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2.1.2.2 Az Európai Unió marhahúspiac szabályozása 

Az első piaci rendeletet 1968-ban adták ki a 805/1968EGK rendeletet, amely az Unió 

marhahús piacait szabályozta, ezt a rendeletet többször is módosították, majd a 

marhahús és borjúhús közös piaci szervezetének jogi alapjait a 1254/1999-es Tanácsi 

rendeletben fektették le. Ez a rendelet 1999. május 17.-i hatállyal lépett hatályba.  A 

2342/1999-es bizottsági rendeletben határozták meg a támogatási rendszerek részletes 

szabályozását. 

 Ez a szabályozás egy olyan piaci mechanizmuson alapszik, mely megpróbálja az Unió 

piacain megjelenő árakat a megállapodott közösségi árszínvonalhoz közel tartani, 

mellyel biztosítható a magasabb belső piaci ár, illetve tartalmaz olyan belső piacot védő 

intézkedéseket, mellyel az olcsó import termékektől megvédhetőek a belső piacok.  

A marhahús közös piaci szervezete által alkalmazott szabályozó eszközök három 

csoportba sorolhatók: 

1. belső piaci intézkedések, magántárolási támogatás, illetve intervenció 

2. prémiumok 

3. harmadik országokkal folytatott kereskedelem szabályozása 

Belső piaci intézkedések 

A belső piaci intézkedések jellegüket tekintve szelektívek, és fokozatosak voltak. 

Magában foglalta az intézményi árakat, másrészt a piaci zavarok esetében az árak 

stabilizálásához szükséges beavatkozásokat is, mint az intervenció és a magántárolási 

támogatások. 

Az intervenció elsődleges célja, hogy a marhahús felesleg eltávolítása megtörténjen a 

belső piacokról, illetve, hogy az árak egy kívánatos szintnél alacsonyabbra ne menjenek 

le. Az intervenciós árat a vágott súly alapján állapítják meg. Az intervenciós felvásárlás 

csak adott gazdasági évre meghatározott maximális mennyiség eléréséig végezhető. 

A rendtartásban két árat állapítottak meg, az intervenciós árat, illetve a referencia árat. 

 Az intervenciós készletek a tagállamok hűtőházaiba kerültek, melyek innentől az EU 

tulajdonát képezték, és ezen készletek kiárusítása tenderek formájában kerültek 

értékesítésre. Az 1990-es évek elejére jelentős mennyiségű intervenció készlet 

halmozódott fel, mely jelentős költségeket rótt az Unió költségvetésére, ezáltal felül 

kellett vizsgálni a támogatási rendszer működését. A probléma megoldását az 

intervenciós felvásárlások csökkentésével kívánták elérni, amellett, hogy a farmerek a 

jövedelem kiegészítő támogatásokon keresztül a továbbiakban is megfelelő jövedelemre 

tehettek szert. Halmai (2002). 

Az Unió költségvetésének szabályozására irányuló igénnyel párhuzamosan jelent meg 

az extenzifikációra való törekvés elképzelése is. A meghozott intézkedések hatására a 

marhahús piacon lényegi változások mentek végbe a 90-es években. 

Az Európai Bizottság jelentésének eredményét a 6. ábra szemlélteti az elmúlt évek 

marhahús piacának jellemzőit illetően az Európai Unióban.  A fogyasztás-termelés adatokat 

összevetve megállapítható, hogy míg az EU15 számára elegendő volt a saját megtermel 

mennyiség, úgy napjainkban az EU 27 számára ez már nem megoldható, mivel 

megnövekedett a lélekszáma az Uniónak, illetve az állatlétszám is folyamatosan csökkenő 

tendenciát mutat, így várhatóan a jövőben az EU27 nettó importőr marad marhahúsból. 
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 Az export-import egyenleget vizsgálva az Európai Unió nettó exportőrként volt jelen a 

nemzetközi piacokon a 2002-ig. Az ezt követő évtől az EU nettó importőrként van jelen a 

világpiacon, és a jövőben ez a szerepe nem fog változni. 

6. ábra Marhahús piaci kilátások 1991-2014 
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Forrás: Európai Bizottság 2008 

Az Európai Unió intervenciós raktáraiban 2004 óta nem raktároznak marhahúst. Ennek 

oka, hogy a 2002-es évben igen megélénkült a marhahús iránti kereslet, mely odáig 

jutott, hogy a 2003-mas évtől kezdve a belső fogyasztást sem fedezte a termelés, nettó 

importőrré vált az EU.  Az 1991-es évben még a raktározott készlet nagysága elérte az 1 

millió tonnát, majd ez a bevezetett reformok hatására csökkent, és nem tért vissza erre a 

szintre. A BSE megjelenése, illetve terjedése átmenetileg a marhahúsfogyasztás, és a 

fogyasztói bizalom csökkenéséhez vezetett a 2001-es évben, de az ezt követő években 

ez fokozatosan helyre állt (Európai Bizottság 2008).  

 

Prémiumok 

 

Halmai (2002) leírja, hogy annak érdekében, hogy elkerüljék a túlzott állatsűrűséget,- 

amely negatív hatással lenne a környezetre, illetve piaci felesleg termelődéséhez 

vezetne- az 1992-es CAP reform keretében mérsékelték az egységnyi takarmánytermő 

területre jutó állatsűrűséget, ez lett a nagyállat egység. Az állatsűrűség mérséklését a 

termelői érdekeltséget prémiumok alkalmazásával kívánták elérni. 

 

Ahhoz, hogy a támogatásokat igénybe tudják a gazdák venni, a tagország illetékes 

hatóságának meg kell állapítania az egyes gazdaság takarmánytermő területére jutó 

állománysűrűségi mutatót minden olyan termelő esetében, aki az adott évben benyújtott 

egy területalapú és legalább egy, az anyatehén vagy speciális húsmarha támogatásra 

vonatkozó támogatási kérelmet.  

 

Az állománysűrűséget nagyállat egységben (NE) (1. táblázat) a gazdasági állatok 

számára fenntartott takarmánytermő területre vetítve kell kifejezni. Egyes támogatások 

esetében csak azoknak jár támogatás, akiknél az állománysűrűségi mutató nem haladja 

meg a takarmánytermő terület hektáronkénti 1,8 nagyállat egységet (NE). Az 

állománysűrűségi kritérium alkalmazása alól mentesülnek a termelők, ha a birtokukon 
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tartott, és az állománysűrűség meghatározásánál figyelembe veendő állatok száma nem 

több mint 15 NE (Popp - Mezőszentgyörgyi, 2003). 

 
1.táblázat:A nagyállat egység (NE) számításához szükséges átváltási számok szarvasmarhák esetében 

Megnevezés Átváltási érték 
 

Hímivarú szarvasmarhák és üszők 24 

hónapos kor felett; anyatehenek; 

tejelő tehenek 
 

1,0 NE 
 

Hímivarú szarvasmarhák és üszők 6 

hónapostól 24 hónapos korig 

0,6 NE 
 

Forrás: Marha és borjúhús közös piaci szervezete 

 

Popp és Mezőszentgyörgyi (2003) leírja, hogy a szarvasmarhához kötődő támogatások 

igénybevételéhez az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) által előírt 

nyilatkozatot szükséges tenni, amely a földterületre (nagyság, hasznosítás, termelt 

növényi kultúrák) és az élőállatra (fajta, korcsoport, egyedi azonosítók) vonatkozik.  

 

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a támogatást igénylő termelő vállalja, hogy pontos 

adatokat szolgáltat a támogatást igénylő lapon: 

 a földterületére, 

 a tartott állatok számára, nemére és korcsoportjára vonatkozóan a 

szarvasmarha 

 egyedazonosító számának megadásával, 

 naprakész nyilvántartást vezet a gazdaságában az állatállományról (születés, 

 betegség, elhullás stb.), 

 az egyes támogatásoknál feltüntetett kötelező tartási időszak alatt a birtokon 

 tartja a támogatásban részesülő állatait, 

 valamint lehetőséget ad arra, hogy szúrópróbaszerűen ellenőrizzék a kifizető 

 ügynökség alkalmazottai a bevallott adatok valódiságát. 

 

Popp- Mezőszentgyörgyi, (2003) arra is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a 

gazdálkodó valótlan adatokat közölne, az a támogatásból való kizárást, súlyosabb 

esetben büntetést von maga után. 

 

Halmai (2002) összesítése szerint a termelők ötféle prémiumban részesülhettek: 

1. anyatehén prémium 

2. speciális húsmarha prémium 

3. szezonalitást csökkentő prémium 

4. extenzív tarás utáni prémium 

5. vágási prémium 

 

1. Az anyatehén prémiumot az 1980-ban vezették be, mellyel azt kívánták elérni, hogy a 

marhahústermelők jövedelem helyzetén javítsanak anélkül, hogy ezzel egyetemben a 

tejtermelők helyzetén is javítanának.  
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Az Agenda 2000 elnevezésű dokumentumot 1999. március 26-án, a berlini csúcson 

fogadták el az Unió állam- és kormányfői, mely a következő évek (2000-2006-ig) az 

alábbi változásokat hozta az anyatehén prémiumokat illetően: 

• csak húshasznú tehenek után jár prémium, 6 hónap birtokon tartási 

kötelezettséggel 

• üszőkre is igényelhető, maximum 40%-os mértékig 

• prémiumjogosultság korlátozott 

• felső határt állapítottak meg az egyes országok által támogatásban részesíthető 

állatok létszámára vonatkozóan 

• állatonkénti prémium 2002-től 200 euro, ami kiegészíthető 50 euro nemzeti 

forrással 

• prémiumjogosultság átadható 

• tejhasznú tehénre is igényelhető a támogatás, amennyiben éves tejtermelése nem 

haladja meg a 120 tonnát 

• prémiumjogosultság maximum 3 évre bérbe adható 

 

2. A speciális húsmarha prémiumot 1987-ben vezették be, majd az 1992-es CAP reform 

keretében megújították. Ezt a prémiumot kizárólag hímivarú állatok után fizették, 

termelőnként maximum 90 állat után igényelhették a gazdák. Egyszer jár minden 9 

hónapos kort meghaladott bika élettartama alatt, és kétszer vehető igénybe minden tinó 

élettartama alatt. A prémium igénybe vétele fajtától független. 

 

3.Szezonalitást csökkentő támogatásra került sor abban az esetben, mikor valamely 

tagállamban a szeptember 1.-november 30. közötti időszakban a levágott kasztrált 

hímivarú állatok száma meghaladta az éves vágás 35%-át.  Jelentősége azokban a 

tagállamokban van, ahol leginkább extenzív tartáson alapuló éves termelési ciklusú 

vágómarha előállítás folyik. A támogatás célja, hogy a legelőről egyszerre lekerülő, 

illetve a hizlaldákból egy időben kikerülő állatok vágását időben szórtabbá tegye. 

 

4.Extenzifikációs prémium jár azon termelők részére, akik már részesültek speciális 

húsmarha vagy anyatehén támogatásban, és az adott naptári évben az extenzifikációs 

kifizetés állatsűrűségi kritériumait teljesíteni tudják. Célja az extenzív állattartás 

ösztönzése, ott vehető igénybe ahol a 1,4 nagyállat egység /takarmánytermő terület 

hektár feltétel érvényesül.  

 

Takarmánytermő területnek számítanak: 

• legelők,  

• kaszálók 

• szálas- és tömegtakarmány előállítására fordított területek, 

• EU szabályozás szerinti földalapú támogatásban nem részesített területek. 

 Az állatsűrűség kiszámításához használt takarmánytermő terület legalább 50%-a gyep 

kell, hogy legyen. 

 

5. Vágási támogatás bevezetésére az Agenda 2000 keretében került sor az EU területén 

működő vágóhídra leadott vagy a harmadik országba exportált élő szarvasmarha után. 

Magyarországon bikák, tinók, tehenek és üszők esetében a felső létszámhatárt 141 559 

egyedre szabták meg, ez a borjak 1 és 7 hónapos kor között, illetve 160 kg-nál kisebb 

tömegű állatokra vonatkozóan 94 439 egyed volt. Ezen támogatási forma esetében nincs 

fajta vagy ivar szerinti differenciálás, viszont kor szerinti különbséget a támogatás 

mértékénél előírtak 
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Kiegészítő kifizetés igénylésére van lehetőség 2000 óta. Ez a támogatás állatlétszám 

vagy termőterület alapon kerülhet kifizetésre. A támogatás nemzeti kerete egy előre 

rendeletileg meghatározott összeg. A támogatási jogosultság alapját jelentő állatok köre 

lehet hímivarú szarvasmarha, anyatehén, tejhasznú tehén és üsző. Ebben az esetben a 

tagországok hirdethetik meg a támogatást, mint a speciális húsmarha támogatást vagy az 

anyatehén támogatást kiegészítő támogatási formát. Ha az állatlétszám szerinti kifizetést 

vágáskor teljesítik, a tagállamok határozhatnak úgy, hogy ezt a feltételt azzal 

helyettesítik, hogy a vágott test minimális súlya minimum 180 kg kell, hogy legyen. 

Ezen kívül szükséges még a tagország által külön meghatározott állatsűrűségi 

kritériumot is teljesíteni. 

 

Importszabályozás 

 

A harmadik országokkal folytatott kereskedelmet az 1995. január 1.-én életbe lépett 

GATT megállapodásban rögzítették, az ezt megelőző időszakban értékvámokat, és 

lefölözést alkalmaztak a belső piac védelme érdekében. Az importrezsim elsődleges 

feladata az volt,hogy a belső piac stabilizációját elősegítse, ennek eszközeként 

értékvámokat határoztak meg. Az értékvámok mellett egyes termékek esetében előírtak 

specifikus vámokat is. Külön vámkvóta vonatkozott a feldolgozás céljára behozott 

marhahúsra, illetve a fiatal hízóbikákra. A Közösség különböző import kedvezményeket 

is biztosít egyes kereskedelmi partnerei számára kereskedelmi szerződések keretében 

(pl. 1975. Lomé, 1995. GATT).  

Az 1995-ös GATT megállapodás óta import vámok helyettesítik a lefölözéseket. 

 

Exportszabályozás 

 

Annak érdekében, hogy a Közösség területén megtermelt marhahús versenyképes 

legyen a világpiacon exporttámogatásban részesítik az exportőröket. Eszköze az export 

visszatérítés. Az export visszatérítés összege függ az export célországtól és az adott 

húsrésztől, továbbá a visszatérítések az egész Közösségre nézve azonosak. 

 

Az export visszatérítés összegének meghatározásakor figyelembe veszik: 

• jelenlegi, és jövőbeni világpiaci és uniós piaci helyzet 

• versenyfeltételeket a harmadik országok piacain. 
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2.1.2.3.A marhahúspiaci rendtartás magyarországi alkalmazása 

 

A Magyarországra vonatkozó csatlakozási tárgyalásokra a marha- és borjúhús piaci 

rendtartást illetően 2001 tavaszán került sor. Az eredeti magyar igények, és az uniós 

ajánlat között jelentős eltérések voltak a tárgyalások elején. A kiegészítő kifizetések 

esetében igen éles különbség volt, míg Magyarország igénye 12 millió euró volt az 

Európai Unió mindössze alig több mint 3,5 millió euró ajánlott. A tárgyalások 

eredményeképp a végleges keret 2003-ban  2 936 074 euróban lett megállapítva, melyet 

e jogcímen fizethetnek ki. Nehezítette a tárgyalások menetét az a tény, hogy a magyar 

fél nem tudta számszerű adatokkal alátámasztani kvóta igényeit. 

 

A kvóták meghatározásakor a bizottság ígéretéhez híven nem csak a szélsőséges 

időjárású éveket, de a gazdasági rendellenességgel jellemezhető éveket is kiszűrte az 

átlagok meghatározásakor. Negatív irányban, főként a marhaszektorban volt sokkal 

nagyobb eltolódás. A csatlakozási tárgyalások utolsó szakaszában a közösség már csak 

ellenőrizhető, EU-konform statisztikákkal bizonyított termelési szinteket volt hajlandó 

figyelembe venni. Döntéshozóinknak el kellett fogadniuk, hogy az Európai Unió a 

kelet-európai mezőgazdaság – s különösen az állattenyésztés – közösségi 

támogatásokon alapuló újratőkésítését, illetve mennyiségi értelemben vett, exportcélú 

„felfuttatását” nem hajlandó megfinanszírozni (Somai, 2004). 

 

A közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos további jogcímek esetében is jelentős 

különbségek mutatkoztak, melyet a 7. ábra szemléltet. 

 
7. ábra: Közvetlen kifizetésekre vonatkozó igények a csatlakozási tárgyalások során (darab) 

 
Forrás: Somai (2004), Mezőszentgyörgyi- Popp (2003) alapján saját szerkesztés 

 

Az Unió a tárgyalások megkezdésétől hangsúlyozta azt, hogy nem tudja, és nem is 

akarja a csatlakozó országok részére kifizetni a direkt támogatásokat olyan mértékben, 

mint a régi 15 tagállamnak. Ennek okaként a KAP-ra nehezülő pénzügyi nyomást, és a 

közvetlen kifizetések kompenzációs jellegét nevezték meg.  
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A szarvasmarha ágazat szempontjából az egyik legjelentősebb eredmény volt, hogy a 

magyartarka fajta bekerült a marha- és borjúhús piaci rendtartásba.  

A közvetlen kifizetések alakulását az EU15-höz viszonyítva úgy határozták meg, hogy 

az 2013-ra éri el a teljes támogatottsági szintet. Lényeges megemlíteni, hogy nemzeti 

támogatást közvetlen kifizetés céljára az EU hozzájárulása nélkül egyetlen tagország 

sem folyósíthat. A közösségi, és nemzeti támogatás arányának alakulását a 8. ábra 

szemlélteti. 

8. ábra: A közösségi, és nemzeti támogatás arányának alakulása %-ban 2004-2013 

 
Forrás: Fehér (2004) alapján saját 

összeállítás 

 

A marha- és borjúhús termékpálya szabályozásának elemei az 2.táblázat szerint 

alakultak. 

 
2. táblázat: A marha-és borjúhús termékpálya szabályozásának elemei 2002-2006 között: 

 
Intézkedés, jogcím Támogatási összeg Támogatási felső 

határ (egyed) 

Kedvezményezett 

Közvetlen jövedelemkiegészítő 

támogatások  

 Anyatehén 

támogatás(+nemzeti 

költségvetésből) 

 Speciális húsmarha 

támogatás 

 Vágási támogatás 

                     -borjúra 

                  -kifejlett szarvasmarhára 

 Szezonalitást csökkentő 

támogatás 

 Extenzifikációs kifizetés 

 

  

 

 Kiegészítő kifizetés 

 

 

 

110 Euro/egyed/év-

2004-ben 

max. 35.000 Ft 

(2006)  

210 euro 

 

 

 

 

 

55Euro/egyed-2004-

ben; max.13.000 Ft 

(2006) 

 

 

2.936.076 Euro 

 

 

117.000 egyed 

 

 

94.620 egyed 

 

94.432 egyed 

141.559 egyed 

 

 

Gazdálkodó 

(állattartó) 

Belső piaci intézkedések: 

 Intervenciós 

készletfelvásárlás 

 

 

 

 

 Feldolgozó, vagy 

kereskedő 
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 Intervenciós 

készletértékesítés 

 Magántárolás támogatása 

2.224Euro/t (2002-

ben) 

Harmadik országokkal folytatott 

kereskedelem szabályozása: 

 Nem EU országokból 

származó termékekre 

vonatkozó import rendszer 

 Nem EU országokba 

irányuló export támogatása 

  Exportőr 

Forrás: 53/2006. (VII. 24.) FVM rendelet, Popp- Mezőszentgyörgyi (2003) alapján saját szerkesztés 

 

2002. december 12.-én Magyarország elfogadta a Koppenhágai Megállapodást, melyet a 

15 akkori tagállam illetve a 10 tagjelölt állam ratifikált. Ebben a dokumentumban a 

felek megállapodtak a bővítés feltételeiről. Magyarország elfogadta a Megállapodásban 

felkínált lehetőséget, mely szerint 2004. május 1.- től legfeljebb három éves átmeneti 

időszakban az Unióból érkező források kifizetését egyszerűsített kifizetés formájában 

nemzeti költségvetési kiegészítés mellett hajtja végre. Ezt nevezik az egységes 

területalapú támogatásnak. A SAPS rendszer előnyei közé tartozott, hogy nincs kötelező 

területpihentetési előírás, továbbá hasonló volt a későbbiekben bevezetésre kerülő 

farmtámogatási rendszerhez (Kovács, 2006). 

 

Magyarország miután EU tagállammá vált két egymáshoz szervesen kapcsolódó 

forrásból kapta mezőgazdasági támogatásait: 

1. SAPS az egységes terület alapú támogatás, ez az EMOGA Garancia részlegéből 

kerül kifizetésre 

2. TOP-UP, a kiegészítő nemzeti területalapú támogatás, ez kapcsolódik a SAPS 

hoz, de a forrását a magyar költségvetés biztosítja 

 

Az egyszerűsített terület alapú támogatási rendszer működése hazánkban (SAPS) 

 

A SAPS keretében adható támogatások éves összege a Csatlakozási Szerződésben 

meghatározott bázisterületek, és kvóták alapján került meghatározásra. A támogatásra 

jogosult SAPS terület nagyságának a meghatározása a tagállam feladata, továbbá annak 

a meghatározása is, mekkora legyen a támogatásra jogosító minimális birtokméret 0,3 

ha- 1ha határértékek között. 

 

A 18/2005. (III. 18.) FVM rendelet értelmében támogatási kérelmet az a mezőgazdasági 

termelő nyújthat be, aki a hasznosított területek vonatkozásában a hasznosítással 

összefüggésben felmerülő költségeket, illetve kockázatot viseli, továbbá ezen rendelet 

értelmében nem vehető igénybe támogatás olyan terület után, amelyre vonatkozólag a 

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott 

mezőgazdasági területek erdősítése intézkedés támogatása igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján támogatásra való 

jogosultságot állapítottak meg. 

 

Azokon a területeken melyek támogatásban részesülnek, nincsen művelési 

kötelezettség, a gazdálkodó szabadon megválaszthatja meg azt, hogy mit termel. A 

Csatlakozási Szerződés értelmében csak azon gyep, szőlő, gyümölcsös, és szántó 

területeke igényelhető támogatás, melyek 2003. június 30-án megfelelő kultúr 

állapotban voltak. 
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A SAPS keretében támogatható legkisebb területnagyságok a rendelet értelmében: 

 legalább 1ha szántó, gyep, konyhakert, amennyiben az azonos kultúrával 

beültetett parcella mérete eléri a 0,3 ha-t; 

 legalább 0,3 hektár szőlő, gyümölcsös; 

2004-ben a felhasználható forrás közel 306 millió eurót tett ki, viszont ebben az évben a 

költségvetési forrás hiánya a kifizetések ütemesebb végrehajtását gátolta. A z Uniós 

forrásból származó 76,3 milliárd forintnyi támogatás helyett mindössze 10 milliárd 

kerülhetett kifizetésre, a nemzeti kiegészítések teljesítése is az előirányzott 80% helyett 

mindössze 13% ért el ebben az évben (Kovács- Udovecz, 2005). 

A kifizetésre jogosult földterületek, és a támogatás mértékét összefoglalóan 2004-2009 

között a 3.táblázat mutatja. 

3. táblázat: Kifizetésre jogosult földterületek, és a támogatás mértéke 2004-2009 

Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

SAPS 

támogatásra 

jogosult 

terület 

nagysága (kb.) 

4 355 

154 

4 957 299 4 979 988 4 950000 4 950000 4950000 

Bázisterület 

(ezer hektár) 

4 355  4 355  4 355  4 829 4 829 4 829 

SAPS éves 

pénzügyi 

kerete (millió 

euró) 

305,81 

 

375,431 375,43 509,55 636 788 

(213md 

Ft) 

Kifizetés 

összege 

hektáronként 

(Ft/ha) 

17 000 18 904 25 000 26 452  31 429 42 941 

Fajlagos 

támogatás 

felső határa 

euro/ha 

70,22  86,21 102,29  105,52 128,2 132,83 

Forrás: Gráf (2009),Gőgös (2009),Csepregi T. (2007), és Popp- Potori- Udovecz (2004), 1974/2004 

EK rendelet, MVH rendeletek alapján saját szerkesztés 

Kiegészítő nemzeti területalapú támogatás –„Top-Up” 

Kiegészítő nemzeti közvetlen támogatás jogcímen a magyar költségvetésből az 

egységes területalapú támogatás egészíthető ki. A kiegészítő nemzeti területalapú 

támogatás (Top-Up) a következő jogcímekre vehető igénybe (25/2006 FVM rendelet): 

 hízottbika-támogatás; 

 tejtermelés; 

 anyatehén-tartás; 

 extenzifikációs szarvasmarha-tartás; 

 anyajuh-támogatás; 
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 kedvezőtlen adottságú területeken történő anyajuh-tartás; 

 szántóföldi növénytermesztés; 

 Burley dohány termesztése; 

 Virginia dohány termesztése; 

 héjas gyümölcsűek termesztése; 

 energetikai célú lágy és fás szárú növények termesztése 

Ami a húsmarha ágazatot érinti a fentiek közül az a hízottbika támogatás, és az 

anyatehéntartást ösztönző támogatás. Az extenzív tartásmód támogatására az 

extenzifikációs támogatást vezették be. 

25/2006 FVM rendeletben megfogalmazott intézkedés célja, hogy támogatásban 

részesítse azon állattartókat, akik gazdaságukban állattartással, állattenyésztéssel 

foglalkoznak. Ezzel a támogatással lehetővé válik a gazdálkodó számára az, hogy a 

termeléstől történő elválasztásával segítséget kapjon a helyes döntések meghozatalakor 

az esetleges gazdaságtalan, korszerűtlen termelési egységek felszámolására és más 

gazdaságosabb tevékenység folytatására.  

Ez a jövedelemkiegészítő támogatás segíti a húsmarha ágazatban a dinamikus fejlődést, 

a korszerű termelési technológiák bevezetését, extenzifikációt, és a hatékony 

gazdálkodást. Ez az intézkedés nagyban javítja az állattartással foglalkozó termelők 

eredményes gazdálkodásához szükséges feltételeit is, továbbá biztosítja az 

állattenyésztési ágazatban foglalkoztatottak méltányos életszínvonalát. 

A 9. ábra szemlélteti a Top-Up összegének alakulását a húsmarha tartáshoz kapcsolódó 

jogcímek esetében. A támogatási összegek folyamatosan növekedtek a 2004-es 

bevezetés óta, mindig az aktuális rendelet előírásai szerint. 

9. ábra: A Top-Up  összegének alakulása a húsmarha szektorban (ezer Ft) 2004-2008 

 

Forrás: Saját szerkesztés Szabó K.(2009), és támogatási rendeletek alapján 

Hízottbika tartás támogatása 
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A hímivarú szarvasmarhák után jár ez a támogatás, egyedenként, életük során egy 

alkalommal. A támogatás abban az esetben jár, ha adott naptári éven belül az adott 

állatot vágóhídon levágtak, vagy élő állatként Európai Unión kívüli harmadik országba 

exportáltak vagy másik európai uniós tagállamba szállítottak. A támogatás feltételéül 

szabták, hogy a mezőgazdasági termelő gondoskodjon a tenyészetében lévő 

szarvasmarha-állománynak a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelöléséről és 

nyilvántartásáról (Lukács, 2001). 

Anyatehén tartás támogatása 

 

Ezt a támogatást egyedenként, naptári évenként és mezőgazdasági termelőnként az 

egyéni támogatási felsőhatár figyelembevételével, egy alkalommal állapítják meg. A 

támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, akinek az egy évre eső tejkvóta 

mennyisége nem éri el a 120 000 kg-ot, továbbá a bejelentett állatokra vonatkozóan 6 

hónapos tartási kötelezettséget vállalnia kell. A támogatásra jogosult egyedek 

maximális száma 117 000 darab a Koppenhágai Megállapodás értelmében. 

 

Extenzifikációs szarvasmarha-támogatás 

A támogatásra azok a mezőgazdasági termelők, akik a hízottbika-tartási, vagy 

anyatehén-tartási támogatásban is támogatott állattal rendelkeznek, továbbá 

takarmánytermő területükre vonatkozóan az állatsűrűség nem haladja meg az 1,4 

állategység/ha mértéket. A támogatás extenzifikációs országos támogatási felsőhatára 

211 620 egyed. 

 

A SAPS, és „Top-Up” támogatási rendszer vizsgálatai során Kormosné (2008) 

megállapította, hogy a gazdák számára a SAPS, és a „Top-Up” nyújtotta támogatások 

csak a rövid távú fennmaradást teszi lehetővé, önmagában ez a két támogatás nem 

elegendő a hosszú távú fennmaradáshoz az ökológiai gazdálkodást folytató gazdaságok 

esetében. 

 

Összevont gazdaságtámogatási rendszer (SPS) 

 

Az SPS összevont gazdaságtámogatási rendszert a Közös Agrárpolitika 2003.évi 

reformja hívta életre. A reform előtti rendszerben a gazdák fő motivációs tényezőjét a 

támogatások jelentették, mely meghatározta, hogy a termelő milyen volumenben, és mit 

termeljen, így nem a piac ösztönözte a termelést, hanem a támogatások, melyek 

konzerválták a termelési szerkezetet. Az SPS rendszere ezt kívánja megszüntetni. Az 

SPS egy olyan jövedelemtámogatás, mely amellett, hogy a termelő számára biztos 

jövedelemforrást biztosít, ösztönzi őt arra, hogy a pici kereslethez igazodó magatartást 

tanúsítson, ezzel válik elérhetővé a jobb ágazati hatékonyság, és termelési szerkezet. A 

támogatások termeléstől való leválasztását jelenti az SPS rendszer azzal együtt, hogy az 

egyes gazdasági, ágazatpolitikai és szociális szempontból kiemelt jogcímek esetében 

megengedi a támogatás további részleges termeléshez kötését is. 

 

Nyujto-Szentirmay- Márton (2008) tanulmánya szerint az SPS rendszer fő 

rugalmassága, hogy többféle modellvariációból biztosít választási lehetőséget az egyes 

tagállamoknak. Az SPS modellválasztás alapvetően azt jelenti, hogy a támogatási 

jogosultság milyen elvek szerint kerül kiosztásra a kiosztás módjában pedig 

befolyásolja a jogosultságok hektáronkénti értékét.  Az SPS boríték két alapmodell 

szerint osztható ki. A „történelmi modell” szerint az üzem által igénybevett 2000-2002 

évek átlagos (közvetlen) támogatást kell felosztani ugyanezen időszak átlagos jogosult 
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mezőgazdasági területére vagy – a regionális modell keretében - az SPS boríték 

összegét - a SAPS-hoz hasonlóan - kell a teljes szántó- és gyepterületre vetíteni.  

 

 

A magyarországi bevezetés jogi keretei a 1782/2003/EK tanácsi rendeletben vannak 

meghatározva. Az SPS rendszerben a mezőgazdasági termelők a támogatási 

jogosultságon, mint mezőgazdasági vagyoni értékű jogon tulajdont szereznek. Ezen 

tulajdon jellemzője, hogy korlátozottan forgalomképes: eladható, vehető, örökölhető. A 

támogatási jogosultság önmagában nem jogosít arra, hogy a támogatást igénybe vegye a 

termelő, azzal megegyező nagyságú termőföldet is művelnie kell a termelőnek. 

 

Az FVM (2008) jelentése szerint a SPS előnyös a gazdák számára, mert: 

 stabilizálja a jelenlegi üzemgazdasági és földhasználati struktúrát, 

kiszámíthatóvá teszi a támogatások alakulását, a termelés finanszírozását, ezáltal 

stabilizálja gazdálkodásukat 

 leegyszerűsíti a támogatások igénylését, nyilvántartását és kifizetését, fékezi a 

gazdasági szempontból értéktelen, rossz minőségű mezőgazdasági földek 

rendszerbe való áramlását,  

 fékezi a spekulációt 

 fogyasztói, és társadalmi érdekeket is szolgál, biztonságos, egészséges 

élelmiszert kell a gazdálkodónak úgy előállítania, hogy közben a környezetet 

sem károsítja 

 kiszámíthatóbb bérleti díjakat tesz lehetővé 

 földhasználók és földtulajdonosok megegyezésére épül, 

 elősegíti a szűkös termelési tényezők racionálisabb felhasználását, melynek 

következtében a hatékonyságot is ösztönzi 

 Segíti a fenntartható és többfunkciójú európai mezőgazdaság magyarországi 

magvalósulását 

 

A hazai húsmarhatartás struktúráját figyelembe véve született az a döntés, hogy az 

anyatehéntartás támogatása esetében a támogatások kifizetését állatlétszámhoz kötik, 

mely értelmében csak azok a gazdaságok részesülnek támogatásban melyek ténylegesen 

anyaállatot tartanak. A támogatás egy kisebb részét a gazdák termeléstől függetlenül is 

megkaphatják. 2007-ben már megtörtént a támogatási összegek szétválasztása. 

 

Vásáry (2008) ugyanakkor megfogalmazta, hogy a közvetlen támogatások fejlődését 

tekintve az SPS előrelépést jelentett a teljes szétválasztásra irányuló törekvésekre, a 

termeléstől való függetlenítésre, de az SPS mégsem tisztázza vagy rendezi a 

támogatások megítélését. Véleménye szerint fokozódik az igény arra, hogy jelenleg 

működő támogatási elvek felülvizsgálata megtörténjen, továbbá a társadalom részéről 

kezd megfogalmazódni az igény a beazonosítható, és hasznos szolgáltatások iránt, 

ezekre a kihívásokra pedig az SPS nem ad kielégítő választ. 

 

Popp- Potori- Udovecz (2008) megállapították, hogy az összevont gazdaságtámogatási 

rendszer (Single Payment Scheme, röviden SPS) tervezett magyar változata méltányos 

kivonulási lehetőséget ad a kérődző állatokat tartók számára, mivel Magyarországon a 

kérődző állatok tartásának jövedelmezősége a rendszerváltás óta romló tendenciát 

mutatott. Ez alól csupán egy rövid időszak jelentett kivételt, amikor EU-tagságunk első 

három évében a kérődző állatok után igényelhető közvetlen támogatások termeléshez 

kötött szubvenciók voltak. 
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Véleményem szerint, bár a hazai szarvasmarha létszám csökkenő tendenciát mutat a 

húshasznú állomány létszáma nem csökken, és a támogatások inkább ösztönözni fogják 

a húshasznú ágazat gazdáit a tevékenységük folytatására. 

 

A hazai mezőgazdaságban a fenti támogatási környezetben kell a gazdálkodóknak 

hatékonyan működni annak érdekében, hogy a hazai, és külföldi piacon megállják a 

helyüket. A következőkben a hazai marhahús piacának jellemzőinek áttekintését 

tartottam fontosnak, annak érdekében, hogy megismerjem a hazai viszonyok alakulását, 

és lehetőségeit. 
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2.1.3. Magyarország marhahús piacának jellemzői 

 

A magyar marhahústermelésnek Magyarország ökológiai adottságainál fogva 

évszázados hagyományai vannak. Ennek ellenére a magyar marhahúsfogyasztás 

sohasem volt jelentős mértékű, mivel a magyar konyha leginkább a sertés-és baromfi 

húst részesíti előnyben. Ez a sajátos fogyasztási szerkezet társadalmi gyökerekkel is 

magyarázható. Kisparaszti viszonyok között az önellátást a gazdálkodók leginkább a 

ház körüli baromfitartással, és egy évben egyszer sertés vágással oldották meg (Steffler, 

2004). 

 

Az AKI (2009) vizsgálataiból továbbá az derül ki, hogy a minőségi marhahús 

fogyasztás elterjedésének gátja volt a gyenge fizetőképes kereslet. A magyar fogyasztó 

nem engedhette meg magának a drága, de minőségi marhahús fogyasztását, így a 

kereskedelem is kevés figyelmet fordított arra, hogy minőségi marhahús kerüljön a 

hazai piacra. További gátját képezte a minőségi hús előállításnak, hogy a magyar 

tenyésztők a termék alacsony jövedelmezősége miatt nem tudták a piacot ellátni, és a 

feldolgozók részéről sem állt rendelkezésre a megfelelő technológiai háttér. A magyar 

vásárlók számára a tejhasznú tehenek gyenge minőséget képviselő húsa volt elérhető, de 

a hazai kínálat az elmúlt években nem sokat változott. 

Somai (2004) véleménye szerint hazánkban a húsmarha ágazatot érintően az alábbi 

problémák adódhatnak: 

1. Nehéz lehet eladni a terméket, mert a hazai fogyasztás stagnál, az Unióban pedig 

a mienknél jobb minőségű marhahúsból van túltermelés. A gondokon 

fajtaváltással, a nyugati piacon kuriózumnak számító őshonos magyar fajtákra 

való áttéréssel, s a hazai fogyasztási kultúrát feltámasztó, állami promócióval 

lehetne enyhíteni.  

2. A KAP marharendtartása az extenzív kis és közepes méretű birtokokra van 

kitalálva, amelyek kifejezetten marhahústermeléssel foglalkoznak (állatsűrűségi 

mutatóhoz, tejleadás korlátozásához kötött, az állomány bizonyos számú 

egyedében maximált prémiumok), ebből a szempontból versenyhátrányba 

kerülhet a hazai termelő 

3. Magyarországon hiányzik a marhatenyésztés árutermelő, családi alapon működő 

szegmense.  

4. A tőkehiány és a nyugatihoz képest hosszabb távon is alacsonyabb szinten 

maradó munkabérek miatt inkább a nagyüzemi marhatartásnak lesz esélye a 

túlélésre, de ez a forma a CAP-támogatásokból viszonylag kevesebbet 

profitálhat majd. 

5. Sok helyen nincs megfelelő menedzsment, elavult a szállítási kapacitás, az állat 

egészségügyben hiányzik a megfelelő monitoring rendszer, nagyon sok helyen a 

takarmányt sem védik megfelelően 

 

A KSH kimutatásai azt jelzik, hogy az elmúlt években a marhahús fogyasztására 

drasztikus csökkenés a jellemző lásd 10. ábra, mely az 1990-es évektől kezdődött. A 

BSE fogyasztói hatása hazánkat is elérte, és a mai napig nem növekszik a marhahús 

fogyasztása, az éves egy főre jutó mennyiség 3- 3,5 kg. 
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10. ábra: Az egy főre jutó marhahús fogyasztás alakulása 1970-2007 
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Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

Magyarországon a szarvasmarha állomány 2009 júniusában a KSH adatai szerint 700 

ezer példányt számlált, melyből a tehenek száma 312 ezer darab volt. Ez a 10 évvel 

ezelőtti 873 ezer példányszámot tekintve jelentős visszaesés, közel 20%-os csökkenést 

jelent, azóta is a szarvasmarha létszám folyamatos csökkenést mutat.  

 

Szarvasmarha állományunk változását szemlélteti a 11. ábra melyen jól látható, hogy 

állományunk jelentősen visszaesett az elmúlt 10 évben, közel 14%-os volt a visszaesés a 

2000-es évet bázisnak tekintve, és ez a tendencia várhatóan folytatódik a jövőben is. Ez 

a csökkenés figyelhető meg a tehenek létszámát illetően is, míg a 2000-es évben még 

380 ezer volt a létszám, úgy napjainkra ez a szám ennek 18%-ával kevesebb. 

 

11. ábra: Magyarország szarvasmarha állománya 2000-2009 

 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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A Magyarországon tartott húsmarhák túlnyomó többsége exportpiacokra kerül, ezért 

főként a külföldi fogyasztók igényeit kell figyelembe venni a tenyésztéstől kezdve az 

egész termékpályán. A fogyasztói igények egyre inkább a nagyobb testű, nagy 

húsrészekkel bíró fajták elterjedésének kedveznek, mint a charolais. 

 

AKI (2009) vágóhídi felmérése azt mutatja, hogy Magyarországon 2008-ban 122 ezer 

darab szarvasmarhát vágtak. A levágott állatok 51%-a vágótehén, 35%-a vágóbika, 

12%-a vágóüsző, míg a fennmaradó 2% borjú és tinó volt. A vágott marhák többségét 

az idősebb, különböző okok miatt kiselejtezett, tejtermelő típusú tehenek teszik ki. A 

borjúvágás aránya nálunk elenyésző.  

 

Szabó és Búzás (2009) arra világít rá, hogy a hazai vágóhidakon és élelmiszer-

kiskereskedelmi üzletekben a szakosított húsmarhatartás termékei alig találhatók meg, a 

legnagyobb hazai marhafeldolgozó üzemek fél- vagy negyedelt marhát és darabolt 

marhahúst értékesítenek. 

 

A 12. ábra szemlélteti a vágómarha összetételét hazánkban, melyből látszik, hogy a 

vágóállatok száma az elmúlt években egyre jobban visszaesett, a 2006-os 143000 

darabhoz képest a 2009-es évben mindössze már csak 85000 darabot értékesítettek, 

mely jelentős visszaesés, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. A 

vágómarhákon belül a vágóborjú aránya az elmúlt években 25-26% körül mozgott. 

 

12. ábra Vágómarha felvásárlási mennyiség összetétel szerint 
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Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

A vágómarha felvásárlási árai az elmúlt években folyamatosan növekedtek, míg 2006-

ban 297 Ft-ot adtak a vágómarha kilójáért, ez a 2009-es évre 328 Ft/ kg-os árat jelentett 

a termelőknek, viszont a takarmány árak közel 20-25%-kal lettek magasabbak ezen 

időszak alatt. A felvásárlási árak változását mutatja a 13. ábra. 
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13. ábra: A vágómarha felvásárlási árainak alakulása 2006-2009 
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Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

Szabó és Búzás (2009) számításai azt mutatják, hogy a hasított felezett, negyedelt 

marha, valamint a darabolt marhahús értékesítése a húsipar számára alacsony 

költségarányos jövedelmet eredményez. Ugyanakkor a húsiparban a marhahús további 

feldolgozása, a húskészítmények előállítása és a kereskedelmi tevékenység tovább 

növelhetné a marhahús értékét és javíthatná a marhahús-vertikum versenyesélyeit.  

 

A KSH adatai alapján az ökológiai állattartásban is egyre jelentősebb számmal tartanak 

szarvasmarhát, az elmúlt közel tíz év alatt dinamikus növekedés volt megfigyelhető, a 

számosállat létszám megháromszorozódott ebben az időszakban Magyarországon, 

melyet a 14. ábra szemléltet. Környezeti szempontból is egyre nagyobb jelentőséggel 

fognak bírni az ilyen típusú gazdálkodási formák a biodiverzitás, az állatjólét, és a 

klímaváltozás szempontjából is. 

 

14. ábra: Ökológiai állattartást folytató gazdaságok szarvasmarha számosállat állománya (darab)  

 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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15. ábra A hazai tehénállomány megoszlása hasznosítási irányonként (2003-2008) 

 

13

76

11

15

73

12

14

73

13

13

70

17

12

70

18

11

70

19

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Húshasznosítású

Tejhasznosítású

Kettőshasznosítású

 

Forrás: KSH adatbázis alapján saját szerkesztés 

A KSH adatait megvizsgálva a 2003-2008- as években a tehénállomány összetételét 

tekintve (15. ábra) még mindig a tejhasznosítású tehenek aránya a legmagasabb, bár a 

kifejezetten húshasznosítású állomány nagysága is folyamatosan növekszik. 

Magyarországon meghatározó fajta a magyartarka és annak keresztezései mivel, az 

egyirányú húshasznosítás elsődlegesen a magyartarka állományra épült. 

 

Az AKI (2009) vizsgálatai azt mutatják, hogy a hazai húsmarha állományunk közel 

65%-a keresztezett, de megtalálhatóak a világfajták is. A fajtatiszta tenyészeteken belül 

az állomány legnagyobb hányadot a hazai magyar tarka (20%) teszi ki, de viszonylag 

nagy számban megtalálhatóak még a hereford (5%), limousine (4%), aberdeen angus 

(2%) és a charolais (4%) fajták is. A Magyarországon tartott húsmarhák túlnyomó 

többsége exportpiacra kerül, ezért főként a külföldi fogyasztók igényeit kell kielégíteni 

a tenyésztés és a tartás-nevelés során. Az igények egyre inkább a nagyobb testű, nagy 

húsrészekkel bíró fajták elterjedésének kedveznek, ilyen például a charolais. 
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16. ábra Magyarország: élő marha- és a marhahús exportjának és importjának alakulása (2000-

2008) 

 

 

Forrás: KSH adatbázis alapján saját szerkesztés 

 

A KSH adataiból az derül ki, hogy a Magyarországon előállított vágómarhák közel 

50%-a élőállatként kerül kivitelre, melyet a 16.ábra szemléltet. Élő marha-exportunk 

folyamatosan nőtt az EU-csatlakozás óta.   

 

Az AKI (2008) vizsgálatai azt mutatják, hogy az EU marhahúspiacán 2008-ban 

kialakult magasabb árszint kedvező hatást gyakorolt a magyarországi – a meghatározó 

piacokon elérhető – exportárakra. 2008-ban a magyar vágómarha legfontosabb piaca 

Görögország és Ausztria volt. A friss marhahús kivitelünk 46%-a Hollandiába került, de 

az Ausztriába irányuló kivitel is jelentős volt. A fagyasztott marhahús exportunk 

Olaszországba, Romániába, Dániába irányult. Az élő szarvasmarha és a marhahús 

külpiaci értékesítéséből származó bevétel a 3%-kal magasabb exportáraknak 

köszönhetően nőtt. A külkereskedelmi forgalom pozitív egyenlege forintban számolva 

tovább javult. 

 

 

KSH adatok alapján a szarvasmarha állományunk negyede tartozik egyéni 

gazdaságokhoz (17. ábra), a fennmaradó része gazdálkodó szervezetek tulajdonát 

képezi. A közeljövőben mindkét gazdaságtípusban a szarvasmarha állomány folyamatos 

csökkenésére lehet számítani.  
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17. ábra: Szarvasmarha állomány alakulása gazdálkodási formák szerint 2005-2009 

 

Forrás: KSH adatbázis alapján saját szerkesztés 

 

Az elmúlt években a gazdálkodó szervezetek 38%-a 500 darabnál több egyedet tartott, 

míg az egyéni gazdálkodóknál 24%-nál ez 1-2 darab volt, illetve 44% 3-9 darab egyedet 

tartott. A húsmarhatartást illetően a családi gazdaságok szerepének erősödésére lehet 

számítani a jövőben, mely annak köszönhető, hogy a húsmarhatartás nem igényel 

speciális technológiai beruházásokat, illetve nincsen nagy élőmunka igénye sem (KSH 

statisztikák). 

 

Az Európai Bizottság (2009) álláspontja szerint az EU-ban a fenntartható, termelékeny 

és versenyképes mezőgazdaságot kell támogatni, még a nehéz feltételekkel küzdő 

régiókban is. Ez azt jelenti, hogy a gazdáknak képesnek kell lenniük arra, hogy jól 

éljenek, versenyképesek legyenek, valamint eleget tegyenek a fogyasztók és a polgárok 

elvárásainak az élelmiszerek elérhetőségét és árát, minőségét és biztonságát, a környezet 

védelmét, valamint az állatok jólétének megóvását illetően. A vidéki közösségeket és 

térségeket az európai örökség és táj értékeként kell megőrizni, és az európaiak számára 

nemcsak biztonságos és megfizethető élelmiszereket kell biztosítani, hanem gyönyörű 

vidéki tájat is. Az Európai Unió az extenzív gazdálkodó rendszereket részesíti előnyben, 

az extenzív mezőgazdasági gyakorlat folytatását támogatja. 
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2.2 Az extenzív mezőgazdaság jelentősége 

 

A mezőgazdasági tevékenység nem csupán a munkát, megélhetést, illetve 

jövedelemszerző tevékenységet jelenteti, hanem ennél tovább mutató funkciókkal is 

rendelkezik.  Ángyán (2004) rámutat arra, hogy a napjainkban működő mezőgazdasági 

gyakorlat multifunkcionális jellegű, véleménye szerint a nyersanyag- és élelmiszer 

előállításon túl a mezőgazdaság megélhetést, munkát biztosít a vidék gazdálkodói 

számára.  

 

Az elmúlt évtizedekben végbement intenzív agráriparosítás, és termelésmaximalizálás 

mellett újra fel kellett ismerni a mezőgazdaság környezetben-, társadalomban-, és 

foglalkoztatásban betöltött szerepének jelentőségét. Ángyán (2000) rámutatott arra is, 

hogy a mezőgazdaságnak a termelési feladatok mellett környezeti és társadalmi, 

foglalkoztatási feladatokat is magára kell vállalnia. Ez utóbbiak olyan - az egész 

társadalom és a helyi közösségek számára egyaránt fontos- ökoszociális szolgáltatások, 

amelyek helyben keletkeznek, nem importálhatóak, és amelyekért a mezőgazdaságot, a 

gazdálkodót fizetség illeti meg.  

 

Vinczeffy (1993) véleménye szerint az intenzív mezőgazdaság kialakulását előidézte az 

a tény, hogy az ipar egyre több mezőgazdasági terméket igényelt és átmenetileg 

megemelte azok átvételi árát. „Rájöttek a gazdálkodók, hogy a jó gyep szántónak sokkal 

jobb, ezért megkezdődött legjobb gyepeink feltörése. A kevesebb tömegtakarmányt 

ugyancsak a szántón termelték meg, az állatokat pedig istállóra fogták (a silány legelő 

már nem volt megfelelő úgysem). Természetes következményként lecsökkent a jó 

legelők területe. Akkor még nem sejtették, hogy a legelőn fejlődött állatoknak a gyep 

nemcsak takarmány, hanem élettér is, ha attól megfosztják őket, annak sok kedvezőtlen 

egészségügyi, tenyésztési és gazdasági hatása lesz.”  

 

Ángyán (2000) rámutat arra, hogy „Olyan gazdálkodási stratégia-, rendszer- és 

szerkezetváltásra van szükség, amely a környezet érzékenységét, terhelhetőségét, 

termelési adottságait, valamint a mezőgazdálkodás egyéb (környezeti, regionális, 

foglalkoztatási, szociális, kulturális, stb.) feladatait is figyelembe veszi. Ez a 

többfunkciós agrármodell az Európai Unióban is egyre nagyobb teret hódít meg 

magának, s nekünk azokhoz az erőkhöz kell társulnunk, amelyek ezt az ökoszociális 

piacgazdasági elvekre épülő európai agrármodellt kívánják a Közös Agrár és 

Vidékpolitika centrumába helyezni.”  

 

Tar (2004) hasonló véleményen van, szerinte „a mezőgazdálkodás szerepe és 

célrendszere jelentős mértékben változott az elmúlt évtizedben, melyet az Európai Unió 

multifunkcionális agrármodelljének bevezetése már konkrét eredményként jelez. Ezért 

az új stratégiának egyszerre kell szolgálnia a termelési, társadalmi és környezeti célokat. 

Olyan új politikát kell megcéloznunk, amely segíti minőségi és piacképes élelmiszerek, 

valamint nyersanyagok és megújuló energiahordozók termelését, és egyúttal segíti 

megőrizni a vidéket, a tájat, az élővilágot.” 

 

Ezzel a szemlélettel ért egyet Marsalek (2006) is, miszerint a mezőgazdaságnak fontos 

szerep jut a táj, és természet megőrzésében, továbbá hozzá kell járulnia a vidéki 

életforma megőrzéséhez is, valamint a vidéki foglalkoztatás fenntartásához is. A 

mezőgazdaság szerepe napjainkban már nem csak az alapanyag termelésben, és 

élelmiszer előállításban nyilvánul meg, hanem a biodiverzitás, tájképi értékek, vidéki 
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hagyományok, falusi turizmus, és rekreáció, valamint a vidéki foglalkoztatás 

megvalósításában, illetve fenntartásában is.  

 

Béranger- Jarrige (1992) rámutatott, hogy egészségtelen az a szemlélet, amely az állatok 

takarmányozását a legelő mellőzésével kívánta megoldani, mely az állattenyésztés 

fejlődésének legjelentősebb gátja lett. E szemlélet ugyanis figyelembe nem vette a 

legeltetés számos pozitív hatását az állatokra, a talajra, a környezetre és számításon 

kívül hagyta annak gazdasági előnyeit, megszűnésének következményeit. 

 

Mucsi (1993) a legelők kihasználatlanságáról megállapította, hogy míg a 40-es években 

a szarvasmarha-állomány közel 45%-a közlegelőkre járt, addig e százalék napjainkban 

minimálisra csökkent. 

 

Schmidt (1993) véleménye szerint a gazdasági állatok számára a legtermészetesebb 

takarmányozási mód a legelőn való tartás, mivel az állat a saját környezetében jobban 

érzi magát, kevesebb a zavaró körülmény, amely táplálkozását, gyarapodását, 

tenyésztését gátolná. A gyephasználat leggazdaságosabb módja a legeltetés, a 

legolcsóbb szálastakarmány mindenkor a gyep, hiszen nem terheli betakarítási, 

szállítási, kiadagolási költség. 

 

Keszthelyi (1989) tapasztalatai szerint a legeltetés megszűnése a növényzetben is 

változást okoz, hiszen a legelés, a taposás és az állat szerves trágyája alakítja együttesen 

a rövidfüvű gyepet, azt az élőhelyet, amelyre a sziki madárfajoknak szükségük van. 

 

Az ország területének közel 12%-a (mintegy 1,2 millió ha) tartozik gyep művelési ágba. 

A gyepterületek minőségi megoszlására jellemző, hogy körülbelül 70%-a gyenge 

termőképességű és a többi terület is döntően közepes minőségű. Hazánkban az országos 

jelentőségű védett területek közé több mint 180000 ha extenzív gyep tartozik, ez teszi ki 

a védett területek 25%-át. (Fülöp-Szilvácsku, 2000) 

 

A 18. ábra mutatja KSH adatok alapján a mezőgazdasági területek művelési ágak 

szerinti megoszlását. A gyepek nagysága az elmúlt években csökkent, míg 2005-ben 

1057 ezer hektáron volt gyep addig ez 2009-re 1004 ezer hektárra csökkent. 
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18. ábra: A mezőgazdasági területek művelési ágak szerinti megoszlása 2009 (1000ha) 
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Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján 

 

Ángyán (2003) rámutat arra, hogy az extenzív gazdálkodási módok természetvédelmi 

jelentőséggel is bírnak. A természetes élőhelyek fokozatos pusztulásával, és romlásával 

számos faj fennmaradása szempontjából kulcsfontosságúak ezek a területek. Az utóbbi 

évtizedekben a belterjes gazdálkodás hatására folyamatosan csökkent a mezőgazdasági 

művelés alatt álló területek természetvédelmi értéke. Ezek a folyamatok vezettek oda, 

hogy az extenzív művelés alatt álló területek jelentősége megnövekedett, és a jövőben is 

kulcsfontosságúak maradnak. 

 

Fülöp-Szilvácsku, (2000) megállapítása szerint napjainkban Magyarország területének 

közel 10%-a áll természetvédelmi oltalom alatt, ami több mint 900 ezer hektár. Az 

országos jelentőségű területek mintegy 40%-át hasznosítják mezőgazdálkodással. Ezek 

a részek általában gyenge termőképességű talajokon találhatóak, ahol sokkal nehezebb 

eredményesen gazdálkodni. A természetvédelmi szempontokra tekintettel lévő extenzív 

gazdálkodás lehet az egyik megoldás az ilyen területeken élő gazdálkodók számára, 

feltéve, hogy megfelelő anyagi ösztönzőkkel tud hozzájárulni a bevételeikhez. 

Ángyán (2004) arra a megállapításra jutott, hogy a fajok ökológiai igényei és a 

gazdálkodási gyakorlat közötti kapcsolat meglehetősen komplex kérdés, továbbá az 

extenzív rendszereknek van néhány olyan kulcsfontosságú jellemzője melyet érdemes 

mélyebben megvizsgálni. Jellemzők egyik csoportja azokkal a gazdálkodási 

módszerekkel van összefüggésben, amik kedvező életkörülményeket biztosítanak egyes 

növény- és állatfajok számára. Ezek: 

 a természetszerű növényzet magasabb aránya változatosabb élővilág 

megtelepedését teszi lehetővé, mint az intenzív területeken; 

 a talaj alacsonyabb tápanyagtartalma lehetővé teszi azoknak a növényfajoknak 

a fennmaradását, amelyek az ilyen körülményeket elviselik; 

 a nagyobb strukturális diverzitás – ami elsősorban az egyszerűbb művelési 

módszereknek és a természeti adottságoknak köszönhető – tovább javítja az 

élőhelyi adottságokat, hiszen több faj megtelepedését teszi lehetővé, és 

változatosabb, illetve stabilabb táplálékkínálatot biztosít; 
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 a lassú változások sokkal inkább lehetővé teszik az élővilág alkalmazkodását a 

megváltozott körülményekhez, mint az intenzív rendszerek esetében. 

Ángyán (2004) továbbá felhívja arra a figyelmet, hogy az extenzív gazdálkodási 

rendszereknek vannak olyan sajátosságai is, amiknek az a fő értékük, hogy az intenzív 

rendszerre jellemzőnél kevésbé zavarják az élővilág élettevékenységét: 

 a tápanyagbevitel kis mértéke lehetővé teszi a magasabb nitrát- és 

foszfáttartalomra érzékenyebb fajok fennmaradását: 

 a növényvédő szerek használatának hiánya vagy alacsony szintje előnyös a 

növényzet és – a táplálkozási kapcsolatokon keresztül – az állatok (rovarok, 

madarak) számára is; 

 a „hagyományos” módszerek (pl. kései kaszálás, tereléses legeltetés) kedvező 

feltételeket teremthetnek egyes fajok számára. 
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2.2.1 Extenzív gazdálkodás jelentősége a húsmarhatartás szempontjából  

 

Az AKI (2009) megfogalmazása szerint hazánkban húsmarhának azokat a teheneket 

tekintjük, melyeket nem fejnek, illetve a tejtermelése kizárólag a borjú felnevelését 

szolgálja. A húshasznú tehéntartás fő termékét a választott borjú jelenti, melyet 6-7 

hónapos korban választanak le. További bevétel forrását jelentheti a hizlalt-, a 

tenyészállatok, valamint a selejt jószágok értékesítése. A húsmarhatartás rendkívül 

költségérzékeny tevékenységnek számít, mivel a húsmarha termékpálya a borjú 

elválasztásával nem ér véget, hiszen egy részük közvetlenül értékesítésre, másik része 

pedig a hizlaldába kerül.  

 

Kovács (2007) csoportosítása szerint a vágómarha nem más, mint a húshasznosítású, a 

kettős hasznosítású és a tejelő állományok azon egyedei, amelyek vágóhídra kerülnek. 

A hízó marha, az a szarvasmarha, mindhárom hasznosítási irányban, amelyet hízlalásra 

fogtak, szokás ezt a tevékenységet marhahízlalásnak is nevezni. A húsmarha viszont 

kizárólag az a hústípusú szarvasmarhafajta, amelyet minőségi hús előállítására tartanak 

(ebben az esetben fejés nem történik, a tej kizárólag a borjú táplálására szolgál).  

 

Mivel disszertációmban a húsmarha tartással összefüggő externáliákkal foglalkozom, 

ezért csak röviden ismertetem a marhahús termelési folyamatát. A marha hízlalása a 

befejező fázisa a marhahústermelésnek. A hízó alapanyagot adhatnak húsmarhák és 

tejelő tehenek borjai egyaránt. A kitűzött cél mindkét esetben a hízóalapanyag 

megfelelő értékesítési végtömegre és minőségre történő hizlalása (19. ábra).  

 
19.ábra:A marhahústermelés egyszerűsített folyamata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Forrás: Felföldi (2001) alapján saját szerkesztés 
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A gazdaság adottságaihoz, lehetőségeihez igazított technológia kiválasztása, bevezetése, 

betartása a sikeres termelés és a gazdaságosság kulcsfontosságú tényezője. A 

technológia legfontosabb elemei a tartástechnológia (elhelyezés), ill. a 

takarmányozástechnológia.  

 

Szűcs (2005) a technológia kiválasztásának főbb szempontjait és az azt meghatározó 

tényezőket az alábbiakban foglalta össze:  

 tartani, tenyészteni kívánt fajta, 

 termelési cél, 

 tehénállomány létszáma, 

 hizlalás intenzitása, 

 rendelkezésre álló takarmánytermő-terület nagysága, 

 legelők mérete, tagoltsága, várható fűhozama, környezeti érzékenysége, 

 melléktermékek hasznosításának lehetősége,  

 ivóvíznyerés lehetősége, 

 rendelkezésre álló munkaerő létszáma, szakmai felkészültsége.  

 

A technológia kialakításánál feltétlenül figyelembe kell venni a különböző 

tartásmódokkal igénybe vehető támogatások mértékét (pl.: Ökológiai tartásmód, NVT 

Agrár-környezetvédelmi Program követelményei). A húsmarhát rendszerint extenzív 

körülmények között, a ráfordítások lehető legalacsonyabb szintje mellett tartják, mivel 

az ágazat költségérzékeny, nem bír el drága, jelentős beruházásokkal és magas 

üzemelési költséggel járó technológiai megoldásokat (Szűcs, 2005). 

 

Bölcskey (2001) véleménye szerint a marhahús ágazat háromféle termelési cél 

érdekében működtethető, melyek az alábbiak: 

 

1. Csúcsminőségű áru-előállítás. Ez magas költségekkel járó feltételek között 

lehetséges. Magyarországon az alacsony belső fogyasztás és a 

marhahúsfogyasztás szegényes étkezési kultúrája miatt jelenleg nem 

foglalkoznak vele. Ezt a minőséget csak exportálni lehetne, de az ezért elvárható 

extra árat nem fizetik meg a piacon.  

2. Árutermelés, ami jó minőségű hízóalapanyag-előállítást jelent. Emellett a 

racionális gazdálkodáshoz szükséges vemhesüsző-nevelés (utánpótlásra, 

létszámfejlesztésre vagy értékesítésre) természetes, és a technológia 

következetes betartását és az értékesíthető hozamok körét bővítő lehetőségeket 

meg kell ragadni. 

3. Törzstenyészet működtetése. Ez magasabb ráfordításigénnyel bíró tevékenység, 

aminek költségeit elsősorban a tenyészbika-értékesítés fedezi. Továbbá 

magasabb szintű szakmai ismereteket kíván meg, ezért kevesen alkalmasak rá és 

a piac e szelete is korlátozott. 

 

Petró (2005) véleménye szerint az extenzív húsmarhatartással a mezőgazdaság 

szempontjából viszonylag kevésbé értékes földterületeken, extenzív módon 

csúcsminőségű termék állítható elő, továbbá egyedülálló természetszerűséggel, hosszú 

távon biztosítja a táj és a környezet védelmét, mellyel természetbarát megoldást kínál. 

Az extenzív tartás technológia a foglalkoztatás és jövedelemtermelő képesség révén 

jótékony hatású a vidék népességmegtartó képességére.  
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Petró (2005) továbbá kiemelt néhány alapvető feltételt is, melyek szükségesek ahhoz, 

hogy eredményesen lehessen az extenzív húsmarhatartást folytatni.  

 

Ezen feltételek: 

 legyen legeltetésre alkalmas gyepterület, mivel a húsmarha természetes élőhelye 

a legelő, de semmiképpen sem olyan, amelyet 25-30 aranykoronás 

szántóterületre telepítettek, 

 megfelelő anyatehén fajta, illetve típus, mert például  

· a borjú által hasznosítható tejmennyiséget meghaladó termelés teljesen 

felesleges és fokozza az igényességet, 

· szaporodó képessége legyen egyenletes és biztonságos, ugyanakkor 

legyen jó borjúnevelő, 

· legyen korán érő, könnyen ellő, hosszú élettartamú, ugyanakkor hátrány 

nélkül viselje el a technológiával járó extenzív körülményeket, 

 megfelelő szakismeretek. 

 

Ángyán et al (2003) megfogalmazásában extenzív gazdálkodásnak az olyan gazdálkodó 

tevékenységet nevezhetjük, mely során megvalósul a természeti erőforrások 

fenntartható használata, és a terület, illetve a földhasználat során a környezet csekély 

mértékű terhelése. Korlátozottan használnak fel ipari eredetű inputokat, illetve fosszilis 

energiahordozókat. Az állattenyésztést, és a növénytermesztést is lehet extenzív módon 

megvalósítani, de jellemző még a vegyes gazdálkodási módszer is. Az extenzív 

növénytermesztésre jellemző, hogy műtrágyát és növényvédő szereket nem, vagy csak a 

szükséges mértékig használnak fel.   

 

Jelentősebb extenzív gazdálkodási módok Magyarországon:   

 

1. gyepgazdálkodási rendszerek, 

2. külterjes (extenzív) szántóföldi rendszerek, 

3. hagyományos ültetvények, 

4. halgazdálkodás, 

5. nádgazdálkodás, 

6. vegyes gazdálkodás rendszerei: 

 hagyományos, tradicionális parasztgazdálkodás, 

 ártéri gazdálkodás, 

 biológiai gazdálkodás 

 

Baldock –Lowe (2000) megállapítása szerint az extenzív gazdálkodási módok olyan 

területeken tudnak fennmaradni, ahol az intenzívebb termelési módszerek bevezetése 

nem kivitelezhető a terület fizikai, vagy kémiai tulajdonságainak köszönhetően. 

Társadalmi aspektusai is vannak az extenzív gazdálkodási módszerek fennmaradásának, 

mint az elaprózott birtokszerkezet, tőkehiány, melyek nem teszik lehetővé a tulajdonos 

számára azt, hogy intenzifikálni tudja gazdálkodását. 

 

Extenzív gazdálkodási rendszerek közül legjelentősebb gazdasági és természetvédelmi 

szempontból is a gyepgazdálkodás. KSH adatok alapján az ország területének kb. 12%-

a, azaz mintegy 1,05 millió hektár terület tartozik gyep művelési ágba. Becslések szerint 

a magyarországi gyepek több mint 50%-án extenzív gazdálkodást folytatnak, így 

természetvédelmi szempontból potenciálisan értékesek. Az 500 ezer hektárt meghaladó 

területből mintegy 200 ezer hektár természetvédelmi oltalom alatt áll. A gyep annál 
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értékesebb, minél több pázsitfűféle és pillangós, minél kevesebb savanyúfű, gyom, 

netán káros vagy mérgező növény van rajta. 

 

Vinceffy (2005) véleménye szerint a természetes gyep a legértékesebb, annak 

fogyasztása közben alakul ki a legelő állatok szervezete, az jelenti számukra az 

„anyatejet”, az adja meg az otthon érzését, az élet szabadságát. A friss levegőn való 

tartózkodás, a szabad mozgás, a napsütés, eső és változó időjárás teszi edzettekké a 

legelő állatokat. A természetes hatások beivódnak az ösztönükbe (genetikai kódjukba), 

továbbá a természetes gyep vegyes növényzetének fehérje-rost aránya 1:2, amely a 

kérődzőknek a legmegfelelőbb. A legelő jószág ürülékének a hatásvesztesége 10% 

alatti, míg a műtrágyáké 40%-os. A természetes gyep közismerten humuszképző, a 

szántó humuszfogyasztó. 

 

Ángyán et al (2003) gyűjtése nyomán a hazánkban előforduló legfontosabb 

gyeptípusok: 

 

- löszgyepek, 

- szikes gyepek, 

- homoki gyepek, 

- sziklagyepek és lejtősztyeppek, 

- üde kaszálók és hegyi rétek, 

- nedves rétek 

 

Horn és Stefler (1990) a gyep típusának és a gyephasználat intenzitásának jellemzése 

alapján végezte el a gyepek csoportosítását. 

4.táblázat: A gyepek csoportosítása típusuk szerint  

Gyep típusának jellemzése, 

aránya 

 

Szénahozam t / ha 

 
Állattenyésztési ágazat 

 

Intenzív gyep (5 %) 

 
10-15 

 
tejelő tehenészet, tejelő 

juhászat, intenzív 

kettőshasznú juhászat 

 

Félintenzív gyep (35 %) 

 
5-8 

 
tenyészüsző nevelés, 

húsmarhatartás, húslótartás 

 
Extenzív gyep (60 %) 

 
1-2 

 
húsmarhatartás, húslótartás, 

extenzív juhtartás, 

gímszarvastenyésztés, 

dámszarvastenyésztés, 

kecsketenyésztés 

Forrás: Horn, Stefler, 1990 

 

Petró (2005) véleménye szerint a magyarországi gyepek mintegy  30%-a alkalmas 

húsmarhatartásra, és ezek a gyepek igazából erre a célra bizonyulnak a 

legmegfelelőbbnek. Véleménye szerint extenzív gazdálkodási módok közé tartozik: 

 

- külterjes húsmarha tartás, üszőnevelés, 

- juhászat, 

- hagyományos szántóföldi gazdálkodás, 

- hagyományos gyümölcsösök, 
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- tanyasi gazdálkodás, 

- ártéri gazdálkodás 

 

 

Petro (2005) és Ángyán et al (2003) véleménye szerint extenzív állattenyésztési módok 

általános jellemzőiként említhetők az alábbiak: 

 

- kevés tápanyagbevitel, javarészt szerves eredetű, 

- alacsony hektáronkénti hozam, 

- adott helyre jellemző állatsűrűség, 

- kevés vegyszerhasználat, 

- vízrendezés nincs, vagy kismértékű, 

- fajgazdag gyepek, természetszerű növényzet, 

- hagyományos, egyszerű gépesítettség, 

- gyakran ellenállóbb helyi fajták alkalmazása, 

- hagyományos módszerek fennmaradása, 

- természetes szaporodási ritmus, 

- takarmánykoncentrátumok korlátozott használata 

 

Az AKI (2009) kutatásai alátámasztják, azt hogy húsmarhát tartsunk nem szükséges 

drága tartástechnológia, vagy költséges beruházás. Ez a tartásmód a legegyszerűbb, az 

állatok szempontjából a legoptimálisabb megoldást nyújtja az extenzív tartásra. A 

legfontosabb kritériuma az extenzív húsmarha tartásának az, hogy megfelelő minőségű 

gyepterület álljon rendelkezésre az állatok igényeinek kielégítésére. Ezen 

gyepterületeken megoldható a legeltetés, kaszálás, illetve az állatok téli felkészítése is.  

Somai (2004) a hazai extenzív húsmarhatartást illetően megállapította, hogy ebben a 

formában kicsi az eszközigény (kerítés, nyári szállás, szélvédelem), vagyis a kis 

technológiai költség miatt mérsékelt a tőkeigény, jó takarmány-kiegészítőkkel és jó 

(igénytelen) fajtákkal (pl. magyar szürke) a nagyüzemek egy része sikeresen állhatna rá 

a húsmarhatartásra.  

Csonka et al. (2005) arra a megállapításra jutott, hogy a gyepre alapozott állattartás több 

gazdasági előnnyel jár: 

1. A folyamatosan dráguló energia (input költségek) takarékosságra ösztönzi a 

termelőt. Ebből következik, hogy a költségcsökkentés jelentős tényezője, ha az 

állat maga takarítja be a takarmányt.  

2. A legelőn tartott húsmarha istállót nem igényel, ily módon eszköztakarékos.  

3. A gyepre alapozott állattartásban fél évig istállótrágya (hígtrágya) nem 

keletkezik, a téli trágya kezelése, felhasználása kevés költséggel megoldható.  

4. A legelő állatok egészségi-, szaporodásbiológiai állapota a kívánatos szintű, a 

selejtezési arány csökken, a tehenek hasznos élettartama meghosszabbodik.  

5. A gyep szakszerű művelése, hasznosítása növeli a táj esztétikai értékét. A 

gondozottság, a gyepen legelő állatcsoport látványa a táj idegenforgalmi 

vonzerejét növeli. 

 

 

Schechtner (2007) viszont felhívja a figyelmet arra, hogy a tartósan alkalmazott 

extenzív legelőhasznosítás esetén a kudarc veszélye lényegesen nagyobb, mint az 

intenzív legelőhasználati formáknál.  
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Schechtner (2007) a következőkben foglalta össze azokat a lényeges szempontokat, 

amelyekkel tartósan sikerrel fenntartható ez a gazdálkodási forma: 

 Legelőgazdálkodás szempontjából alkalmatlan területek kiválasztása 

 Állatcsoportonként legalább 2 szakasz (3 szakasz két állatcsoportnál) 

kijelölése, hogy a legelőápolás feltételeit javítsuk, és legalább részben 

kiküszöböljük a szabad legeltetés speciális hátrányait, az egyenetlen 

sarjadás minden hátrányos következményével együtt 

 El kell kerülni a talaj túl erős elszegényedését foszforban, káliumban és 

kalciumban. 

 Az állatsűrűség és a fűnövedékek összehangolása. Biztonságot ad az 

optimális állateltartó-képesség becslése. 

 Tavasszal viszonylag gyors szakaszváltás, hogy a le nem legelt 

szakaszokon növő fű ne öregedjen el. 

 A veszélyes gyomok terjedésének megakadályozása, mivel az extenzív 

legelőhasználat csak akkor vezet tartós sikerekhez, ha sikerül az abszolút 

legelőgyomok elterjedését meggátolni - beleértve a fás növényeket is, - 

leginkább azáltal, hogy egyáltalán nem engedjük őket felnőni. 

 

 

Ángyán et al (2003) véleménye szerint az extenzív gazdálkodási módok sokszor 

rendelkeznek hagyományos elemekkel, de ezeket az elemeket nem mindig tartják fenn, 

bár ezek nélkül ez a típusú gazdálkodási forma sem létezhetne, és sok esetben az 

extenzív gazdálkodás csak egyfajta átmenetet jelentene a művelés felhagyása és a táj 

elnéptelenedése felé.  

 

Az extenzív mezőgazdasági gyakorlat a társadalom számára sok pozitív, illetve negatív 

külső gazdasági hatással jár, mely hatások felismerése, illetve kezelésére a 

közgazdaságtan különféle megoldásokat kínál. A mezőgazdaság ezen külső gazdasági 

hatásait -externáliáit- fontosnak tartottam áttekinteni . 
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2.2.2 Az externáliák megjelenése a mezőgazdaságban 

 

Kopányi (2004) megfogalmazása szerint externáliáról akkor beszélünk, ha egy 

gazdasági szereplő tevékenysége piaci ellentételezés nélkül befolyásolja egy másik 

szereplő helyzetét, vagyis az externhatás következményeként a tevékenység egyéni 

határköltsége, vagy egyéni határhaszna eltér a tevékenység társadalmi határköltségétől 

vagy határhasznától. 

 

Fogarassy (2005) rámutat arra, hogy a mezőgazdasági termelés során keletkezett 

közjavakat sokszor a különféle negatív externáliák mentén ismerjük fel. A 

mezőgazdaságból származó nem-termékjellegű kibocsátások szervezett piaca általában 

hiányzik, ezért a mezőgazdasági termelők termelési döntéseikben gyakran nem veszik 

figyelembe a nem-termékjellegű kibocsátások hatásait. 

 

Az externáliák csoportosítása során a mikorökonómia megkülönbözteti a pozitív, és 

negatív, illetve a termelői és fogyasztói externáliákat.  

Negatív externhatás esetében az externális forrásának tekintett szolgáltatás 

megvalósulása pótlólagos költségeket ró az externhatás kárvallottjára. Pozitív 

externáliák esetében pótlólagos hasznosságot juttat a szolgáltatás az externhatás 

kedvezményezettje számára (Kopányi, 2004). 

Negatív externáliáról akkor beszélünk, ha a termelés során a társadalmi határköltség 

(MSC görbe) meghaladja az egyéni határköltséget (MPC görbe). Ekkor az optimális 

termelés (Q2) kisebb, a társadalmilag optimális ár pedig magasabb az egyensúlyi 

értékeknél (p1,Q1) . A 20. ábra szemlélteti a negatív externália következményeként 

fellépő holtteher-veszteséget. 

 

20. ábra Piaci és társadalmi egyensúly negatív külső hatás esetén 

 

Forrás: Riley, 2003 

Pozitív externáliáról akkor beszélünk, amennyiben a társadalom számára több termelés 

(Qs) kívánatos, mint amennyit a profitszemlélet indokol (Qp), a társadalmilag optimális 

ár pedig magasabb a piaci mechanizmus által kialakított egyensúlyi értékeknél.  
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21. ábra: Piaci és társadalmi egyensúly pozitív külső hatás esetén 

 

Forrás: Riley, 2003 

A 21. ábra mutatja a pozitív externáliák esetében a függvény azon területén, ahol a 

társadalmi határhaszon nagyobb az egyéni határhaszonnál, (MSB> MPB), egyéni 

szinten jóléti veszteség, társadalmi szinten pedig haszon keletkezik, miközben azt 

feltételezzük, hogy az egyéni határköltség (MPC) és a társadalmi határköltség (MSC) 

azonosak (Riley, 2003). 

Termelői externáliák esetében a termelő a szolgáltatás nyújtása során idézi elő az 

externális hatást. Fogyasztói externáliáknál a fogyasztói tevékenység az, ami előidézi e 

hatás kialakulását.  

 

Az externáliákra, mint a termelő tevékenységgel  párhuzamosan megjelenő külső 

gazdasági hatásokra először A.C. Pigou hívta fel a figyelmet az 1920– ban megjelent 

The Economics of Welfare című művével. Pigou elméletének kiindulópontjában az áll, 

hogy a gyártulajdonosok önérdektől vezérelve növelik a termelésüket, miközben a 

termelés következtében keletkező hatásokkal nem foglalkoznak.  

 

Ezek a hatások lehetnek pozitív, illetve negatív külső gazdasági hatások. Amennyiben a 

termelők viselkedését a saját nettó határtermékük alakítja, és ez nem egyezik meg a 

nettó társadalmi határértékkel akkor ezek a negatív külső hatások csökkenteni fogják a 

társadalmi jólétet. Erre megoldásként Pigou azt ajánlotta, hogy olyan adókat vessenek ki 

a szennyezőkre, melyekkel a negatív externáliák kibocsájtásának csökkentésére 

kényszerítik a termelőket. Pigou a termelésre kivetett adók alkalmazásával javasolta 

megoldani az externáliák internalizásásának problémáját. 

 

Az externáliák kezelésére a jogi- közgazdasági iskola jeles képviselője R. H. Coase 

máképpen gondolta kezelhetőnek a problémát. Coase az állami beavatkozás 

szükségességét vetette el, álláspontja szerint, amennyiben a tulajdonosi jogok 

egyértelműek, a felek alku útján is elérhetik azt, hogy a külső hatásokat csökkentsék, 

illetve a felek számára megfelelő szintre tudják hozni azokat. Az alku abban az esetben 

lesz hatékony, ha a résztvevők összes haszna megegyezik a társadalom összes 

hasznával. 
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Abban az esetben, ha a termelő ingyenesen használja a környezetet, nem érzékeli azt, 

hogy tevékenysége harmadik félnek kárt okoz, komoly gazdasági működési zavarok 

forrása lehet (Fogarassy, 2006). 

 

Fogarassy (2005) az alábbi gazdasági zavarokat említi:  

 A szennyezést okozó tevékenység sokkal több lesz a kívánatosnál, a gazdaság 

egyensúlya megbomlik 

 A szennyezés termelődése túlzottá válik annak következtében, hogy az egyéni 

termelőt semmi nem ösztönzi a tevékenysége mérséklésére. 

 Túlzott piaci kereslethez vezethet, ha a szennyezést okozó termék ára alacsony, 

és az árak nem tartalmazzák az externális költségeket 

 Addig, amíg a szennyezési költségek külsőknek tekinthetők nem ösztönzi semmi 

az egységnyi termékre jutó szennyezési szint csökkentésére. 

 A hulladékok újrahasznosítását, a szennyező anyagok visszaforgatását nehezíti 

az, hogy a szennyezés környezetbe való kibocsájtása olcsóbb, mint a kezelése. 

 

Szlávik (2005) a kínálat magán, illetve társadalmi költségét vizsgálva (22.ábra) szabad 

piacot feltételezve arra a megállapításra jutott, hogy a kínálat társadalmi költség 

egyenese jóval meredekebb, mint a kínálat magánköltség egyenes, melynek az oka, 

hogy a társadalmi költség tartalmazza az externális költséget is, vagyis a környezeti 

kárt. Ennek értelmében a szennyezést okozó termék termelésének mennyisége nagyobb, 

mintha a szennyezést okozó hatásokat is figyelembe vennénk. A termék árát illetően 

elmondható, hogy a termék árában is növekedés lenne, ha a szennyezés hatásait 

figyelembe vennénk. 

 

192. ábra: A kínálat magán és társadalmi költsége 

 
Forrás: Szlávik (2005) 
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Kerekes (1998) vizsgálatai szerint a növénytermesztés és a nagyüzemi állattartás 

szétválasztása megtörte az üzemen belüli anyag körfogást, mely következményeképpen 

költséges tápanyag visszapótlás és környezetszennyezés következik be a hasznot hajtó 

újrahasznosítás helyett (23. ábra). Zárt anyag körforgás esetében nem keletkezik 

környezetidegen anyag, megvalósul a fenntartható talajhasználat, és vízgazdálkodás, 

illetve az állatjóléti kritériumok. Negatív externáliák nem keletkeznek a folyamat során. 

Amennyiben ebbe a folyamatba környezetidegen anyagokkal beavatkozunk, megtörjük 

a körforgást, mely eredményeképpen negatív externális hatásként megjelenik a 

környezetszennyzés, mely elhárítása jelentős költségekkel jár. 

 

23. ábra: Anyagkörforgás 

 

Forrás: Kerekes (1998) 

 

Fogarassy (2006) a mezőgazdasági kibocsájtásokat áru jellegű, illetve nem áru jellegű 

csoportba sorolta, melyet a következő 5. táblázat szemlélteti:  

 
5.táblázat: Termék-, és nem termék jellegű kibocsátások 

Termék jellegű kibocsátások Nem termék jellegű kibocsátások 

élelmiszer, és takarmány élelmiszer biztonság 

ipari alapanyagok tájkép, hagyományok 

energiaforrások biodiverzitás 

vidéki turizmus fenntartható talajhasználat 
       Forrás: Fogarassy alapján saját szerkesztés 

  

Fogarassy (2005) véleménye szerint a nem termék jellegű kibocsájtásokból adódnak a 

következő pozitív externális hatások, melyek a helyi közösségek számára jelentik az 

valódi értékeket: 

 biodiverzitás fenntartása, megőrzése 
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 élelmiszer biztonság 

 vidék tájképének fenntartása 

 vidéki tradíciók megtartása 

 vidék népesség megtartó képességének fenntartása 

 környezeti stabilitás 

 mezőgazdasági foglalkoztatás fenntartása 

 

Fogarassy (2006) megállapítása szerint a nem-termékjellegű kibocsátások társadalmi 

értékének internalizálása nélkül ezen kibocsátások szintje messze elmaradhat a 

társadalmilag optimális mértéktől.  Amennyiben a külső hatások internalizálása nem 

történik meg a társadalmilag kívánatos szinthez képest a pozitív externália alultermelést, 

a negatív externália túltermelést idézhet elő. Nagyon fontos követelmény az 

agrárpolitikai eszközök megválasztásakor a termelők jövedelem szempontjaival, és a 

piaci kudarcok korrekciójával összefüggésben megjelenő célok szétválasztása. Minden 

egyes esetben, amikor az agrárpolitikai eszközöket megválasztják-, még ha ugyan 

azokról az eszközökről is lenne szó- együttesen meg kell határozni a kormányzat 

beavatkozásának mértékét is. Támogatásokkal nem lehet a mezőgazdaság alacsony 

jövedelem-színvonalának problematikáját megoldani. Figyelembe kell venni azt a tényt 

is, hogy a közjavak előállítását célzó támogatások optimális allokációjával nem 

feltétlenül esik egybe a mezőgazdasági támogatások jövedelem elosztási hatása. 

Abler (2003) vizsgálatai szerint a piaci ártámogatások a reáloutputokra vonatkoznak, 

mely azt eredményezi, hogy a nagyobb farmok több támogatást realizálhatnak a kisebb 

farmokkal ellentétben, holott ugyanúgy hozzájárulnak a közjavak előállításához. 

Vizsgálatai szerint az előnyösebb nem termék jellegű kibocsátásokat a kisebb farmok 

realizálják, míg a legtöbb negatív externália keletkezéséért a nagyobb farmokat teszi 

felelőssé. 

Böő (2004) rámutat, hogy a húsmarha tartás esetében beszélhetünk, extenzív, 

félintenzív, és intenzív technológiáról. A negatív externáliák megjelenése a félintenzív, 

illetve az intenzív technológiákhoz köthető. Felhívja arra is a figyelmet, hogy a 

húsmarha- ágazat sajátos tenyésztési, szaporítási, tartás- és takarmányozástechnológiai 

folyamatai, a vágóértéket meghatározó szempontjai miatt indokolt a hizlalást és a 

húsmarhatartást külön tárgyalni. 

Kerekes (1998) véleménye szerint az intenzív állattartás egyik legnagyobb gondja a 

nagy mennyiségű trágya tárolása, kezelése, és hasznosítása, ártalmatlanítása, mivel a 

hígtrágya tárolása igen jelentős környezetszennyezési gondokat vethet fel.  A hígtrágyás 

technológiai az egyik legjelentősebb technológiai externália a mezőgazdaság területén. 

A trágya kezelésével kapcsolatos feladatokat úgy kell megoldani, hogy a keletkező 

trágya ne fertőzze a talajvizet, ne terjesszen betegségeket, kórokozókat és 

gyommagvakat, továbbá a kellemetlen szaghatásával ne szennyezze a környezetét. A 

mezőgazdaság számára a legnagyobb problémát a hígtrágya kezelése, és 

megsemmisítése jelenti, mivel kezelés nélkül a környezetbe kikerülve súlyos környezeti 

problémák forrását jelenti. Mivel tehát sem megsemmisíteni, sem tárolni nem célszerű, 

és ez hosszú távon nem is lehetséges, és költséges is, így a hígtrágya elhelyezésére nem 

kínálkozik jobb mód, mint a mezőgazdasági hasznosítás. A korábbi években a 

mezőgazdasági felhasználás komoly ellenállásba ütközött, a hígtrágya alacsony 

tápanyagtartalma, kezelésének és kihordásának költséges volta miatt. 

 

 Napjainkban a biogáz üzemek kellő hatékonysággal tudják hasznosítani, mint 

alapanyagot, és a jövőben a megújuló energiahordozók egyik legperspektivikusabb 

alapanyag bázisát jelenthetik (Kerekes, 1998). 
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De nem csak e tényezők miatt kell a húsmarha tartás pozitív, és negatív externáliáit 

vizsgálni a jövőben. 

Magyarországon az intenzív marhahízlalás nem terjedt el a magas takarmányköltségek 

miatt, ehelyett a félintenzív marhahízlalás az általános. Kívánatos lenne a jövőben az 

extenzívebb marhahízlalás megvalósítása környezeti, és fenntarthatósági szempontok 

miatt. 

Fenntarthatósági szempontokat tekintve a marhahús előállítás a jövő kulcskérdése lehet 

az alábbiakat tekintve (www.waterfootprint.org):  

 1 kg marhahús előállításához 16000 liter vizet kell felhasználni az állat 

életciklusa során, ezzel a vízlábnyommal jelentős terheket ró a tevékenység a 

jövő ivóvíz ellátására 

 az állat biológiai anyagcsere folyamatai során légkörbe kerülő üvegház hatású 

gázok keletkezése kapcsán vizsgálnunk kell a marhahízlalás klímaváltozásban 

betöltött szerepét is 

 

2.2.2.1. A marhahízlalás vízlábnyoma 

 

A vízlábnyomot érintő kutatások az ökológiai lábnyom elméletéből keletkeztek az 

1990-es évek elején. Legelőször a témával Rees foglalkozott 1992-ben, majd 1996- 

Wackernagellel közösen adtak ki a témával kapcsolatos publikációt.  

 

A vízlábnyom elmélete nagyon hasonló a virtuális víz elméletéhez, mellyel Allan 

kezdett foglalkozni az 1990-es évek elején. Az elmélet az áruk előállításához, és 

szolgáltatásokhoz szükséges víz mennyiség meghatározásával foglalkozott. Allan ezen 

elméletében vetette fel továbbá a virtuális vízexport- vízimport problematikáját is, mely 

során az előállított termékkel együtt víz is exportálódik, illetve importálódik az 

országok közötti kereskedelem során. Fontosnak tartottam megvizsgálni a marhahús 

esetében ezt a kérdést, mivel a világon nagy volumenben történik az előállítás, és a 

kereskedelem. 

A. Y. Hoekstra · A. K. Chapagain (2006) kutatásainak eredményét a 24. ábra szemlélteti 

a vízfelhasználás mértékét személyenként egy éves időszakot figyelembe véve. A 

zölddel jelölt terület mutatja az adott nemzet vízlábnyoma az átlagos szintet, vagy az 

alatti értéket ér el. A pirossal jelzett országoké viszont a világ átlag értékei felett 

találhatóak. Amint az ábrán jól megfigyelhető a világ vízfelhasználása igen kritikus 

értékeket mutat. Az átlagos vízlábnyom 1240 m
3
/fő/év, mely igen jelentős. Az országok 

közötti eltérés is igen nagy, míg az Egyesült Államokban az átlagos vízlábnyom 2480 

m
3
/fő/év, addig például Kínának mindössze 700 m

3
/fő/év az átlagos vízlábnyoma. 
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24. ábra: Átlagos vízmennyiség felhasználás személyenként (m
3
/fő/év) 

 

Forrás: A. Y. Hoekstra · A. K. Chapagain (2006) 

Több összetevője is van annak, hogy egyes országok vízlábnyoma igen nagy, másoké 

ehhez viszonyítva viszont alacsony. Az egyik fő ok a fogyasztás volumenében 

keresendő, mely a bruttó nemzeti jövedelem függvényében változik. 

 A. Y. Hoekstra · A. K. Chapagain (2006) véleménye szerint, ha bruttó nemzeti 

jövedelem növekszik, az emberek jobban megengedhetik maguknak a magasabb 

minőséget képviselő húsok fogyasztását, mint például a marhahús, mely előállítása 

nagyobb vízlábnyom mellett állítható elő. Ez a második oka a különböző 

vízlábnyomnak az országok között. Azon országokban, ahol a hús fogyasztás volumene 

nagyobb, ott az ezen mennyiség előállításához szükséges víz mennyisége is nagyobb 

lesz. Például az Egyesült Államok éves húsfogyasztása közel háromszorosa a 

világátlagnak, majdnem 120 kg/fő/év. Az ipari termékek fogyasztása is nagy 

vízlábnyomhoz vezet.  

Ami a disszertációm témájához a témakörrel kapcsolatban felmerül az a 

húsfogyasztáshoz köthető vízlábnyom kérdése. A hús előállításához szükség van 

természetesen az állatok etetésére szolgáló takarmányra is, melynek ugyancsak 

számolni kell a vízlábnyomával. A vízlábnyom számításakor figyelembe kell venni  

klimatikus tényezőket is, mivel egy adott termék előállítása a világ különböző pontjain 

más-más input mennyiség felhasználásával lehetséges, az adott éghajlati viszonyoknak 

megfelelően. 

A.K. Chapagain-A. Y.Hoekstra, (2004) kutatásai azt mutatják, hogy a marhahús 

termelés vízlábnyoma igen jelentős. Ahhoz, hogy egy kilogramm marhahúst 

előállítsunk, szükség van átlagosan 15 500 kilogramm vízre, mely a következőkből 

adódik.  200 kg csontnélküli marhahús előállításához átlagosan 3 év szükséges, mely 

során az állat elfogyaszt 1300 kilogramm gabonafélét, 7200 kilogramm 

szálastakarmányt, 24 köbméter ivóvizet, továbbá 7 köbméter egyéb vizet. Ebből 

adódóan az egy kilogramm marhahús előállítás szükséglete: 6,5 kilogramm gabonaféle, 

36 kilogramm szálastakarmány, és 155 liter víz. 
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A legjelentősebb országok marhahús előállításhoz felhasználandó víz mennyiségét a 25. 

ábra szemlélteti: 

 

25. ábra: Átlagos vízszükséglet a marhahús előállításához országonként (m
3
/tonna) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A.K. Chapagain-A.Y.Hoekstra (2004) meghatározták a vízlábnyom kiszámításának 

képletét is az egyes országokra, illetve termékekre vonatkoztatva is. Tanulmányukban a 

világ 100 országának vízlábnyomát, illetve víz export-importját térképezték fel, de 

Magyarországra sajnos még nem készültek ilyen jellegű számítások. 

 

Egy termék vízlábnyomának kiszámítása A.K. Chapagain-A.Y.Hoekstra (2004) 

nyomán: 

 

Egy adott termék vízlábnyomának kiszámításakor két lehetséges megoldás létezik: 

1. lánc szimulációs megközelítés 

2. lépésenként összesítő megközelítés 

 

A lánc szimulációs megközelítés során egyszerűbben meghatározható a termék 

vízlábnyoma, mint a másik esetben, viszont ez a módszer csak abban az esetben 

alkalmazható, ha a termelési folyamat csak egy output terméket bocsájt ki. Ezt a 

módszert választottam a húsmarha vízlábnyomának WF (water footprint) 

meghatározására. Ebben az egyszerűsített modellben a termék vízlábnyoma p egyenlő 

lesz a releváns gyártási vízlábnyomok osztva a termelt termék mennyiségének az 

összegével. Képletben az alábbiak írják le ez a folyamatot:  
            k 

WFtermék(p)=∑WF lenyomat(s)/P(p) 
         s=1 

Hoekstra –Chapagain (2004-2005) kutatásai azt támasztják alá, hogy a jövőben a víz 

termelési tényezővé fog válni, és az erre vonatkozó adatok összesítése már 

megkezdődött. A másik jelentős kérdés a jövőben a mezőgazdasági tevékenység 

klímaváltozásra gyakorolt hatása lesz a jövőben, melynek már az Európai Bizottság is 

kiemelkedő szerepet tulajdonít. 
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 2.2.2.2  A mezőgazdasági tevékenység klímaváltozásra gyakorolt hatásai 

A mezőgazdasági tevékenységekhez köthető klímaváltozási problémákkal az Európai 

Bizottság is külön foglalkozik. Véleményük szerint a mezőgazdasági tevékenység 

alapvetően kettő jelentős üvegház hatású gáz képződésével jár: 

 Metán képződése- élőállat emésztési folyamataiból, állati ürülék keletkezése, 

kezelése 

 Nitrogén oxid- műtrágyákból 

A Bizottság véleménye szerint az Európai Unióban az üvegház hatású gázok 

kibocsátása korlátozva van, és az elmúlt években csökkenő tendenciát mutatott. 

Napjainkban az üvegházhatású gázok 9%-át bocsátja ki a mezőgazdaság az EU-ban, 

míg ez az arány1990-ben 11% volt. Bizakodásra ad okot, hogy 1990, és 2006 között a 

mezőgazdasági kibocsátás az EU 27 államaiban közel 20%-al csökkent, köszönhetően 

az állatlétszámban bekövetkező csökkenő tendenciának, a hatékonyabb műtrágya 

használatnak, és a jobb szennyvízkezelési eljárásoknak köszönhetően. 

A jövőben ez a csökkenő tendencia várható a növekvő társadalmi nyomásnak, és az EU 

szigorodó emisszió csökkentési előírásainak köszönhetően. 

Alan Calverd (2005) szerint az élőállatok által okozott széndioxid kibocsájtás 

hozzávetőlegesen az antropogén eredetű üvegház hatású gázok kibocsájtásának 

hozzávetőleg 21%-át teszi ki. Ő nem adta meg a súlyát, ennek a széndioxid 

mennyiségnek, de hozzávetőlegesen ez az érték 8,769 millió tonna körül mozog. 

Calverd becslései során csak az élőállat mennyiséget vette számításba, de hasonló 

eredményre jutnánk, ha az élőállatok súlyát vizsgálnánk.  

Calverd (2005) véleménye szerint jelentős problémát jelent napjainkban a legelő 

területek globális méretének csökkenése is. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mivel ez a 

legelterjedtebb módja az élőállatok legeltetésére, a világ több pontján is a természetes 

erdők elpusztításával oldják meg ezt a problémát. Az élőállat kereskedelem dinamikus 

növekedésével, az esőerdők pusztításával az üvegház hatású gázok mennyiségének 

növekedésével is számolni kell, mivel nem csak az esőerdő pusztulásából adódó CO2 

megkötés képessége fog csökkenni, hanem az adott területen a szarvasmarhák 

anyagcsere folyamataiból adódóan a keletkező CO2 mennyiség is jelentősen 

megnövekszik. Ez még tovább súlyosbíthatja az adott terület környezeti állapotát.  

Az Európai Bizottság véleménye szerint viszont leginkább a metán, és nitrogén-oxid, 

mint üvegházhatású gáz jelenti a nagyobb problémát, mely megállapítással egyetértek. 

 

Robert Goodland és Jeff Anhang 2009-ben kiadott jelentése szerint üvegházhatású 

gázok képződnek a következő tevékenységek során: 

 

 Állati termékek hűtésénél alkalmazott technológiából adódik a Fluorkarbon 

keletkezése, mely a globális felmelegedést okozó anyagok közül az egyik 

legjelentősebb, potenciálja többszöröse lehet a szén-dioxidénak 

 Főzés során, magasabb hőmérsékleten, és tovább kell a húsokat elkészíteni, mint 

például a zöldégféléket, továbbá a fejlődő országok nagy mennyiségben 

használnak faszenet, és kerozint, melyek jelentősen hozzájárulnak az üvegház 

hatású gázok koncentrációjának növekedéséhez 

 Az állati termékek feldolgozása során elkerülhetetlen a nagy mennyiségű 

folyékony, és egyéb állati eredetű hulladékok (a csont, zsír) illetve a megromlott 
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állati termékekből keletkező hulladékok keletkezése, melyek a bomlási 

folyamatok révén nagy mennyiségű üvegház hatású gáz emisszióját okozzák, 

valamint talaj, és vízszennyező hatásuk is van 

 További üvegház hatású gáz képződését okozza a melléktermékek szállítása, 

logisztikája (például a toll, bőr, prém), és csomagolása is 

 Az állati termékek előállítása, szállítása, és csomagolóanyagok használata során 

egészségügyi szempontokat is figyelembe kell venni, ez tovább fokozza a 

negatív externális hatásokat 

 Karbon intenzív egészségügyi kezelési gyakorlat alkalmazása az egyes állati 

eredetű megbetegedéseknél, mint a sertés influenza. Az állati termékek 

fogyasztásához köthetőek továbbá egyes krónikus degeneratív megbetegedések, 

mint a szívkoszorú ér betegség, rák, magas vérnyomás, stroke. 

 

Farkasné- Fogarassy- Szűcs (2008) megállapítják, hogy a mezőgazdaság nagyszámú, 

gazdaságilag fontos, nem piaci input- és outputtényezőt tartalmaznak, mely externáliák 

formájában jelennek meg. A környezet területén, a piacon kívüli inputok magukba 

foglalják az olyan ingyenes termékeket és szolgáltatásokat, mint csapadék, napfény, a 

föld természetes termékenysége. Ezek az input oldalán jelentkező externáliák a korábbi 

elméletekben, mint a komparatív előnyök alkotóelemei kerültek vizsgálatra, ma igen 

jelentősek az éghajlatváltozás hatásvizsgálatai vonatkozásában: az általános 

felmelegedés például: pozitív externális hatást eredményezhet az északi országokban, 

míg negatívat a déliekben.   

Sinka (2008) megállapította, hogy az integrált gazdálkodás ökonómiai, és hatékonyság 

értékelését megnehezíti az, hogy a gazdálkodó a termelés során olyan feladatokat is 

végrehajt, melyek a hagyományos közgazdaságtan eszközeivel nem, vagy csak részben 

mutatható ki.     Az ökonómiai és hatékonyság értékelés általában üzem orientáltságú, és 

ezekkel az externális költségekkel nem számol. Az iparszerű mezőgazdaság a 

környezet-, és természetkárosító hatása nem jelenik meg a termékek árában. 

 

A fentiekből adódóan tartottam fontosnak megvizsgálni a mezőgazdaság externális 

költségeit, mivel ezeknek a költségeknek a feltárása az egyes ágazatokban, a jövőben 

egyre nagyobb jelentőséggel fog bírni. 
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2.2.3 A mezőgazdaság externális költségei 

 

Hazánkban a mezőgazdaságot érintő, az externáliák hatásait vizsgáló, átfogó ökonómiai 

vizsgálatok még nem készültek, ezért csak megbecsülni lehet a keletkező károk 

mértékét, és nagyságát. A mezőgazdaság által okozott külső költségeket már több 

országban is vizsgálták, ezen eredmények alapján Pál (2006) a rendelkezésre álló 

statisztikai adatok alapján készített egy externális költségbecslést, a hazai 

mezőgazdaságot illetően. Becslései alapján arra a következtetésre jutott, hogy a hazai 

mezőgazdasági tevékenység externális költsége hektáronként 45 ezer Ft körül alakul.  

 

A szarvasmarhatartást érintő externáliákat Kohlheb- Podmaniczky- Ángyán (2006) a 

következőkben foglalta össze (6.táblázat):  

 
6.táblázat:A pozitív-, és negatív externáliák megjelenése a SAPS-prémiumok hatására 

 
Támogatás 

megnevezése 

Pozitív externália Negatív 

externália 

Támogatási 

keretösszeg  

millió Ft 

(2004) 

Súlyozás 

% 

Negatív 

támogatás 

millió Ft 

 

Hízott bika 

támogatás 

hazai ellátás 

biztonságának 

növelése, ezzel a 

szállítási költségek 

csökkentése, 

növénytermesztés-

állattenyésztés 

egyensúlyának 

megőrzése, higiénes 

előírások teljesítése 

agráripari 

modernizáció, 

állatlétszám 

koncentrálás 

3257,9 70% 2280,65 

Húshasznú tehén 

prémium 

hazai ellátás 

biztonságának 

növelése, ezzel a 

szállítási költségek 

csökkentése, 

növénytermesztés-

állattenyésztés 

egyensúlyának 

megőrzése, higiénes 

előírások teljesítése 

agráripari 

modernizáció, 

állatlétszám 

koncentrálás 

3677,8 70% 2574,5 

Extenzifikációs 

kiegészítő 

támogatás 

extenzívebb termelés 

elősegítése, 

túlhasználat, 

túllegeltetés 

megelőzése 

 2424,7 10% 245,5 

Tehéntej 

támogatás 

Termelés 

visszafogása, 

nemzeti szükséglet 

kielégítése 

agráripari 

modernizáció, 

állatlétszám 

koncentrálás 

4293,4 70% 3005,4 

Forrás: Kiss et al. (2006) 

 

Kohlheb-Podmaniczky-Ángyán (2006) az egyes támogatási formákra az általuk 

megfogalmazott várható pozitív és negatív hatások alapján súlyozták az egyes 

támogatási formákat, attól függően, hogy inkább pozitív vagy inkább negatív 

externáliával jár az alkalmazásuk.. 

A káros externáliák 70-80%-os súlyozást kaptak, míg a túlnyomórészt pozitív megítélés 

alá eső externáliák 0-10%-ot. Esetünkben a szarvasmarhatartáshoz köthető 

támogatásokból adódó nem kívánatos támogatási összeg 8106 millió Ft. 
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Keppler (1996) a támogatások háromféle hatását különbözteti meg:  

• közjószágot előállító hatás: amikor pozitív externáliákat generálunk a magán  

tevékenység támogatása által 

• hatékonyság-csökkenés: mely az adók kivetése során, valamint akkor keletkezik, 

amikor eltorzul a támogatott termék piaci fogyasztása  

• közjavakat károsító hatás: ha a támogatás révén negatív externáliák keletkeznek 

 

Kiss et al (2006) véleménye szerint ebből az következik, hogy a támogatás csak az első 

esetben lehet indokolt. Ha nem ilyen támogatással állunk szemben, továbbá a „kettős 

hozadék” elve ebben a vonatkozásban is felmerül: a környezetileg káros támogatások 

csökkentése vagy megszüntetése nem csak a környezet védelmét szolgálja; a többnyire 

túlterhelt költségvetéseken és államháztartási mérlegeken is segít. 

 

Pál (2006) megállapításai szerint a mezőgazdaság externális költségeinek nagy hányada 

a kemikáliák, és peszticidek használatából ered.  Környezetkárosítást viszont nem csak 

a műtrágya használata okozza, hanem az állatok tartási technológiájából adódó 

trágyakezelés problematikája is.  Megállapításai szerint az állattartás során a keletkező 

szerves trágya optimális elhelyezésére a mezőgazdasági terület minimum 10-15%-át 

kellene felhasználni, viszont ez az érték mindössze 6-7%-ra tehető. Mindez azt jelenti, 

hogy az a mennyiség, amely nem kerül felhasználásra szerves trágyázás formájában 

költséges tisztításra szorul, nem megfelelő kezelés setén pedig veszélyezteti a környezet 

egyensúlyát. 

 

A hígtrágyás tartástechnológiából adódó technológiai externáliák internalizálására 

jelenthetnek megoldást a biogáz üzemek, ahol hatékonyan tudják hasznosítani 

alapanyagként az állattartásban keletkező melléktermékeket.  

 

Farkas (2004) véleménye szerint az erjeszthető nyersanyag mennyiségét tekintve – bár a 

mezőgazdasági termelés visszaesésnek következtében (pl. állatlétszám drasztikus 

csökkenése) valamivel kevesebb áll rendelkezésre, mint a korábbi üzemek létesítésekor 

– ez a mennyiség még mindig jelentős alapot jelent a további beruházásokhoz, és a 

hazai energiaszükséglet akár mintegy 8%-át is képes lenne fedezni. Ezt a mennyiséget 

jelentősen növelhetné a vágóhídi melléktermékek és egyéb állati fehérjék, zsírok 

erjesztéséből származó energia, hiszen a kergemarha kór elterjedése óta ezen 

nyersanyagok nem hasznosíthatóak állati takarmányként és kötelezően ártalmatlanítani 

kell őket, és feldolgozás által a gazdaságok mentesülnek a tetemek fertőtlenítésének 

költségei alól. 

 

A biogáz összetétele és fűtőértéke nagymértékben függ a kiindulási szerves anyagtól és 

a technológiától. A biogázok átlagos fűtőértéke: 22,0 MJ/m3. Általában elfogadott érték 

szerint 1 számosállat napi trágyamennyiségével termelhető biogáz energiatartalma 0,8 

kg tüzelőolajéval egyenlő. Egy tehén körülbelül 10 tonna trágyát termel évente, amiből 

kb. 160 Nm
3
 biogáz állítható elő. Német tapasztalatok alapján az olyan egyéni 

termelőnek érdemes biogáz előállítással fogalakozni, akinek minimum 10 tehene van, 

megfelelő hígtrágya és kierjesztett trágya tárolótér áll rendelkezésére, továbbá a 

trágyaprodukciónak legalább 75%-a hígtrágya. További kritériumként fogalmazható 

meg, hogy a hígtrágyához hozzákeverhető szerves terméket is be tudjon szerezni, mivel 

önmagában a trágya nem fogja a maximális fűtőértéket adni. A felhasználást illetően az 

a legjobb megoldás, ha a gazdálkodó a kierjesztett trágyát saját gazdaságában tudja 

felhasználni, vagy ha a többlet keletkezik, a közelben át tudja adni (Zala Megyei 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 2010). 
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Az extenzív húsmarha tartással ez a típusú negatív externália meg sem jelenik, mivel a 

tartás technológiából adódóan nem keletkezik hígtrágya.  A keletkező trágya 

mennyisége szervestrágyaként újra tud hasznosulni az ökológiai szervesanyag 

körforgásban, és a környezetre sem gyakorol negatív hatást. 

  

2.2.3.1 A húsmarhatartásban megjelenő externáliák 

Az extenzív húsmarha tartásban a negatív externáliák megjelenése nem számottevő, 

sokkal több a pozitív hatása a környezetre, illetve az állatjólétre, mely tételek pozitív 

externáliaként jelennek meg. Ezek a pozitív externáliák viszont a fogyasztóval nehezen 

megfizettethetők, a termék árába nehezen beépíthetőek (7.táblázat). 

 
7.táblázat: A húsmarhatartás externáliái 

Pozitív externáliák Negatív externáliák 

nincs hígtrágyaképződés genetikai szelekció 

növénytermesztés-állattenyésztés 

egyensúlyának fenntartása 

támogatások 

állatjóléti előírások könnyebb betartása adók 

vidéki foglalkoztatás elősegítése  

biodiverzitás megőrzése  

legelők természetes fenntartása  

minőségi hústermelés  

vidéki foglalkoztatás fenntartása  
Forrás: Fogarassy, Petro, és Kiss et al. alapján saját szerkesztés 

 

Az externális hasznokhoz, illetve költségekhez nem mindig rendelhető monetárisan is 

kifejezett érték, illetve ha meg is valósítható, ezek kifejezésének költségvonzata jelentős 

lenne, de pontosságuk ekkor sem garantálható. Ezekben az esetekben az orientációs 

értékelés alapján történő sorba rendezés használatával oldható meg ez a vizsgált 

rendszerek összehasonlítása. Hasonló vizsgálatokat folytatott korábban Fogarassy 

(2008), az levezetett vizsgálatokhoz kapcsolódó indikátorrendszer és módszertan az 

energianövények termesztésének összehasonlítása vonatkozásában adott módszertani 

kiindulási alapokat számomra.  

 

A speciálisan kialakított indikátorok segítségével elsődlegesen a húsmarha termelés 

során fellépő externáliák internalizálási lehetőségeit vizsgálom a benchmarking elemzés 

módszerét felhasználva, főként azért, mert az ágazatra vonatkozóan nincsen olyan 

adatsor, amely az externáliák objektív vizsgálatát tenné lehetővé számunkra. A 

választott vizsgálati módszeremnek egyfajta orientációs elemzési módszert. 
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3. Anyag és módszer 
 

3.1. Anyag 

 

Kutatásom során elsődleges célként tűztem ki a hiteles forrásokra épülő nemzetközi, és 

hazai szakirodalom áttekintését, logikai rendszerezését, illetve kritikai elemzését.  

 

Elemzéseimhez adatforrásként használtam fel az Agrárgazdasági Kutató Intézet 

tesztüzemi rendszerének adatbázisát.  

 

Szekunder adatbázisomat az alábbi szervezetek nyilvános adatbázisaiból szereztem be: 

 AKI (Agrárgazdasági Kutató Intézet) 

 Európai Bizottság 

 Eurostat 

 FADN (Farm Accountancy and Data Network) 

 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

 KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 

 OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) 

 USDA (United States Department of Agriculture) 

 

Az anyaggyűjtés során nagyon sok akadályba ütköztem. Kértem adatokat egyéni 

termelőktől, szakmai szervezetektől, viszont anyagot nem adtak számomra, még 

titoktartási kötelezettség vállalása mellett sem, hivatkozva arra, hogy nem szeretnék, ha 

nyilvánosságra kerülnének belső könyvelési, és nyilvántartási adatok. Egyedül az 

Agrárgazdasági Kutatóintézet volt, aki segítőkészen állt a kutatási munkámhoz, így az 

AKI tesztüzemi rendszerének anyagait felhasználva végeztem el a marhahizlaló, és 

anyatehén tartó ágazatok vizsgálatát. 
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3.2. Módszer 

3.2.1. Benchmarking vizsgálat (hagyományos hústermelés, legeltetésre 

alapozott, ökológia állattartás) 

Benchmarking elemzés 

A benchmarking történetét tekintve a Xerox cég nagyszabású kutatásaiból nőtte ki 

magát, melynek eredményeit Robert C. Camp a kutatásokat vezető mérnök könyve, és 

cikkei által váltak közkincsé, mely a benchmarking módszer elterjedésének alapját 

jelentette.  

 

Camp (1998) értelmezésében a benchmarking új értelmezésben a bevált, jó gyakorlatok 

(best practice) felkutatását és megvalósítását jelenti.  A benchmark kifejezést a 

menedzsment a földmérés és az építészet területéről vette át: olyan cölöpöt, kőoszlopot 

jelent, amelyhez viszonyítják a további mérési pontokat. A szó eredeti jelentése: 

magassági pont, szintjel. 

 

Az egyes szakirodalmi források eltérő módon fogalmazzák meg a benchmarking 

fogalmát, lényegét, de általánosságban az alábbi meghatározások szerepelnek a 

leggyakrabban: 

 

1. A többi, hasonló vállalattal való összehasonlítás, a jobb módszerek 

szintetizálása, átvétele. 

2. Szintfelmérés-összehasonlítás. 

3. A saját és más rendszerek korlátainak megismerése. 

4. Információ összegyűjtése, és értékelése annak érdekében, hogy a lehető legjobb 

módszert választhassunk ahhoz, hogy pénzt, és időt takaríthassunk meg. 

5.  Összehasonlítás a legjobbal, és tanulás a legjobbtól. 

 

Pálfalvi (2002) véleménye szerint nevezhetnénk a módszert szintfejlesztésnek is, hiszen 

lényegében arról van szó, hogy „belőjjük”: a vizsgált cég hol helyezkedik el a piacon a 

többiekhez képest, és mit kell tennünk ahhoz, hogy szintmutatói javuljanak, tehát a 

piachoz való alkalmazkodási vagy adaptációs képessége jobb legyen. 

 

Evans (1997) megállapításai szerint a benchmarking olyan vezetési eszköz, mely 

használatával a legmagasabb szintű teljesítményekhez vezető legjobb üzleti gyakorlatot 

lehet felkutatni, azáltal, hogy olyan információval szolgál e módszer, mely betekintést 

nyújt a jelenleg fennálló hiányosságokba, és ezzel segíti elő a kitűzött célok elérését. 

 
Összefoglalóan az alábbi jellemzőkkel lehet a benchmarkingot leírni (Harper 1992): 

 

 A benchmarking egy olyan rendszerezett vezetési folyamatot jelent, mely 

segíthet a vezetőknek a legjobb gyakorlat és/vagy folyamat felderítésében és 

vizsgálatában. 

 

 A benchmarking valamely szervezetnek/ágazat egy rendszerezett tanulási és a 

legjobbhoz való felzárkózási folyamata, mellyel feltárhatóak a gyenge pontok 

 

 A benchmarking az ágazat legjobbjával való összevetés, mely azt a célt 

szolgálja, hogy lehetővé váljon a vállalati helyzet, illetve működés részletes 

feltárása és a korszerűsítési lehetőségek felkutatása. 
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 A benchmarking a "legjobb gyakorlatok" (Best Practices) hasznosításának 

korszerű módszere, amely egyre nagyobb szerephez jut a gazdasági élet 

különböző területein  

 

A fenti jellemzőket összegezve, a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjait kiemelve, a 

benchmarking olyan módszer, amelynek segítségével (Evans-Dale,1997): 

 

 a költségek és a teljesítmények összehasonlíthatók, 

 értékelhető a vállalat/ágazat relatív helyzete, 

 lehetővé válik a legjobb gyakorlattal való összehasonlítás, 

 feltárhatók, illetve kijelölhetők a fejlesztési lehetőségek, 

 a legjobb gyakorlat bevezetésével a vállalat/szervezet az élvonalba kerülhet. 

   
A benchmarking összemérés tárgyai lehetnek: 

 

 Termékek és szolgáltatások 

A termékek és a szolgáltatások összehasonlításával lehet meghatározni 

azokat a fogyasztók által kívánt jellemzőket és funkciókat, amelyek a 

termékek tervezéséhez és fejlesztéséhez szükségesek. 

 Üzleti folyamatok 

Ezek az összehasonlítások szolgálnak az üzleti (vállalati) folyamatok 

fejlesztésének és újjáalakításának alapjául. 

 Szervezetek 

Azt kell vizsgálni, hogy hasonló vállalatoknak hogyan épül fel a 

szervezetük, továbbá, hogy léteznek- e hatékonyabb szervezeti 

struktúrák. 

 

 

Pataki – Németh – Bárkányi – Koczka (1998) az alábbi benchmarking típusokat 

határozta meg (8.táblázat):  

 

 Funkcionális benchmarking: kiválasztunk egy funkcionális területet és 

összevetjük a mércéül szolgáló vállalat/vállalatok vagy szervezeti 

egység/egységek hasonló funkcionális területének működésével.  

 

 Folyamat benchmarking: nem egy-egy kiragadott funkcionális terület 

tevékenységét vizsgáljuk önmagában, hanem a funkcionális területeken átívelő 

teljes, összefüggő vállalati folyamatokat.  

 

 Stratégiai benchmarking: a más vállalatok által hasonló helyzetekben 

alkalmazott különböző stratégiák eredményességét hasonlítja össze, és ezekből 

próbál következtetéseket levonni saját stratégiája kialakításához. 

 

 Külső benchmarking: más vállalatok gyakorlatával vetjük össze a sajátunkat 

 

 Belső benchmarking: a vállalaton belül tesszük ugyanezt.  

 

 Kompetitív benchmarking: a versenytársak legjobb gyakorlatait vizsgálja. 
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 Transzindusztriális benchmarking: más üzletágakban működő cégekhez 

viszonyítunk, akiknek az érdekeit nem sérti, ha tanulmányozzuk 

tevékenységüket, és viszont.  

 
8.táblázat: Benchmarkig típusok  

Benchmarking 

tárgya 

Belső Külső 

Transzindusztriális      Indusztriális          Kompetitív 

visszatervezés és 

kiterjesztése 

- - - + 

funkcionális + + + ? 

folyamat + + + ? 

stratégiai + + + ? 

         Forrás: Pataki – Németh – Bárkányi – Koczka (1998) alapján saját szerkesztés 

 

A benchmarking elkészítésekor több kérdés is felmerülhet, mi legyen az elemzés tárgya, 

kihez hasonlítsuk a vizsgálandó vállalatot, ágazatot, stb. A benchmarking információ 

forrásai lehetnek szakmai szövetségek, kamarák, szakterületi szakértők, a munkatársak, 

szállítók, ügyfelek megkérdezése, szakfolyóiratok, publikációk, adatbankok, 

kapcsolatrendszerek, termékelemzések.  

 

A disszertációm elkészítéséhez az elemzés tárgyát a húsmarhatartás technológiai 

változatainak hatásait vizsgáltam. A benchmarking elemzéshez információs forrásként 

szakirodalmi források, szakmai kiadványok, statisztikák szolgáltak. Vizsgálataimat a 

funkcionális, és a folyamat benchmarking elemeit együttesen figyelembe véve végeztem 

el. 

 

Vizsgálataim során hagyományos technológiának vettem alapul mely során az állatok 

elhelyezése többnyire zárt épületekben intenzív/félintenzív technológiával, nagy 

mennyiségű kiegészítő takarmány igénybe vételével történik.  Hazánkban nem jellemző 

a tisztán intenzív tartásmód, legeltetés ebben az esetben is van, viszont jóval kisebb 

arányban, mint az extenzív vagy ökológiai tartásmód esetében. 

 

Extenzív tartásmódnak tekintettem azt az esetet, mikor az állatok nagyrészt legelnek, 

kapnak ugyan kiegészítő takarmányt, de kevesebbet, mint a hagyományos 

technológiáknál, az állatok ellátására leginkább a legelő szolgál táplálékul. Bár, ebben 

az esetben viszont nem érhető el az a napi tömeggyarapodás sem, mint az előző esetben.  

 

Ökológiai tartásmód esetében az állatok etetése szintén leginkább legelőre alapozott, 

viszont költség szempontból nagyobb költségvonzattal jár az, hogy a kiegészítő 

takarmánynak is ökológiai gazdaságból kell, hogy származzon. Ökológiai tartásmód 

leginkább a magyar szürke fajtára jellemző, mivel jól bírja a szélsőségesebb időjárási 

körülményeket, igénytelen fajta, viszont a szaporasága a többiét nem éri el. 

 

A benchmarking vizsgálat során meghatároztam három aspektust, ami alapján 

vizsgáltam az egyes technológiákat. Ezek az aspektusok az alábbiak voltak: ökológiai, 

ökonómiai, és technológiai. Ezeken belül vizsgáltam az egyes indikátorokat, melyek 

számát 10 darabban határoztam meg minden egyes aspektus esetében. Azért 10 darabot 

jelöltem ki minden esetben, mert a szempontok közötti egyensúlyra törekedtem, hiszen 

mindegyik egyformán jelentős. Az indikátorokat specifikáltam, kijelöltem egy 
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állapotjelző alapindikátort, és hozzá rendeltem egy teljesítményjelző indikátort. Mindkét 

indikátor kiválasztásánál indokoltam a kiválasztás aktualitását.  

 

Az egyes technológiákat tekintve más- más hatásokkal kell számolni, ez a módszer arra 

volt jó, hogy sorba rendezhetővé váljanak e szempontok alapján az egyes megoldások. 

A szempontrendszer felállításának, és a vizsgálatok elvégzésének alapját a szakirodalmi 

források, és saját vizsgálatok adták. 

 

 A következő példán a kezelendő trágya mennyiség esetében magyarázom az 

elemzésem. 

 

Állapotjelző indikátor 

 Keletkező trágya kezelése 

Az indikátor kiválasztásának oka: Az állattartási technológiáktól függően eltérő a 

keletkező trágya mennyisége, minősége, és további felhasználhatósága. A hígtrágya 

jelentős környezeti problémák forrása. Ökológiai állattartásban leginkább a magyar 

szürke marhát tartják igénytelensége miatt, éppen ezért a keletkező trágya mennyisége 

nem igényel különösebb kezelést, ez igaz az extenzív tartásmód esetében is, hiszen a 

legelőn a gyepek számára hasznosul a trágya tápanyagtartalma. Hagyományos 

tartásmód esetében fedett tartásnál a keletkező trágya mennyiséget, ami kb. 45 kg/ állat 

el kell szállítani, kezelni szükség esetén, ami többlet költséget jelent a gazdálkodónak.   

Szarvasmarhák esetében a keletkező trágya mennyiségét az alábbi 9. táblázat összesíti: 

9.táblázat: Szarvasmarhák esetében a keletkező trágya mennyiség 

Állatfaj Bélsár (kg) Vizelet (kg) 

Szarvasmarha: 20,0-30,0 10,-15,0 

Forrás: NYIRI, 1993 

Teljesítményjelző indikátor 

 Technológiából adódó trágyaféleség képződése, és kezelése: az alkalmazott 

technológiák különbözőségéből adódóan más- más mennyiséggel kell számolni a 

gazdálkodónak. Ami környezeti szempontból nagyon veszélyes az a hígtrágya, mely 

ártalmatlanítása szükséges. 

A teljesítmény minősítésének módja: Egyes technológiákban képződő kezelést 

igénylő trágya mennyisége. Kezelendő trágya mennyisége/állat. 

Az értékelésemet egy (-2)- től (+2)- ig tartó skálán elemeztem. 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  több mint 30 liter/nap/állat 

(-1)  kedvezőtlen hatás:   több mint 20 liter/nap/állat    

 (0) nincs hatás:    átlagos 15-20 liter/nap/állat 

(+1)  kedvező hatás:   kevesebb, mint 15 liter/nap/állat 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  kevesebb, mint 12 liter/nap/állat 

 

Elemzésemben a hagyományos technológia (-1)- es értékelést kapott, az extenzív, és az 

ökológiai (+1)- et, mivel ezeknél a technológiáknál nem számottevő az a mennyiség, 

amivel számolni kell. 

 

A többi indikátort a fent említett példához hasonlóan választottam ki, és értékeltem. 
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3.2.2 Főkomponens analízis 

 

A hízóágazatok, és a húshasznú tehén ágazat főkomponens analízisének elkészítéséhez 

az Agrárgazdasági Kutatóintézet tesztüzemi rendszerének adatait használtam fel.   

 

A kutatóintézettől 2006-os, és 2008-as adatok álltak rendelkezésemre, melyek az adott 

ágazat költség-jövedelmi adatait tartalmazta. Azért választottam ezt a két évet, mert 

meg akartam vizsgálni azt, hogy a vizsgált ágazatok rövidtávon milyen változásokon 

mennek keresztül, illetve a támogatásokat tekintve a teljes szétválasztás 2007-ben az 

anyatehén tartó ágazat esetében okozott-e drasztikus változást.  

 

Az adatok feldolgozásához lekértem még a megye kódokat, terület nagyságokat is az 

adott gazdaságokat illetően. Az adatbázis elemeinek kiválogatása során néhány 

számomra fontosabbnak megítélt elemet ki kellett vennem az elemzésből, mivel sok 

gazdaságnál nem volt ide vonatkozó adat, így az elemzés sem volt lehetséges adathiány 

miatt. Hízó ágazatok esetében összevonásra került a húshasznú, illetve kettőshasznú 

bikahízlalás, és üszőhízlalás. 

 

Vizsgálataimat a főkomponens analízishez az alábbi célkitűzések motiválták: 

1. vizsgált mutatók közötti összefüggésrendszer feltárása 

2. megfigyelési objektumok csoportosítása a számszerűsíthető ismérvek alapján. 

A főkomponens analízis elvégzése az SPSS 15.0 for Windows statisztikai 

programcsomag segítségével történt, a programfuttatás előtt a kiugró értékeket 

megvizsgáltam, illetve ezek kizárásra kerültek. 

 

Azért esett a választásom a főkomponens analízisre, mert, kisszámú faktort próbál 

azonosítani, mely faktorok az összefüggő változók közötti kapcsolatot jellemzik. Célom 

az volt, hogy feltárjam a kapcsolatokat az egyes mutatók között annak érdekében, hogy 

megismerjem az egyes ágazatokat érintő legfontosabb összefüggéseket. 

 

A főkomponens analízis módszerének lényege, hogy a kölcsönösen összefüggő eredeti 

változók helyett fiktív, független háttérváltozókat – főkomponenseket határozunk meg 

és ezek segítségével a megfigyelési egységek eredeti jellemzőjét náluk kevesebb számú 

mesterséges koordinátával helyettesítjük, azaz az információt tömörítjük. A kevésbé 

lényeges információk elhagyásával a változók száma csökken, így az ok-okozati 

összefüggések jobban kiemelhetők. A szignifikáns főkomponensek az eredeti 

sokdimenziós koordináta rendszer helyett – ahol az ábrázolás gyakorlatilag nem 

megvalósítható - a két főkomponens koordinátái alapján kétdimenziós koordináta 

rendszerben ábrázolhatók és így összefüggésük, csoportosíthatóságuk egyszerűen 

felismerhető (Szelényi, 2004). 

 



64 

 

4.Eredmények 

4.1 Benchmarking vizsgálat eredményei 

 

A benchmarkingban az egyes termékeket, szolgáltatásokat és az eljárásokat olyan 

módon lehet egymással összehasonlítani, hogy a teljesítmény-eltérések okait is 

feltárhatóvá válnak, illetve rávilágítanak a javítás lehetőségeire is.  Ezen megfontolás 

alapján készítettem el a disszertációmban a benchmarking elemzést, hogy 

megvizsgáljam ez eltérő technológiákban rejlő hiányosságokat, illetve lehetőségeket. 

Ennek első lépéseként meghatároztam a Logframe- mátrix elemeit. Ez a mátrix 

segítséget nyújt a tevékenységek, eredmények, és célok közötti logikai összefüggések 

jobb áttekintéséhez. A Logframe- mátrix cellái mind vertikálisan, mind horizontálisan 

egymásra épülnek. 
 

Logframe- mátrix 

A Logikai Keretmátrix (LFA) egy olyan logikai táblázat, amely tartalmazza a célokat, 

az ellenőrzés módjait, indikátorait, és a szükséges feltételeket (10.táblázat). 

10.táblázat: Logframe mátix 

 Célok Indikátorok Ellenőrzés Külső feltételek 

Output Húsmarha 

tartáshoz 

kapcsolódó 

externáliák 

feltárása 

Környezeti, 

gazdasági, 

technológiai 

jellemzők 

Pozitív, és 

negatív 

externális 

hatások 

összesítése 

Szabályozási 

környezet, piaci 

elfogadtatás 

Közvetlen 

hatás 

Erőforrás 

hatékony 

gazdálkodási 

módok 

ökológiai- 

extenzív 

marhatartás, 

Környezetgazda

sági szempontok 

figyelembe 

vétele-vízbázis 

védelem 

 Az élőmunka-, 

illetve energia-

felhasználás 

mértéke 

új belépők az 

extenzifikációs 

programba, 

környezeti állapot 

javítása 

 

A környezet 

állapotváltozás

ának elemzése, 

piaci 

életképesség 

vizsgálat 

A magasabb 

árakat a piaccal 

el kell 

fogadtatni, 

fogyasztói 

együttműködés, 

tájékoztatás 

 

Közvetett 

hatás 

A negatív 

externáliák 

forrásainak 

megadóztatása, 

pozitív 

externáliák 

forrásainak 

támogatása 

Támogatottság 

mértékének 

megállapítása, 

innovációs 

képesség 

ellenőrzése, 

keresleti-kínálati 

reakciók 

vizsgálata 

A támogatási, -

és adórendszer 

vizsgálata 

Pozitív, és 

negatív 

externális 

hatások helyes 

felismerése 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A minősítés szempontjai 

Az indikátorok segítségével értékelhetőek a célkitűzésekhez képest az elért eredmények. 

11.táblázat: Indikátorok 

Kód Állapotjelző indikátorok Kód Teljesítményjelző indikátorok 

 Környezeti aspektusok   

1. 

Talajszennyezést érintő 

hatások 1. 

Talajszennyező anyagok mennyiségének 

változása. 

2. 

A táj adottságaihoz 

alkalmazkodó gazdálkodási 

módok elterjedtsége 2. 

Extenzív, és ökológiai mezőgazdasági 

hasznosítású területek nagyságának változása 

3. 

Környezetileg érzékeny 

területek hasznosítása 3. Bevont területek nagyságának változása 

4. Gyepterületek hasznosítása 4. Legeltetett gyepek területnagyságának változása 

5. 

In situ természeti kincsekre 

gyakorolt hatás 5. Tájképre gyakorolt hatás 

6. Biodiverzitás fenntartása 6. 

Terület beépítettsége, egyéb más fajokat érintő 

tevékenységek. 

7. 

Keletkező hulladék 

mennyisége, és kezelése 7. 

Technológiából adódó hulladékok keletkező 

mennyisége, ill. annak kezelhetősége. 

8. Keletkező trágya kezelése 8. 

Technológiából adódó trágyaféleség képződése, és 

kezelése. 

9. 

Nem megújuló 

energiaforrások 

szükségessége 9. 

Nem megújuló energiaforrások mennyiségi 

igénye. 

10. 

Vízszennyezést érintő 

hatások 10. Vízszennyező anyagok mennyiségének változása. 

 Technológiai aspektusok   

1. 

Energiatakarékos 

technológiák 1. 

Energiatakarékos- zöld technológiák 

elterjedésének mértéke. 

2. 

Élőmunka felhasználás 

hatékonyság 2. 

Az élőmunka felhasználás hatékonyságának 

változása 

3. 

Környezeti határértékek 

betartása 3. Környezeti normák változása 

4. 

Üvegház hatású gázok 

kibocsátása 4. Üvegházhatású gázok keletkező mennyisége 

5. Vízfelhasználás 5. 

Felhasznált víz mennyisége a technológiához 

kötődően 

6. 

Technológiából adódóan 

keletkező hígtrágya  6. Keletkező hígtrágya mennyisége 

7. 

CO2 gazdaságos 

technológiák 7. CO2 kibocsátás csökkenése 

8. 

Természeti erőforrás 

felhasználás  8. Felhasznált természeti erőforrás mennyisége 

9. Eszközigény 9. Állóeszköz-, forgóeszközigény. 

10. Fajtaválaszték 10. Beállítható fajták száma. 
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 Ökonómiai aspektusok   

1 . Gazdasági szubvenciók 1 . Támogatottsági mérték változása 

2. 

Környezettudatos termelés 

mértéke 2. Extenzív tartásmódra való áttérés mértéke 

3. Állategészségügyi költségek  3. Költségek alakulása, változása 

4. Piacrajutás költségei 4. A termék piaci elhelyezésének költségvonzata 

5. Hazai fogyasztói igények  5. 

Hazai szükséglet kielégítésére vonatkozó 

alkalmasság mértéke 

6. 

Speciális fogyasztói igények 

kielégítése 6. 

Speciális fogyasztói igények kielégítésére 

vonatkozó alkalmasság 

7. 

Termékválaszték 

bővíthetősége 7. 

Adott technológiával előállítható termékek 

lehetőségeinek kiaknázása 

8. 

Új értékesítési csatornák felé 

nyitás lehetősége 8. Piaci igények alakulása 

9. 

Kiegészítő abraktakarmány 

igény 9. Kiegészítő abraktakarmány szükséglet 

10. 

Épületek fenntartásához 

köthető költségek 10. Épület fenntartási költségek változóra 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Környezeti aspektusok indikátorai 

 
1. Állapotjelző indikátor 

 Talajszennyezést érintő hatások 

Az indikátor kiválasztásának oka: Súlyos veszélyeket rejtenek a felszíni 

szennyeződések, ez a marhatartásban elsősorban az intenzív technológiákban megjelenő 

hígtrágya keletkezésével függenek össze.  

 

Teljesítményjelző indikátor 

 Talajszennyező anyagok mennyiségének változása  

A teljesítmény minősítésének módja: Azon beavatkozások minősíthetők, melyek 

hozzá járulnak a kibocsájtások csökkentéséhez, minimum követelménynek számít a 

környezetvédelmi határértékek betartása 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  a vizek és talaj tisztaságára kiemelkedően 

kedvezőtlen hatás 

(-1)  kedvezőtlen hatás:   a vizek és talaj tisztaságára kedvezőtlen hatás 

 

(0) nincs hatás:    a vizek és a talaj tisztasága nem változik 

 

(+1)  kedvező hatás:   a vizek és talaj tisztaságára kedvező hatás 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  a vizek és talaj tisztaságára nagyon kedvező 

hatás 

 

2. Állapotjelző indikátor 

 A táj adottságaihoz alkalmazkodó gazdálkodási módok elterjedtsége 

Az indikátor kiválasztásának oka: Extenzív állattartási gyakorlatra való áttérés 

fontossága, környezetileg érzékeny területek, gyepek állattartásba való bevonása. 
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Teljesítményjelző indikátor 

 Extenzív, és ökológiai mezőgazdasági hasznosítású területek nagyságának 

változása 

A teljesítmény minősítésének módja: Extenzív területek nagyságának változása, 

ökológiai állattartásra való áttérés mértéke hektárban. 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  extenzív területek nagyságának több mint 

10%-os csökkenése    

(-1)  kedvezőtlen hatás:   extenzív területek nagyságának több mint 

5%-os csökkenése    

 (0) nincs hatás:    extenzív területek nagysága nem változik 

   

(+1)  kedvező hatás:   extenzív területek nagyságának több mint 

5%-os növekedése    

 (+2) kiugróan kedvező hatás:  extenzív területek nagyságának több mint 

10%-os növekedése    

 

 

3. Állapotjelző indikátor 

 Környezetileg érzékeny területek hasznosítása  

Az indikátor kiválasztásának oka: Környezetileg érzékeny területeken a gyepek 

kiválóan alkalmasak legeltetéses állattartásra. 

 

Teljesítményjelző indikátor 

 Bevont területek nagyságának változása  

A teljesítmény minősítésének módja: Környezetileg érzékeny területek nagyságának 

változása, rajta legeltetett állatok létszámának növelése, ökológiai állattartásra való 

áttérés mértéke százalékban mérve 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  hasznosított terület több mint 10%-os 

csökkenése    

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   hasznosított terület több mint 5%-os 

csökkenése    

    

 (0) nincs hatás:    hasznosított terület nagysága nem változik 

(%)   

(+1)  kedvező hatás:   hasznosított terület nagysága több mint 5%-

kal nő 

 (+2) kiugróan kedvező hatás:  hasznosított terület nagysága több mint 10%-

kal nő 
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4. Állapotjelző indikátor 

 Gyepterületek hasznosítása  

Az indikátor kiválasztásának oka: Hazánkban a gyepek kiválóan alkalmasak legeltetéses 

állattartásra. 

 

Teljesítményjelző indikátor 

 Legeltetett gyepek területnagyságának változása 

A teljesítmény minősítésének módja: Legeltetett gyepterületek nagyságának 

változása  

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  hasznosított terület több mint 10%-os 

csökkenése    

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   hasznosított terület több mint 5%-os 

csökkenése    

    

 (0) nincs hatás:    legeltetett gyepterület nagysága nem változik

  

(+1)  kedvező hatás:   hasznosított terület nagysága több mint 5%-

kal nő 

 (+2) kiugróan kedvező hatás:  hasznosított terület nagysága több mint 10%-

kal nő 

 

5. Állapotjelző indikátor 

 In situ természeti kincsekre gyakorolt hatás 

Az indikátor kiválasztásának oka: Az in situ (helyben lévő) természeti kincseink fontos 

részét képezik az erőforrás készletnek, bár sokszor ezek nem kerülnek megemlítésre, 

viszont a bennük okozott károk jelentősek lehetnek 

 

Teljesítményjelző indikátor 

 Tájképre gyakorolt hatás 

 

A teljesítmény minősítésének módja: Épített környezet, hulladéklerakási gyakorlat a 

technológiához köthetően. 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  nagyon kedvezőtlen 

(-1)  kedvezőtlen hatás:   kedvezőtlen    

 (0) nincs hatás:    semleges  

(+1)  kedvező hatás:   kedvező 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  nagyon kedvező hatás 

 

6. Állapotjelző indikátor 

 Biodiverzitás fenntartása 

Az indikátor kiválasztásának oka: Napjainkban a biodiverzitás fenntartása kiemelkedő 

jelentőségű a fenntartható mezőgazdaság, és fejlődés szempontjából.  

Teljesítményjelző indikátor 

 Terület beépítettsége, egyéb más fajokat érintő tevékenységek 
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A teljesítmény minősítésének módja: Legelő, és beépített területek viszonya 

egymáshoz, alkalmazott technológia környezetterhelése. 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  biodiverzitásra nagyon kedvezőtlen hatás 

(-1)  kedvezőtlen hatás:   biodiverzitásra kedvezőtlen  hatás   

 (0) nincs hatás:    biodiverzitásra semleges hatás  

(+1)  kedvező hatás:   biodiverzitásra kedvező hatás 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  biodiverzitásra nagyon kedvező hatás 

 

7. Állapotjelző indikátor 

 Keletkező hulladék mennyisége, és kezelése 

Az indikátor kiválasztásának oka: Az egyes technológiákban keletkező hulladék 

mennyisége, minősége, illetve a környezetre gyakorolt hatása is különböző lehet. 

 

Teljesítményjelző indikátor 

 Technológiából adódó hulladékok keletkező mennyisége, ill. annak 

kezelhetősége 

A teljesítmény minősítésének módja: Termelés során keletkezett hulladékok 

összetétele, ill. kezelési rendszerei. 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  keletkező hulladék több mint 15%-os 

növekedése    

 

(-1)  kedvezőtlen hatás:   keletkező hulladék több mint 10%-os 

növekedése    

 

 (0) nincs hatás:    nincs változás a hulladékképződésben 

(+1)  kedvező hatás:   keletkező hulladék több mint 10%-os 

csökkenése  

 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  keletkező hulladék több mint 15%-os 

csökkenése  

 

8. Állapotjelző indikátor 

 Keletkező trágya kezelése 

Az indikátor kiválasztásának oka:  Az állattartási technológiáktól függően eltérő a 

keletkező trágya mennyisége, minősége, és további felhasználhatósága. A hígtrágya 

jelentős környezeti problémák forrása, kezelése többlet költségekkel jár. 

 

Teljesítményjelző indikátor 

 Technológiából adódó trágyaféleség képződése, és kezelése 

 

A teljesítmény minősítésének módja: Egyes technológiákban képződő kezelést 

igénylő trágya mennyisége. Kezelendő hígtrágya mennyisége/állat 

 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  több mint 30 liter/nap/állat 

(-1)  kedvezőtlen hatás:   több mint 20 liter/nap/állat    

 (0) nincs hatás:    átlagos 15-20 liter/nap/állat 



70 

 

(+1)  kedvező hatás:   kevesebb, mint 15 liter/nap/állat 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  kevesebb, mint 12 liter/nap/állat 

 

9. Állapotjelző indikátor 

 Nem megújuló energiaforrások szükségessége 

Az indikátor kiválasztásának oka: A nem megújuló erőforrásokkal való ésszerű 

gazdálkodás napjaink egyik legnagyobb kihívása, felhasználásuk csökkentése 

környezeti szempontból kiemelkedő jelentőségű. 

 

Teljesítményjelző indikátor 

 Nem megújuló energiaforrások mennyiségi igénye. 

 

A teljesítmény minősítésének módja: Termelési folyamat során felhasználásra kerülő 

nem megújuló erőforrások (kőolaj, földgáz) mennyiségi igénye. 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  nagyon sok nem megújuló erőforrást használ 

(-1)  kedvezőtlen hatás:   sok nem megújuló erőforrást használ  

(0) nincs hatás:    átlagos mennyiségű  nem megújuló 

erőforrást használ 

(+1)  kedvező hatás:   kevés nem megújuló erőforrást használ 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  minimális nem megújuló erőforrást használ 

 

 

10. Állapotjelző indikátor 

 Vízszennyezést érintő hatások 

Az indikátor kiválasztásának oka: Az elszivárgó szennyvizek nagyban 

veszélyeztetik a felszíni illetve felszín alatti vízbázis állapotát.  

 

Teljesítményjelző indikátor 

 Vízszennyező anyagok mennyiségének változása. 

A teljesítmény minősítésének módja: Azon beavatkozások minősíthetők, melyek 

hozzá járulnak a kibocsájtások csökkentéséhez, minimum követelménynek számít a 

környezetvédelmi határértékek betartása 

 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  a vizek tisztaságát a normához képest több 

mint 10%-kal rontja  

 

(-1)  kedvezőtlen hatás:   a vizek tisztaságát a normához képest több 

mint 5%-kal rontja  

 

(0) nincs hatás:    a szennyezettség nem változik a normához 

képest 

(+1)  kedvező hatás:   a vizek tisztaságát a normához képest több 

mint 5%-kal javítja 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  a vizek tisztaságát a normához képest több 

mint 10%-kal javítja 
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Technológiai aspektusok indikátorai 
 

1. Állapotjelző indikátor 

 Energiatakarékos technológiák, CO2 gazdaságos technológiák 

Az indikátor kiválasztásának oka: Az energiatakarékosság fenntarthatósági 

követelmény, szarvasmarhához kötődő CO2 nagy mennyiségben keletkezhet. 

 

Teljesítményjelző indikátor 

 CO2 kibocsájtás csökkenése, energiatakarékos- zöld technológiák elterjedésének 

mértéke 

A teljesítmény minősítésének módja: Minősítéskor értékelni kell az alkalmazott 

technológia energetikai jellemzőit.  

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  energia pazarló technológia alkalmazása   

(-1)  kedvezőtlen hatás:   hagyományos energia felhasználás   

(0) nincs hatás:    energiafelhasználás nem változik   

(+1)  kedvező hatás:   energiatakarékosság kismértékű növekedése 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  energiatakarékos technológiák elterjedése 

 

2. Állapotjelző indikátor 

 Élőmunka felhasználás hatékonyság 

Az indikátor kiválasztásának oka:  Kevesebb input igénnyel járnak az alternatív, 

kevésbé intenzív gazdálkodási módok, javulhat az élőmunka hatékonysága  

Teljesítményjelző indikátor 

Az élőmunka felhasználás hatékonyságának változása 

A teljesítmény minősítésének módja: A hatékonyság változását a hagyományos 

gazdálkodási módokhoz viszonyítva vizsgáljuk.  

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  az élőmunka felhasználás hatékonysága több 

mint 15%-kal csökken 

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   az élőmunka felhasználás hatékonysága több 

mint 10%-kal csökken  

(0) nincs hatás:    élőmunka hatékonyságának mértéke 

változatlan 

(+1)  kedvező hatás:   az élőmunka felhasználás hatékonysága több 

mint 10%-kal növekszik 

 (+2) kiugróan kedvező hatás:  az élőmunka felhasználás hatékonysága több 

mint 15%-kal növekszik 

 

3. Állapotjelző indikátor 

 Környezeti határértékek betartása 

Az indikátor kiválasztásának oka:  A környezeti határértékek betartása minden 

gazdálkodó számára kötelezőek. 

Teljesítményjelző indikátor 

Környezeti normák változása 

A teljesítmény minősítésének módja: Normák változása a környezetminőség romlása 

miatt. 
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(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  gyorsan változó normák 

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   sokat változó normák   

(0) nincs hatás:    nem változik a norma 

(+1)  kedvező hatás:   keveset változtatják a normákat 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  minimálisan változtatják a normákat 

 

4. Állapotjelző indikátor 

 Üvegház hatású gázok kibocsátása 

Az indikátor kiválasztásának oka: A termelési folyamatok során elkerülhetetlen az 

üvegház hatású gázok keletkezése, és ennek figyelembe vétele, és kezelése a jövő 

kihívásai közé tartoznak. 

Teljesítményjelző indikátor 

Üvegházhatású gázok keletkező mennyisége 

A teljesítmény minősítésének módja: Technológiából adódó üvegházhatású gázok 

keletkező mennyisége  

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  nagyon nagy mennyiségben keletkezik 

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   nagy mennyiségben keletkezik   

(0) nincs hatás:    nincs változás 

(+1)  kedvező hatás:   kevés gáz képződik 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  minimális gáz képződik 

 

5. Állapotjelző indikátor 

 Vízfelhasználás 

Az indikátor kiválasztásának oka:  A vízfelhasználás minimalizálása a fenntartható 

környezetgazdálkodás egyik alapvető feltétele. Vízbázis megőrzés. 

Teljesítményjelző indikátor 

Felhasznált víz mennyisége a technológiához kötődően  

A teljesítmény minősítésének módja: Felhasznált víz mennyisége adott 

technológiához (állat saját vízigénye kb. 50-60 liter/nap/állat + szervizvizek). 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  több mint 130 liter/nap/állat 

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   több mint 110 liter/nap/állat   

(0) nincs hatás:    átlagos mennyiségű vízfelhasználás kb. 100 

liter/nap/állat  

(+1)  kedvező hatás:   kevesebb, mint 90 liter/nap/állat 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  kevesebb, mint 80 liter/nap/állat 

 

 

6. Állapotjelző indikátor 

 Technológiából adódóan keletkező hígtrágya 

Az indikátor kiválasztásának oka: Az elsősorban intenzív állattartási gyakorlat során 

keletkező hígtrágya jelentős környezeti problémákat okoz, a szennyvíz kezelése, 

ártalmatlanítása pedig jelentős költségekkel jár. 

Teljesítményjelző indikátor 

Keletkező hígtrágya mennyisége (kg/állat) 

A teljesítmény minősítésének módja: Technológiából adódó hígtrágya keletkező 

mennyisége 



73 

 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  több mint 40 kg/nap/állat 

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   több mint 30 kg/nap/állat 

    

(0) nincs hatás:    kevés hígtrágya keletkezése 

(+1)  kedvező hatás:   kevesebb, mint 25 kg/nap/állat 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  kevesebb, mint 20 kg/nap/állat 

 

7. Állapotjelző indikátor 

 CO2 gazdaságos technológiák 

Az indikátor kiválasztásának oka: A környezetszennyezés csökkentéséhez a 

széndioxid emisszió csökkentése is nagyban hozzájárul. Korszerű technológiák 

alkalmazásával elérhetővé válhat a zéró kibocsájtás  

Teljesítményjelző indikátor 

CO2 kibocsájtás csökkenése  

A teljesítmény minősítésének módja: Technológiából adódó széndioxid mennyisége. 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  CO2 kibocsájtás 10%-kal növekszik 

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   CO2 kibocsájtás 5 %-kal növekszik  

(0) nincs hatás:    CO2 kibocsájtás nem változik   

(+1)  kedvező hatás:   CO2 kibocsájtás 5 %-kal csökken 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  CO2 kibocsájtás 7 %-kal csökken 

 

8. Állapotjelző indikátor 

 Természeti erőforrás felhasználás 

Az indikátor kiválasztásának oka: Természeti erőforrásaink felhasználásának 

mértéke a fenntarthatóság keretein belül kell, hogy megvalósuljon. Az ésszerű erőforrás 

gazdálkodás prioritás. 

Teljesítményjelző indikátor 

Felhasznált természeti erőforrás mennyisége 

A teljesítmény minősítésének módja: Felhasznált természeti erőforrás mennyisége 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  nagyon nagy mennyiségű természeti 

erőforrás igény 

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   nagy mennyiségű természeti erőforrás igény 

   

(0) nincs hatás:    természeti erőforrás felhasználást nem 

változtatja 

(+1)  kedvező hatás:   kevés természeti erőforrást használ fel 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  minimális természeti erőforrást használ fel 

 

9. Állapotjelző indikátor 

 Eszközigény 

Az indikátor kiválasztásának oka: Az álló, és forgóeszközök igénye jelentős 

költségvonzattal járnak a gazdálkodók számára. Egyes technológiákhoz más- más 

eszköz igény társulhat. 

Teljesítményjelző indikátor 

Állóeszköz, forgóeszköz igény. 

A teljesítmény minősítésének módja: Technológiához kötődő eszközigény 
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(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  nagyon eszközigényes 

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   eszközigényes   

(0) nincs hatás:    átlagosan eszközigényes 

(+1)  kedvező hatás:   kevés az eszközigény 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  minimális az eszközigény 

 

10. Állapotjelző indikátor 

 Fajtaválaszték 

Az indikátor kiválasztásának oka: A szarvasmarha lassan szaporodó, és fejlődő 

állatfaj, ezért nem mindegy, hogy a gazda mely fajtát választja az adott technológiához 

kötődően, mert később a fajtacsere nagy költségekkel járhat. 

Teljesítményjelző indikátor 

Beállítható fajták száma. 

A teljesítmény minősítésének módja: Adott technológiához alkalmas fajták száma 

(darab) 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  kevesebb, mint 3 fajta alkalmas 

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   kevesebb, mint 5 fajta alkalmas   

(0) nincs hatás:    átlagos 

(+1)  kedvező hatás:   több mint 5 fajta alkalmas 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  több mint 10 fajta alkalmas 
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Ökonómiai aspektusok indikátorai 
 

1. Állapotjelző indikátor 

 Gazdasági szubvenciók 

Az indikátor kiválasztásának oka: A támogatási rendszer a kínálatszabályozás 

eszközeként nagyban befolyásolja azt, hogy a gazdálkodók milyen gazdálkodási mód 

mellett döntenek, segítheti a kevésbé környezetszennyező megoldások elterjedését, de 

akár gátját is szabhatja a szerkezetbeli átalakulásoknak. 

 

Teljesítményjelző indikátor 

Támogatottsági mérték változása 

A teljesítmény minősítésének módja: Támogatások mértékének változása  

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  nem jár támogatás 

(-1)  kedvezőtlen hatás:   tevékenységgel felhagyás támogatása  

(0) nincs hatás:    támogatás mértéke nem változik 

(+1)  kedvező hatás:   tevékenység támogatása 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  tevékenységre való áttérés támogatása 

 

2. Állapotjelző indikátor 

 Környezettudatos termelés mértéke 

Az indikátor kiválasztásának oka: A fenntarthatósági szempontokat fokozottan 

figyelembe kell venni az egyes technológiák megválasztásakor 

Teljesítményjelző indikátor 

Extenzív tartásmódra való áttérés mértéke 

A teljesítmény minősítésének módja: Az átminősített, vagy átálló gazdaságok 

számbeli növekedése (darab/év). 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  átálló gazdaságok számának csökkenése, több 

mint 20 gazdaság/év  

(-1)  kedvezőtlen hatás:   átálló gazdaságok számának csökkenése, több 

mint 15 gazdaság/év  

(0) nincs hatás:    nincs átálló gazdaság 

(+1)  kedvező hatás:   átálló gazdaságok számának növekedése több 

mint 15 gazdaság/év  

(+2) kiugróan kedvező hatás:  átálló gazdaságok számának növekedése több 

mint 20 gazdaság/év  

 

3. Állapotjelző indikátor 

 Állategészségügyi költségek alakulása 

 

Az indikátor kiválasztásának oka:  Az állategészségügyi költségek nagyon fontosak 

az egyes gazdaságok költségvetésében, a BSE járvány óta fokozott odafigyelés 

szükséges. 

Teljesítményjelző indikátor 

Költségek alakulása (Forint/állat) 

A teljesítmény minősítésének módja: Állategészségügyi költségek. 
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(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  állategészségügyi költségek több mint 25%-

os növekedése  

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   állategészségügyi költségek több mint 20%-

os növekedése   

(0) nincs hatás:    állategészségügyi költség nem változik 

(+1)  kedvező hatás:   állategészségügyi költségek több mint 5%-os 

csökkenése   

(+2) kiugróan kedvező hatás:  állategészségügyi költségek több mint 10%-

os csökkenése   

 

 

4. Állapotjelző indikátor 

 Piacrajutás költségei 

 

Az indikátor kiválasztásának oka: A piacokhoz való hozzáférés alapvető fontosságú 

a termék elhelyezés esetében. 

Teljesítményjelző indikátor 

Kapcsolódó költségnemek 

A teljesítmény minősítésének módja: Logisztika, adminisztráció, egyéb 

költségvonzata a terméknek.. 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  nagyon költséges 

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   költséges   

(0) nincs hatás:    átlagos 

(+1)  kedvező hatás:   kevés a költségigény 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  minimális költségigény 

 

5. Állapotjelző indikátor 

 Hazai fogyasztói igények kielégítése 

 

Az indikátor kiválasztásának oka: Hazai fogyasztói igények minőségi kielégítése az 

ágazat szempontjából jelentős szempont. 

Teljesítményjelző indikátor 

Hazai szükséglet kielégítésére vonatkozó alkalmasság 

A teljesítmény minősítésének módja: Az adott technológia mennyire szolgálja a 

hazai igények kielégíthetőségét.  

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  alkalmazott technológia nem képes az 

igényeket kielégíteni. 

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   nehezen kielégíthető   

(0) nincs hatás:    nincs változás 

(+1)  kedvező hatás:   jól kielégíthető 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  nagyon jól kielégíthető 

 

 

 

 

 

 



77 

 

6. Állapotjelző indikátor 

 Speciális fogyasztói igények kielégítése 

 

Az indikátor kiválasztásának oka:  A fogyasztói igények egyre jobban eltolódnak a 

minőségi, és speciális termékek irányába. 

Teljesítményjelző indikátor 

Speciális fogyasztói igények kielégítésére vonatkozó alkalmasság.  Például a kettős 

hasznosítású állat vágásából származó hústermék nem lesz minőségi okokból alkalmas 

arra, hogy egy magasabb fogyasztói igényt ki tudjon elégíteni, pl. érlelt húsok. 

 

A teljesítmény minősítésének módja: Adott technológiai feltételek mellett mennyire 

elégíthetőek ki speciális fogyasztói igények. 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  nem kielégíthető 

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   nehezen kielégíthető   

(0) nincs hatás:    nincs változás 

(+1)  kedvező hatás:   jól kielégíthető 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  nagyon jól kielégíthető 

 

7. Állapotjelző indikátor 

 Termékválaszték bővíthetősége 

 

Az indikátor kiválasztásának oka: A fogyasztói igények egyre inkább fejlődnek, 

igénylik a termékek széles választékát.  

Teljesítményjelző indikátor 

Adott technológiával előállítható termékek lehetőségeinek kiaknázása 

A teljesítmény minősítésének módja: Termékválaszték bővíthetősége az adott 

technológiai feltételek mellett. Jól megválasztott fajta alkalmazásával a termékek 

választéka szélesíthető. 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  termékválaszték nem bővíthető 

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   termékválaszték kevesebb, mint 3 

termékféleséggel bővíthető   

(0) nincs hatás:    nincs változás 

(+1)  kedvező hatás:   termékválaszték több mint 3 

termékféleséggel bővíthető   

(+2) kiugróan kedvező hatás:  termékválaszték több mint 5 

termékféleséggel bővíthető   

 

 

8. Állapotjelző indikátor 

 Új értékesítési csatornák felé nyitás lehetősége 

Az indikátor kiválasztásának oka: A jelen piaci helyzetben az újabb értékesítési 

lehetőségek iránti igény is egyre nagyobb a megélhetés, és pénzügyi biztonság 

fenntartása érdekében. 

Teljesítményjelző indikátor 

Piaci igények alakulása 
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A teljesítmény minősítésének módja: Alkalmazott technológiával elérhető további 

piaci lehetőségek felkutatása 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  egyáltalán nem lehetséges 

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   nehézkés   

(0) nincs hatás:    nincs változás 

(+1)  kedvező hatás:   jó lehetőségek 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  nagyon jó lehetőségek 

 

9. Állapotjelző indikátor 

 Kiegészítő abraktakarmány igény 

Az indikátor kiválasztásának oka: Kiegészítő takarmányok felhasználása 

költségvonzattal jár, nem mindegy milyen mennyiségben kerülnek alkalmazásra. 

Teljesítményjelző indikátor 

Kiegészítő abraktakarmány szükséglet 

A teljesítmény minősítésének módja: Kiegészítő abraktakarmány költségvonzata. 

(Ft/ takarmány kg). A kizárólag legelőre alapozott húsmarhatartás nem igényel túl sok 

kiegészítő abraktakarmányt csak a hízlalás időszakában szükséges biztosítani a nagyobb 

tömeggyarapodás elérése érdekében. Ökológiai tartásmód esetében csak ökológiai 

gazdaságból származó takarmány etethető az állatokkal, ami megdrágítja a végtermék 

előállításának költségeit. 

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  takarmányköltségek több mint 20%-os 

növekedése  

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   takarmányköltségek több mint 10%-os 

növekedése 

 (0) nincs hatás:    takarmányköltség nem változik 

(+1)  kedvező hatás:   takarmányköltségek több mint 5%-os 

csökkenése 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  takarmányköltségek több mint 15%-os 

csökkenése 

 

10. Állapotjelző indikátor 

 Technológiai kiszolgálás és humánerőforrás igény 

Az indikátor kiválasztásának oka: A termeléshez kapcsolódó költségszintek 

minimalizálása a gazdaságok működése szempontjából fontos. 

Teljesítményjelző indikátor 

Technológiai kiszolgálás és humánerőforrás költségszint változása 

A teljesítmény minősítésének módja: Technológia működtetésének költségvonzata, 

kiemelten a szaktudás, és a humánerőforrás területén.  

(-2) kiugróan kedvezőtlen hatás:  nagyon költséges 

 (-1)  kedvezőtlen hatás:   költséges   

(0) nincs hatás:    átlagos 

(+1)  kedvező hatás:   olcsó 

(+2) kiugróan kedvező hatás:  nagyon olcsó 
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A Benchmarking vizsgálat eredményeinek értékelése: 

 

A benchmarking vizsgálat eredményét úgy értékeltem, hogy az egyes aspektusok 

esetében kapott értékeket összeadtam, ezt a táblázat utolsó sora tartalmazza. A 

kiértékeléshez az itt kapott két szélsőértéknek vettem a számtani átlagát, és az 

optimálisnak azt tekintettem, amely ehhez az átlag értékhez közelebb esik. 

 

Környezeti aspektusok értékelése: 
12.táblázat:  Környezeti aspektusok értékelésének táblázata 

Kód Hagyományos Extenzív Ökológiai 

1 0 +1 +2 

2 -1 +1 +2 

3 -1 +2 +2 

4 0 +2 +2 

5 -2 +1 +1 

6 -1 +1 +1 

7 -1 +2 +2 

8 -1 +1 +1 

9 -1 +1 +2 

10 -1 0 +1 

 -9 +11 +16 

 

Környezeti szempontokat értékelve (12.táblázat) a legtöbb pozitív externáliát halmozó 

tartásmód az extenzív tartásmód. Itt a középérték 12,5- nél van. Ebben az esetben 

keletkezik a legtöbb pozitív externális hatás. Az extenzív technológia esetében a 

keletkező pozitív externáliák mennyisége ugyan kevesebb, mint az ökológiai 

technológia esetében keletkező pozitív externália. Környezeti szempontok alapján a 

hagyományos technológia halmozza a legtöbb negatív externáliát. A középértékhez az 

extenzív áll a legközelebb.  A hagyományos technológia negatív hatással van az in-situ 

javakra nézve, továbbá a biodiverzitásra is. A technológiára jellemzően nagyobb 

mennyiségben használ fel nem megújuló erőforrásokat a termelési folyamat során, mint 

a másik két technológiai megoldás, a hagyományos technológia esetében nagyobb a 

vízfelhasználás is.  

 

Az extenzív, és az ökológiai gazdálkodás környezeti szempontok alapján igen közel áll 

egymáshoz, a környezetterhelés mindkét esetben kevés. Támogatásokkal igyekeznek az 

extenzív állattartásra való áttérést elősegíteni, ezen környezeti hatásai miatt. Extenzív, 

és ökológiai tartásmód a környezetileg érzékeny területeken is folytatható. Az extenzív, 

és az ökológiai állattatás esetében a keletkező hígtrágya mennyisége jóval kevesebb, 

vagy nem is keletkezik, ezáltal nem okoz olyan mértékű víz, illetve talajszennyezést, 

mint a hagyományos eljárás. 
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Technológiai aspektusok értékelése: 

 
13.táblázat:  Technológiai aspektusok értékelésének táblázata 

Kód Hagyományos Extenzív Ökológiai 

1 -1 +1 +2 

2 0 +1 +1 

3 +1 +1 +1 

4 -1 0 0 

5 -1 +1 +1 

6 -1 +2 +2 

7 0 +1 +1 

8 -1 0 +1 

9 0 +1 +1 

10 +1 0 -1 

 -3 +8 +10 

 

Technológiai szempontból vizsgálva az egyes technológiai megoldásokat (13.táblázat) 

energiatakarékosság, technológiai hígtrágya keletkezés szempontjából is az extenzív 

gazdálkodás bizonyult a legjobbnak. Ebből a szempontból is a hagyományos 

technológia halmozta a legtöbb externáliát, többek között az energia felhasználás, 

üvegházhatású gázok kibocsájtása, illetve a természeti erőforrások felhasználásának 

tekintetében, melyek mind az alkalmazott technológiából adódnak. Ami viszont a 

fajtaválasztékot illeti nem mindegyik fajta alkalmas arra, hogy ökológiai tartásmódban 

kerüljön beállításra, ebben az esetben maradt alul ez a technológiai változat a másik 

kettővel szemben. Technológiai aspektusok tekintetében nincsen jelentős különbség az 

ökológiai és az extenzív gazdálkodási forma között. Itt a középérték 6,5- nél található. 

 

Ökonómiai aspektusok értékelése: 

 
14. táblázat: Ökonómiai aspektusok értékelésének táblázata 

Kód Hagyományos Extenzív Ökológiai 

1 0 +1 +1 

2 +2 0 +2 

3 -2 0 +1 

4 +2 +1 -2 

5 +2 0 -1 

6 +1 +1 0 

7 +1 +1 -2 

8 +1 0 -1 

9 +2 +1 -2 

10 +1 0 -2 

 +10 +5 -6 

 

Az ökonómiai aspektusok vizsgálatából kiderül (14.táblázat), hogy ökonómiai 

szempontból az ökológiai gazdálkodási forma halmozza a legtöbb negatív externáliát. 

Ökonómiai szempontból vizsgálati szempont volt az előírások betartása, fogyasztói 

igények kielégítése, illetve a piaci lehetőségek kiaknázása, és a piacra jutás költségei. 

Ezen szempontok alapján azért az ökológiai halmozta a legtöbb negatív externáliát, 

mivel a három technológia közül ez volt, amelynek a legnagyobb az adminisztrációs, és 

a költség igénye is. Az előző két vizsgálatnál tapasztalható előnye már nem volt meg az 

extenzív és az ökológiai gazdálkodási típusoknak, köszönhető ez annak, hogy a 
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költségek alakulása, illetve a szabályozási elemek nem teszik lehetővé a túl nagy 

mozgásteret a gazdálkodók számára. Ökonómiai aspektusokból a hagyományos/intenzív 

forma az, amely a legtöbb pozitív externáliát halmozza, mivel intenzív keretek között 

költséghatékonyabb termelés valósulhat meg.  

 

A középértéket figyelembe véve ökonómiai szempontból is az extenzív megoldás jelenti 

a leginkább optimális megoldást, mivel alkalmazásával jól kielégíthetők a fogyasztói 

igények, nem sok a kiegészítő abraktakarmány iránti igény, jól kihasználható támogatási 

rendszer ösztönzi ezt a gazdálkodási típust.  

 

Az ökológiai állattartás azért maradt alul ökonómiai szempontból az extenzívvel 

szemben, mivel több feltételt kell a gazdálkodónak teljesítenie, nagyobb 

adminisztrációval jár, továbbá nem minden fajta alkalmas erre a tartásmódra. A 

minősítési procedúra adminisztrációs többletet jelent, a takarmányokra vonatkozó 

előírások betartása kötelező a gazdák számára, ezáltal költségesebb is a másik kettőhöz 

viszonyítva. 

 

A környezeti, technológiai, ökonómiai szempontokat összevetve megállapítható, hogy 

az extenzív tartásmód esetében keletkezik a legtöbb pozitív externália, környezeti-, és 

technológiai szempontból ez bizonyult a legjobbnak. Ökonómiai aspektusok 

szempontjából is az extenzív megoldás volt a legjobb. A legtöbb negatív externáliát a 

hagyományos állattartási gyakorlat halmozta. 
 

15.táblázat:  Összesített értékelő táblázat 

Hagyományos Extenzív Ökológiai 

-9 +11 +16 

-3 +8 +10 

+10 +5 -6 

-2 +24 +20 

 

A táblázatok összesítéséből (15.táblázat)  azt az eredményt kaptam, hogy az ökológiai, 

és az extenzív gazdálkodási gyakorlat a húsmarha tartás esetében közel azonos 

mennyiségű externália kibocsátásával jár. A hagyományos állattartási gyakorlat az 

elvégzett vizsgálatom alapján nagyobb környezeti terheléssel, és több negatív 

externáliával jár, mint a másik két változat. A probléma viszont az, hogy a túlzott 

pozitív externália tartalom pénzben már nem érvényesíthető a piacon, hiszen ezt a 

tartalmat csak egy bizonyos szintig hajlandó a fogyasztó megfizetni, egy bizonyos pont 

után már nem.  A túl sok pozitív, vagy túl sok negatív externália halmozás sem 

kívánatos. 
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4.2  Hízóágazatok, és húshasznú tehén ágazat főkomponens analízise 

 

Az Agrárgazdasági Kutatóintézet 2001 óta végzi a tesztüzemi adatok gyűjtését. A 

minden évben megjelenő AKI kiadvány adatbázisát a tesztüzemi rendszerben résztvevő 

gazdaságok szolgáltatják.  A tesztüzemi adatbázis kiemelkedő jelentőséggel bír a 

makroszintű elemzésekhez, döntés előkészítő tanulmányok elkészítéséhez. Mikro 

szinten információval szolgál az egyes ágazatok esetében a termelőknek a 

mezőgazdasági termékek áráról, illetve a felmerülő költségekről is. 

 

 Disszertációmhoz a tesztüzemi rendszer adatbázisát használtam fel, mivel itt 

rendelkezésemre álltak az egyes ágazatokat érintő költség- jövedelem adatok, melyek 

nagyszámú gazdálkodó által lettek az AKI számára átadva. Az adatok feldolgozása 

során a gazdaságok bármilyen egyedi azonosíthatósága ki van zárva, a titoktartási 

kötelezettségnek megfelelően.  

 

Az adatok feldolgozása során a 2006-os, és 2008-as éveket vettem figyelembe, mivel 

azt kívántam vizsgálni, hogy a gazdaságok rövidtávon hogyan reagáltak a piaci 

kihívásokra, melyek voltak azok a tényezők, amelyek változtak, vagy nem változtak 

ezen időszak alatt. Az ilyen típusú vizsgálatok esetében a legjobb módszer a 

főkomponens analízis, melyet elvégeztem a hízó, és húshasznú ágazatok esetében a 

2006-os, és 2008-as éveket vizsgálva.  Fajlagos mutatóként az állatsűrűség szolgált. 

 

Külön vizsgáltam a támogatási összegek nagyságának változását, illetve regionális 

megoszlását, továbbá a gyepterületek nagyságának változásából következtettem az 

Európai Unió politikájának extenzifikációs törekvésének megvalósulására.  

 

Sajnálatos módon nem tartalmazott az adatbázis alkalmazott technológiára, illetve 

fajtaösszetételre vonatkozó adatokat, és sok helyen a gazdaságok nem szolgáltattak 

elegendő adatot a további elemzések elvégzéséhez. 

 

A főkomponens analízist az SPSS programmal végeztem el. 
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4.2.1 Hízó ágazatok főkomponens analízise 2006 

 

A 2006-os évben 136 üzem volt regisztrálva a tesztüzemi rendszerben, vizsgálataimat 

ezen tesztüzemek által szolgáltatott adatok alapján végeztem el. 

 

Vizsgálataimat a főkomponens analízishez az alábbi célkitűzések motiválták: 

1. vizsgált mutatók közötti összefüggésrendszer feltárása az adott évet illetően 

2. megfigyelési objektumok csoportosítása a számszerűsíthető ismérvek alapján. 

 

A program lefuttatásakor megkaptam a marhahizlaló ágazatok leíró statisztikáját, mely 

táblázatot a mellékletben helyeztem el, mivel a vizsgálataim szempontjából értékes 

megállapítás nem vonható le belőle. A táblázat a leíró jellegű statisztikai mutatókat 

tartalmazza, mely alapján megállapítható, hogy a vizsgálatokat 67 esetben lehetett 

elvégezni. A szórásvizsgálatakor megállapítottam, hogy az állatsűrűség vizsgálati 

pontjánál a 100 hektárra jutó átlaglétszám 14 volt, a szórás viszont igen magas, ebből 

adódóan ez a szám nem tekinthető reprezentatívnak a tesztüzemek esetében. 

Megállapítható továbbá, hogy a felvett támogatási összeg 3140 Ft volt állatonként, de itt 

nagy a szóródás mértéke.  Az egy állatra jutó alapanyag költsége 65621 Ft körül alakult, 

de itt is nagy a szóródás, továbbá az értékesítési átlagár átlagosan 389 Ft/ kg volt a 

tesztüzemek esetében, viszont ezek az értékek nem tekinthetők reprezentatívnak az 

üzemek esetében, mivel a szórás mindnél nagy volt. 

 

A korrelációs mátrix alapján elemeztem a megfigyelt változók páronkénti kapcsolatait. 

A korrelációs mátrix elemzése során arra a következtetésre jutottam, hogy a vizsgált 

mutatók többsége között nem fedezhető fel erős kapcsolat, a többségük gyenge 

kapcsolatban áll egymással. 

  

A korrelációs mátrix alapján megállapítottam, hogy közepesen erős egyirányú a 

kapcsolat az állatsűrűség, és a közvetlen állami támogatások között, mely azt a 

felvetésemet támasztja alá, hogy állami támogatást csak abban az esetben kaphat a 

gazdálkodó, amennyiben teljesíti az extenzifikációs támogatás feltételeként megszabott 

állatsűrűségre vonatkozó kritériumot, ha túl nagy az adott gazdaságon belül az 

állatsűrűség a támogatás nem vehető igénybe.  

 

Pozitív korrelációban áll egymással a termelési érték, illetve a hízóállatok értékesítési 

átlagára, mely azt az egyértelmű kapcsolatot magyarázhatja, mely szerint minél 

nagyobb a hízóállat értékesítéséből származó jövedelme a gazdálkodónak annál 

nagyobb lesz a termelési érték is.  

 

Negatív korreláció fedezhető fel a saját, és a vásárolt tömegtakarmány között is, mely 

szerint, ha sok saját tömegtakarmányt állít elő a gazda, kevesebbet fog vásárolt 

tömegtakarmány megvásárlására fordítani, ez az összefüggés fordítva is igaz, az 

összefüggés nem igényel további vizsgálatot. 

 

 Egyirányú korreláció áll fenn az állategészségügyi költség, és a saját termelésű 

abraktakarmány között, viszont ebben az esetben szakmai szempontú oksági kapcsolatot 

nem véltem felfedezni, nem találtam ennek igazolását alátámasztó forrást. További 

értékelendő összefüggést a korrelációs mátrix nem adott. A további összefüggéseket 

faktor analízis segítségével tárom fel. 
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Az általam kiválasztott mutatók alkalmasságát megvizsgáltam Kaiser-Meyer-Olkin 

mutató segítségével, továbbá a Bartlett –próbával, illetve az Anti image korrelációs 

mátrixszal is.  

 

A lefuttatott főkomponens analízis eredménye a vizsgált esetben a KMO=0,440- es 

eredményt hozta, a Bartlett próba empirikus szignifikancia szintje kevesebb, mint 1%, 

mely értelmében a mutatórendszerem alkalmas a többváltozós módszerrel történő 

elemzésre. 

 

Az Anti-image mátrix korrelációs részében a főátlóban lévő értékek a megfigyelt 

változók közös variancia hányadait fejezik ki. Ebben az esetben a referencia érték 0,5. 

Mindegyik változó esetében ez az image érték elérte a referencia értéket.  

 

Főkomponensek variancia táblázatából a következő megállapításokat vontam le: 

1. Az elemzés során 15 főkomponens állítható elő, melyből a jelentősnek 6 darab 

bizonyult. 

2. Az első főkomponens 16,1 %-kal, a második 14,1%-kal a harmadik 12,4 %-kal, 

a negyedik 10,1%-kal, az ötödik 8,5 %-kal, a hatodik 7,6%-kaljárult hozzá az 

adatrendszer összvarianciájához. 

3. A megfigyelt változók információtartalmának 68,9 %-a van betömörítve a hat 

koordinátába. 

A kommunalitások táblázat abban nyújtott segítséget, hogy a megfigyelt változók 

információtartalmának hányad része lett magyarázva a jelentős főkomponensek által. 

Az általam kapott eredmények azt mutatták ki, hogy a legnagyobb mértékben a 

termelési érték, és az alapanyag költség értékeinek szóródását magyarázzák a jelentős 

főkomponensek, de a többi esetében is erős, illetve közepes a kapcsolat erőssége. 

 

A vizsgálat lényegi részét a főkomponens súlyok „A”  mátrixa adta. Ezen mátrix 

segítségével a megfigyelt, és a látens súlyok kapcsolati rendszerét lehet feltárni. A 

mátrix segítségével jelölhetőek ki a változócsoportok a mutatórendszerben, és mivel az 

adott mutatók egy közös főkomponens által determináltak jelentős kapcsolatban állnak 

egymással. 

 

Miután megvizsgáltam a főkomponens súlyok „A”  mátrixát, úgy döntöttem, az 

alaposabb vizsgálatot a Rotációs főkomponens súlyok mátrixát alapul véve fogom 

elvégezni, mivel a Varimax módszerrel végzett rotálás a vizsgált mutatórendszerhez 

jobban illeszkedő mesterséges változó-struktúrát ad eredményül. A mátrixban 2-4 

változós csoportokat különítettem az értékek, és az előjelek alapján.  

 

Specifikus főkomponens nem található a kapott eredmények alapján, minden 

főkomponens közös főkomponens (16.táblázat). 
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16. táblázat: Hízó ágazatok rotációs főkomponens súlyának mátrixa 2006 

Rotációs főkomponens súlyok mátrixa 

 
Főkomponens sorszáma 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Termelési érték (Ft/db) ,904 ,125 -,054 ,000 -,112 ,210 

Hízóállat értékesítési átlagár (Ft/kg) 
,851 -,085 ,000 -,184 -,011 -,157 

Saját termelésű 

tömegtakarmány(Ft/kg) 

,051 ,790 -,136 ,153 ,009 -,082 

Vásárolt tömegtakarmány(Ft/kg) ,095 -,743 -,019 ,271 ,109 -,032 

Állategészségügyi költség(Ft/db) ,055 ,449 ,086 ,315 -,080 ,409 

Állatsűrűség -,176 -,063 ,879 ,106 ,000 -,127 

Közvetlen állami támogatás (Ft/db) ,089 -,020 ,839 -,137 ,065 ,133 

Gazdasági általános költség(Ft/db) -,026 -,292 -,111 ,785 ,081 -,042 

Egyéb közvetlen változó 

költség(Ft/db) 

,018 ,211 ,179 ,684 -,092 ,120 

Szerves trágya értéke(Ft/db) 
,165 -,038 ,098 -,575 -,071 ,027 

Hízó alapanyag saját 

állományból(Ft/db) 
-,116 -,220 ,112 -,041 ,764 -,116 

Alapanyag költség(Ft/db) 
,422 -0,0 -,419 ,114 ,666 -,012 

Ágazat összes árbevétele(Ft/db) 
,461 -,159 -,145 -,110 -,602 ,002 

Saját termelésű 

abraktakarmány(Ft/kg) 

,096 ,234 ,053 ,108 -,262 ,766 

Vásárolt abraktakarmány(Ft/kg) ,083 ,344 ,065 ,135 -,129 -,763 

Forrás: Saját számítás 
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Az 1. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, hogy a figyelembe vett 

változók közötti kapcsolat mind egyirányú, vagyis a termelési érték pozitívan függ 

össze a hízóállatok értékesítési átlagárával, véleményem szerint ebben az esetben 

beszélhetünk oksági kapcsolatról a mutatók között. Ebből a kapcsolatból arra a 

következtetésre jutottam, mely szerint minél nagyobb a hízóállatok értékesítési átlagára, 

annál nagyobb lesz a realizálható bevétele a gazdálkodónak, nagyobb termelési értéket 

tud előállítani, mely értelmében a klasszikus megállapítások a mai napig is helytállóak, 

a piac számára pontos információt szolgáltatnak.  

 

A 2. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, hogy a vásárolt tömegtakarmány 

áll ellentétes irányú kapcsolatban a saját termelésű tömegtakarmánnyal, illetve az 

állategészségügyi kiadásokkal. Ez alapján megerősíthető a korrelációs elemzésben 

kapott eredmény az adott mutatókra vonatkozóan, viszont az állategészségügyi 

kiadásokkal való kapcsolatot ebben az esetben sem tartottam értékelhető eredménynek, 

szakirodalmi adatok ezt a kapcsolatot nem erősítik meg sem negatív sem pozitív 

irányban.  

 

A 3. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, hogy egyirányú kapcsolat áll 

fenn a közvetlen állami támogatás, és az állatsűrűség között, mely ugyancsak egyezik a 

korrelációs mátrix eredményével, bár ez véleményem szerint nem értékelhető kapcsolat, 

hiszen az állatsűrűség növekedésével éppen a támogatások csökkenése, és nem 

növekedése jellemző, hiszen nem jogosult az extenzifikáció támogatásra az a gazda, aki 

nem teljesíti a kritériumokat. 

 

A 4. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, az egy egyedre jutó gazdasági 

általános költség, és a szerves trágya értékének negatív kapcsolatát, mely ugyanilyen 

kapcsolatban áll az egy állatra jutó egyéb közvetlen változó költséggel. Véleményem 

szerint ez a kapcsolat arra utal, hogy minél több az üzem szerves trágyából származó 

bevétele, annál kevesebb lesz az egy egyedre jutó közvetlen változó költség nagysága, 

továbbá, ez azt is magyarázza, hogy minél több trágyát tud a gazdálkodó értékesíteni 

annál kevesebb lesz a megsemmisítésre fordítandó költsége a trágyával kapcsolatban. 

 

Az 5. főkomponens kiértékelése során megállapítottam a tesztüzemek esetében a 2006-

os év vizsgálatából, a saját hízóalapanyag beállításának, az alapanyag költségnek, és az 

ágazatot érintő összes árbevétel negatív irányú kapcsolatát.  Értelmezésem szerint azt 

jelenti, hogy, a gazdálkodó minél több saját hízó alapanyagot tud beállítani annál 

kevesebb lesz a gazdálkodót érintő alapanyagra fordított kiadásainak az összege, 

valamint az ágazat összes árbevétele  ebből adódóan kevesebb lesz, mert a saját beállítás 

értéke nem adódik növelő tételként hozzá. Ez a kapcsolat az első hipotézisemet 

támasztja alá.  

 

A 6. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, a saját termelésű, és a vásárolt 

abraktakarmány közötti ellentétes irányú kapcsolatot, mely értelmében minél kevesebb 

abraktakarmányt tud előállítani a gazdálkodó, egyértelműen annál többet kell vennie. 

Ugyan ez a korreláció volt megfigyelhető a tömegtakarmányokat illetően is, viszont ez a 

megállapítás is evidenciát igazol. 

 

A következő lépésben a megfigyelési egységeket csoportokba rendeztem az első két 

főkomponens koordinátarendszerében foglalt helyzetük alapján. A 26. ábra elemzéséből 

azt lehet kimutatni, hogy az első főkomponens koordináta alapján jól elkülönülnek a 

húshasznosítású üszőhízlalás és a kettős hasznosítású bikahízlalás alágazatok ezekre az 
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üzemekre általában a hízóállat alacsonyabb értékesítési átlagára, alacsonyabb árbevétel, 

alacsonyabb termelési érték, továbbá alacsonyabb állategészségügyi költség a jellemző.  

26. ábra: A vizsgálatba került cégek elhelyezkedése a hasznosítási irányok szerint  az első két 

főkomponens koordináta-rendszerében 2006-ban 

 

        Forrás: Saját számítás 

A 27. ábrán vizsgáltam az üzemek regionális hovatartozásuk szerinti elkülönülést. Az 

üzemek regionális hovatartozásának csoportalakító hatása csekély mértékben a lilával 

jelzett Közép Magyarországi régiónál volt megfigyelhető. Ez alapján a legtöbb vizsgált 

üzem ehhez a régióhoz tartozott a vizsgált 2006-os évben. 

207. ábra: Első két főkomponens alapján végzett vizsgálat regionális hovatartozás szerinti 

eredménye 2006 

 

Forrás: Saját számítás 
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A 2006-os évben az alábbiak jellemezték a hízó ágazatokat a vizsgált üzemek esetében: 

Az állami támogatásban azok a gazdák részesültek, amelyek húshasznú hízó állatokat 

állítottak elő. 2006-ban üszőhízlalásra egyáltalán nem járt támogatás, és ebben az évben 

az üszőhizlaló gazdaságok ennek értelmében nem is realizálhattak ebből a forrásból 

bevételt lásd 28. ábra. 

 
28. ábra Az egyes hasznosítási irányok részesedése az állami támogatásokból a mintába került 

üzemek esetében 2006-ban. 

 

Forrás: Saját számítás 

 

A marhahús előállítását az Európai Unió extenzív tartástechnológia esetében támogatja, 

melynek feltétele a gyepek megfelelő kihasználása, a legeltetéses állattartás. A legtöbb 

támogatásban, sorrendben a Nyugat- Dunántúli, az Észak- Alföldi, és a Közép- 

Dunántúli régió gazdái részesültek.  

 

A közvetlen támogatások régiók közötti megoszlást illetően a vizsgált üzemek esetében 

megállapítható a 29. ábrán, hogy Észak- Magyarország, és Közép- Magyarország szinte 

alig tudott bevételt realizálni a támogatásokból, mint a többi régió, köszönhető ez a 

földrajzi adottságoknak is, mivel ezeken a területeken a nem áll rendelkezésre megfelelő 

nagyságú gyepterület az extenzív marhahízlalásra, mely után a gazdálkodó 

részesülhetne az extenzifikációs támogatásban. Ezeken a területeken valószínűleg csak a 

hízottbbika után járó támogatást vehették fel. 
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29. ábra Közvetlen támogatások régiók közötti megoszlása hízó ágazatok esetében 2006 

 

Forrás: Saját számítás 

A következő 30. ábra szemlélteti a mintába került üzemek által használt összes 

gyepterület megoszlását a hasznosítási irányok szerint. Ez is azt igazolja, hogy az Unió 

extenzifikációra való törekvései, a támogatási rendszer révén a gazdálkodókat arra 

ösztönzi, hogy minőségi marhahúst állítsanak elő környezetet nem terhelő extenzív 

módon. 2006-ban a húshasznú bikahízlalás nagymértékben gyepre alapozott technológia 

keretében történt a részaránya jóval magasabb 61%, mint a többi hasznosítási irány 

esetében, melyeknek a részaránya közel azonos. A vizsgált üzemek esetében 

megállapítható, hogy a húshasznú állatok hízlalása legelőre alapozott módon történik, 

míg a kettős hasznú fajtákat kevesebb gyepterület felhasználásával, abrak, és 

szálastakarmányra alapozva hizlalják a vizsgált üzemekben. 

30. ábra: A mintába került üzemek által használt összes gyepterület megoszlása hasznosítási 

irányok szerint 2006-ban 

 

Forrás: Saját számítás 

A 2006-os évet vizsgálva megnézetem, hogy az egyes hasznosítási irányok szerint a 

régiókban milyen éves átlaglétszámmal fordultak elő melyet a 31. ábra szemléltet. Az 

ábrából jól látszik, hogy kettőshasznú üsző hízlalással csak a Dél-Alföldi, és a Nyugat-

Dunántúli régióban foglalkoztak, és ott sem volt magas az éves átlaglétszám. A Nyugat-

Dunántúli régióban volt a legmagasabb az éves átlaglétszám a bikahízlalás esetében, 

viszont az Észak-Magyarországi régió kizárólag bikahízlalással foglalkozott, és azt sem 

nagy állatlétszámmal. 



90 

 

31. ábra Az egyes hasznosítási irányú fajták éves átlaglétszáma a vizsgált üzemekben regionális 

szinten 2006-ban 

 

Forrás: Saját számítás 

A hízó ágazatok gyepekre vonatkozó dobozrajz elemzéséből (32. ábra) jól látszik, hogy 

az egyes régiókban jelentős eltérések voltak a vizsgált üzemek gyepterület nagyságait 

figyelembe véve. Az Észak-Magyarországi régióhoz gyepterület nem tartozott a vizsgált 

2006-os évben, az éves átlaglétszámot tekintve sem ért el nagy eredményt ez a régió. A 

vizsgált üzemek esetében ebben a régióban leginkább üszőhízlalással foglalkoztak. 

 

A legnagyobb gyepterületeken a Közép-Dunántúli régióban hizlaltak marhát, és ebben a 

régióban volt a legmagasabb az éves átlag létszám is, de a szórás is nagyobb, mint a 

többi régió esetében.  A Közép-Dunántúli régióban a 117 sorszámú üzem rendelkezett 

kiugró értéket képviselő gyepterülettel közel 970 hektár tartozott ehhez a gazdasághoz. 

Ebben a régióban, hasonlóan a többi régióhoz a gyepek területéhez tartozó középérték a 

medián, nem ad túl magas értéket, mindössze kb. 20-30 hektár közé tehető.  
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32. ábra: Gyepterületek alakulása 2006-ban a vizsgált régiókban dobozrajz diagrammal 

 

Forrás: Saját számítás 

 

A vizsgált régiók dobozrajza alapján az egyes régiókban az értékek között nincsen 

nagymértékű szórás. Kiugró értékekkel a Közép-Dunántúli régió 117-es üzeme mellett 

találkozunk még a Nyugat-Dunántúli régió esetében a 123, 128, és a 129-es számú 

üzemnél is. 
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A támogatások alakulásának összehasonlító dobozrajz elemzéséből jól látszik (33.ábra), 

hogy a legnagyobb egy állatra jutó támogatási összeget az Észak-Alföldi, Közép, és 

Nyugat-Dunántúli régióban, valamint Észak- Magyarországon vehették fel a vizsgált 

üzemek gazdálkodói. Az Észak-Alföldi, és az Észak- Magyarországi   régióban a 

medián 19 000 Ft/állat körül mozgott, de a szórása az értékeknek magas, mivel a doboz 

elnyújtott, ezért ez nem tekinthető átlagnak.  

33. ábra: Állami támogatások alakulása 2006-ban a vizsgált régiókban dobozrajz diagram alapján  

 

Forrás: Saját számítás 

Több kiugró értékkel bíró gazdaság is szerepel, melyek ennél az összegnél jóval 

nagyobb támogatást kaptak (1-es, 120-as, 109, -es, 110-es gazdaságok). Három 

régióban nagyon kevés volt az egy állatra jutó közvetlen támogatásokra kifizetett 

összeg, azért volt mégis az összes támogatás kifizetésből 3-13% a részesedésük, mert 

magasabb összeget kaptak arra a pár jószágra, ami a dobozrajz diagrammon jól látszik, 

ezek a csilaggal jelölt üzemek.  
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4.2.2. Hízó ágazatok főkomponens analízise 2008 

 

A 2008-as évben 111 üzem volt regisztrálva a tesztüzemi rendszerben, vizsgálataimat 

ezen tesztüzemek által szolgáltatott adatok alapján végeztem el.A 2008-as évet tekintve 

is az ezt megelőzően vizsgált 2006-os év módszerét alkalmazva végeztem el a 

főkomponens analízist. A főkomponens analízisem célja annak feltárása volt, hogy a 

2008-as évben melyek voltak azok a mutatók, amelyek összefüggést mutattak, és 

melyek voltak azok amelyek az előzőben vizsgált 2006-os évet tekintve is jelentősnek 

bizonyultak.  

 

A program lefuttatása során megkaptam a leíró statisztikai ágazati adatokat, melyet 

mellékletben szerepeltetek. Ez a táblázat a leíró jellegű statisztikai mutatókat 

tartalmazza, mely alapján megállapítható, hogy a vizsgálatokat 56 esetben lehetett 

elvégezni. A szórás vizsgálatakor megállapítottam, hogy a szórás értékei igen magasak 

ebben az esetben is, éppen ezért az előző évhez hasonlóan nem vehetőek 

reprezentatívnak a kapott táblázat értékei. Megállapítható továbbá, hogy a felvett 

támogatási összeg 14000 Ft körül volt állatonként, de itt nagy a szórás mértéke.  

 

Annak érdekében, hogy pontosabb információkat kapjak a vizsgált tesztüzemekről a 

mutatókat korrelációs mátrix segítségével is megvizsgáltam. 

 

A korrelációs mátrix alapján megállapítottam, hogy közepesen erős egyirányú a 

kapcsolat az alapanyag költség, és a saját hízó alapanyag értéke között, mely 

véleményem szerint azt magyarázza, mely szerint minél magasabb a saját szaporulatból 

beállított állatok fajlagos értéke, az alapanyag költsége annál kevesebb. Ezt az 

összefüggést szakirodalmak, és a gyakorlat is alátámasztja.  

 

A hízóállatok értékesítési átlagára pozitív egyirányú korrelációt mutat a termelési 

értékkel, valamint az összes árbevétellel, ebből azt a következtetést vontam le, miszerint 

minél magasabb a hízóállat értékesítési átlagára annál nagyobb lesz az ágazat összes 

bevétele, illetve a termelési értéke. Ez az összefüggés is szakirodalom által 

alátámasztott összefüggést igazol, véleményem szerint van oksági kapcsolat szakmailag 

is a vizsgált mutatók között, továbbá azt a hipotézisemet támasztja alá, miszerint a 

klasszikus értelemben vett piaci mechanizmusok máig megállják a helyüket. 

 

A saját termelésű abraktakarmány egy állatra jutó értéke pozitív egyirányú korrelációt 

mutat a termelési értékkel, viszont negatív korrelációban van a vásárolt abraktakarmány 

költségével, mely véleményem szerint azt jelenti a vizsgált mutatók esetében, hogy 

minél kevesebb abraktakarmányt tud a gazda saját termelésből fedezni, annál többet kell 

vásárolnia, így csökkenni fog a termelési érték. Ez a korreláció igaz a saját, és a vásárolt 

abraktakarmány esetében is.  

 

Az állategészségügyi költségek pozitív korrelációban vannak a termelési értékkel, 

valamint az értékesítési átlagárral, mely azt jelentheti, hogy amennyiben nagyobb 

összeget fizet ki a gazda állategészségügyi kiadásokra az meg fog jelenni az értékesítési 

átlagárban és a termelési értékben is. Ez esetben oksági kapcsolatot vélek felfedezni a 

mutatók között. 
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Az általam kiválasztott mutatók alkalmasságát ebben az estben is megvizsgáltam a 

Kaiser-Meyer-Olkin mutató segítségével, továbbá a Bartlett –próbával, illetve az Anti 

image korrelációs mátrixszal is.  

 

A lefuttatott főkomponens analízis eredménye a vizsgált esetben a KMO=0,473 es 

eredményt hozta, a Bartlett próba empirikus szignifikancia szintje kevesebb, mint 1%, 

mely értelmében a mutatórendszerem alkalmas a többváltozós módszerrel történő 

elemzésre. 

 

Az Anti-image mátrix korrelációs részében a főátlóban lévő értékek a megfigyelt 

változók közös variancia hányadait fejezik ki. Ebben az esetben a referencia érték 0,5. 

Mindegyik változó esetében ez az image érték elérte a referencia értéket.  

 

Főkomponensek variancia táblázatából a következő megállapításokat vontam le: 

 

1. Az elemzés során 15 főkomponens állítható elő, melyből a jelentősnek 6 darab 

bizonyult. 

2. Az első főkomponens 22,9 %-kal, a második 15,4%-kal a harmadik 10,3 %-kal, 

a negyedik 8,7%-kal, az ötödik 7,5 %-kal, a hatodik 7,2%-kaljárult hozzá az 

adatrendszer összvarianciájához. 

3. A megfigyelt változók információtartalmának 71,9 %-a van betömörítve a hat 

koordinátába. 

A kommunalitások táblázat által kapott eredmények azt mutatták ki, hogy a legnagyobb 

mértékben a saját állományból történő hízó alapanyag beállítás költsége, termelési érték 

értékeinek szóródását magyarázzák a jelentős főkomponensek, de a többi esetében is 

igen erős a kapcsolat volt a jellemző. 

 

A 2006-os évre végzett vizsgálathoz hasonlóan ebben az esetben is miután 

megvizsgáltam a főkomponens súlyok „A” mátrixát, úgy döntöttem, az alaposabb 

vizsgálatot a Rotációs főkomponens súlyok mátrixát alapul véve fogom elvégezni 

(14.táblázat). A mátrixban ismét 2-4 változós csoportokat különítettem el az értékek, és 

az előjelek alapján. Specifikus főkomponens ebben az esetben nem volt található a 

kapott eredmények alapján, minden főkomponens közös főkomponens. 
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14.táblázat: Hízó ágazatok rotációs főkomponens súlyok mátrixa 2008 

Rotációs főkomponens súlyok mátrixa 

 
Főkomponens sorszáma 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Termelési érték (Ft/db)            ,888 ,164 -,059 ,091 ,049 ,076 

Hízóállat értékesítési átlagár 

(Ft/kg) 

,792 -,161 ,177 -,108 -,022 -,064 

Ágazat összes árbevétele 

(Ft/db) 

,775 ,064 -,110 ,063 ,153 ,025 

Állategészségügyi költség 

(Ft/db) 

,666 ,229 -,019 ,061 -,143 -,154 

Vásárolt tömegtakarmány 

(Ft/kg) 

-,246 -,797 ,191 ,012 ,169 -,023 

Saját termelésű 

tömegtakarmány (Ft/kg) 

-,020 ,759 -,002 -,067 ,350 ,017 

Közvetlen állami támogatás 

(Ft/db) 

,008 ,602 -,089 ,404 -,196 ,149 

Hízó alapanyag saját 

állományból (Ft/db) 
-,140 -,177 ,906 -,111 -,038 ,017 

Alapanyag költség ( Ft/db) ,481 -,073 ,676 -,109 ,216 ,191 

Vásárolt abraktakarmány 

(Ft/kg) 

,079 ,031 ,011 -,874 ,094 ,073 

Saját termelésű abraktakarmány 

(Ft/kg) 

,325 ,154 -,285 ,673 ,226 ,162 

Gazdasági általános költség 

(Ft/db) 

-,060 -,012 ,105 -,074 ,814 -,107 

Állatsűrűség -,294 -0,0 ,118 -,216 -,554 -,413 

Egyéb közvetlen változó 

költség (Ft/db) 

-,216 ,150 ,184 ,046 ,002 ,801 

Forrás: Saját számítás 
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Az 1. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, hogy a figyelembe vett 

változók közötti kapcsolat mind egyirányú, vagyis a termelési érték pozitívan függ 

össze a hízóállatok értékesítési átlagárával, az ágazatban realizálható összes 

árbevétellel, és az állategészségügyi költségekkel. Ez véleményem szerint azt a 

klasszikus megállapítást támasztja alá, miszerint minél nagyobb a hízóállatok 

értékesítési átlagára, annál nagyobb lesz a realizálható bevétele a gazdálkodónak, 

nagyobb termelési értéket tud előállítani. A változók pozitív összefüggést mutattak 

továbbá az állategészségügyi költségekkel is, viszont ezt a kapcsolatot szakmailag nem 

látom megalapozottnak, így ezt a további elemzésem során nem veszem figyelembe. 

 

A 2. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, hogy a vásárolt tömegtakarmány 

áll ellentétes irányú kapcsolatban a saját termelésű tömegtakarmánnyal, illetve a 

közvetlen állami támogatással. Ez azt a felvetésemet igazolhatja, miszerint támogatás 

extenzív tartásmód esetében jár a gazdáknak, ezt erősíti a kapott eredmény is, mivel a 

vásárolt abraktakarmánnyal ellentétes irányú a kapcsolat, tehát aki nagy mennyiségben 

vásárol abraktakarmányt valószínűleg nem extenzív technológiát alkalmaz, ezáltal 

kevesebb állami támogatáshoz jut.  

 

A 3. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, hogy az alapanyag költség 

pozitív egyirányú kapcsolatban áll a saját hízó alapanyag beállításával. Ezen változók 

közötti oksági kapcsolatot nem találok, mivel a két változó negatív mozgása esetében 

beszélhetnénk véleményem szerint értékelhető kapcsolatról.  

 

A 4. főkomponens kiértékelése során megállapítottam a vizsgált mutatók esetében, hogy 

a saját, illetve a vásárolt abraktakarmány egy állatra vetített értékei ellentétes irányú 

„mozgást” mutatnak. Ezt állapítottam meg a korrelációs mátrix elemzése során is.  

 

Az 5. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, hogy a gazdasági általános 

költség és az állatsűrűség közötti kapcsolat ellentétes irányú. Mely értelmezésemben azt 

jelenti, hogy a tesztüzemek esetében 2008-ban minél nagyobb volt a gazdaságban tartott 

állatok létszáma annál kevesebb volt az egy egyedre jutó gazdasági általános költség. 

 

 A 6. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, hogy a szerves trágya értéke, és 

az egyéb közvetlen változó költség közötti kapcsolat ellentétes irányú. Ebből arra 

következtetek, hogy a vizsgált évben a tesztüzemeknél minél nagyobb volt a szerves 

trágya értékesítéséből származó bevétel annál kevesebb volt a gazdálkodót érintő 

közvetlen változó költség, vagyis ebben az esetben a trágya környezetbartát kezelésének 

költsége nem fog megjelenni, sőt bevételt realizálhat, nem költséget a gazdálkodó.  

 

A következő lépésben a megfigyelési egységeket csoportokba rendeztem az első két 

főkomponens koordinátarendszerében foglalt helyzetük alapján. A 34. ábra elemzése azt 

mutatja, hogy, az első főkomponens koordináta alapján elkülönülnek a húshasznosítású 

üszőhízlalás és a kettős hasznosítású bikahízlalás alágazatok (ezekre az üzemekre 

általában a hízóállat alacsonyabb értékesítési átlagára, alacsonyabb árbevétel, 

alacsonyabb termelési érték, valamint alacsonyabb állategészségügyi költség a 

jellemző).  
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34. ábra: A vizsgálatba került cégek elhelyezkedése a hasznosítási irányok szerint  az első két 

főkomponens koordináta-rendszerében 2008-ban 

 

Forrás: Saját számítás 

A következő 35. ábrán azt vizsgáltam, hogy az elemzésbe került üzemek az első két 

főkomponensnél figyelembe vett mutatók alapján mutatnak-e a regionális 

hovatartozásuk szerinti elkülönülést. Az üzemek regionális hovatartozásának 

csoportalakító hatása nem mutatható ki az első két főkomponensnél vizsgált mutatók 

értékeit illetően. 
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35. ábra: Első két főkomponens alapján végzett regionális hovatartozás szerinti vizsgálat 

eredménye 2008 

 

Forrás: Saját számítás 

 

 

A 2008-as évben az alábbiak jellemezték a hízó ágazatokat a vizsgált üzemek esetében: 

 

Az állami támogatások nagy részét azok a gazdák vehették fel, amelyek húshasznú hízó 

állatokat állítottak elő (36. ábra). A következő diagramon jó látható az egyes 

hasznosítási irányok támogatottsága közötti eltérés. A támogatások közel háromnegyed 

részét vehették fel a húshasznú bikahízlalással foglalkozó gazdák, míg ez a húshasznú 

üszők esetében minimális volt, maximum csak az extenzifikációs támogatást kaphatták, 

de a kettőshasznosítású üszők esetében is ez figyelhető meg. 

 
36. ábra Az egyes hasznosítási irányok részesedése az állami támogatásokból a mintába került 

üzemek esetében 2008. 

 

Forrás: Saját számítás 
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A közvetlen támogatások régiók közötti megoszlást illetően a vizsgált üzemek esetében 

megállapítható, hogy Észak- Magyarország, és Közép- Magyarország közel sem tudott 

annyi bevételt realizálni a támogatásokból, mint a többi régió, köszönhető ez a földrajzi 

adottságoknak is, mivel ezeken a területeken a nem áll rendelkezésre megfelelő 

nagyságú gyepterület az extenzív marhahízlalásra, mely után a gazdálkodó 

részesülhetne az extenzifikációs támogatásban. Ezeken a területeken valószínűleg csak a 

hízottbbika után járó támogatást vehették fel. 

 

 

Az állami támogatás egy állatra vetített átlagos értékének alakulását is megvizsgáltam 

régiónként (37. ábra), mely azt mutatta, hogy a mintába került üzemek esetében 2008-

ban a legalacsonyabb összeget a Közép- Dunántúli régióban realizálták átlagosan 

8000Ft/egyed áron, ami azért is érdekes, mert ez a régió kapta a támogatások 

legnagyobb részét regionális szinten. A legmagasabb összeget a Dél-Dunántúli régióban 

kapták itt közel 48000Ft volt az egy állatra jutó átlagos támogatási összeg. 

21. ábra Az állami támogatás egy állatra vetített átlagos értékének alakulása régiónként, 

a mintába került üzemek esetében 2008-ban. 

37. ábra Az állami támogatás egy állatra vetített átlagos értékének alakulása régiónként 2008 

 

 

Forrás: Saját számítás 

A marhahús előállítását az Európai Unió extenzív tartástechnológia esetében támogatja, 

melynek feltétele a gyepek megfelelő kihasználása, a legeltetéses állattartás. A legtöbb 

támogatásban, sorrendben a Közép- Dunántúli, az Észak- Alföldi, és a Dél-Alföldi régió 

gazdái részesültek (38. ábra). 

 
38. ábra:A közvetlen támogatások régiók közötti megoszlása hízó ágazatok esetében 2008 
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Forrás: Saját számítás 

A következő 39. ábra szemlélteti a mintába került üzemek által használt összes 

gyepterület megoszlását a hasznosítási irányok szerint. Ez is azt igazolja, hogy az Unió 

extenzifikációra való törekvései, a támogatási rendszer révén a gazdálkodókat arra 

ösztönzi, hogy minőségi marhahúst állítsanak elő környezetet nem terhelő extenzív 

módon. 2008-ban a húshasznú bikahízlalás nagymértékben gyepre alapozott technológia 

keretében történt a részaránya jóval magasabb, mint a többi hasznosítási irány esetében, 

melyeknek a részaránya közel azonos. 

39. ábra: A mintába került üzemek által használt összes gyepterület megoszlása hasznosítási 

irányok szerint 2008-ban 

 

Forrás: Saját számítás 

Az egy darab hízóállat saját állományból történő beállításának költségét ábrázoló 

mutató értékeinek szóródását vizsgálva (boxplot) megállapítható (mellékletben), hogy 

mindössze egy magasan kiugró érték van, mely erősen kiugró értékkel (csillagok) 

rendelkezik az a 12. sorszámú gazdaságok, gyengén kiugró támogatás-értéket (körök) 

tapasztalunk a 7-es sorszámú vállalkozásoknál. Az alsó kvartilis alapján megállapítható, 

hogy a gazdaságok kb. fele nem állított be saját állományból hízó alapanyagot. A saját 

állományból történő beállítás középérték alapján megközelítőleg 100 000Ft/ egyed volt. 
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40. ábra: Gyepterületek dobozrajz diagramja 2008 

 

Forrás: Saját számítás 

A gyepterület nagyságokra vonatkozó boxplot diagram elemzése (40. ábra) során 

megállapítottam, hogy a vizsgált üzemek között a 2008-as évben már sokkal nagyobb 

területen folytattak hízlalást, mint a 2006-os évben, viszont volt, ahol visszaesett a 

gyepterület nagysága Pl. a Közép-Dunántúli régióban. A doboz nagyságok a Nyugat-

Dunántúli, az Észak-Alföldi, és a Dél-Alföldi régió esetében a legnagyobbak, itt a 

gyepek területének nagysága 5-70 hektár volt, a mediánt a 10 hektár környékén találjuk, 

ami nem túl nagy érték. A Dél-Alföldi régió esetében a gyepterületek nagysága 10- 60 

hektár körül volt, bár voltak kiugró értékek, a 9-es, 27-es, és a 19-es gazdaság esetében.  

 

Megállapítható, hogy a 2006-os évhez képest a gyepterületek esetében növekedés volt 

tapasztalható, a hízlaló tevékenységet végző gazdák extenzívebb módon tartják az 

állataikat, valószínüleg az extenzifikációs támogatásnak köszönhetően, a gyepterületek 

további növelése kívánatos. 

 

Az év eleji állatlétszámok, és hasznosítási irányok alakulását mutatja a következő 40. 

ábra, mely jól szemlélteti azt, hogy Észak-Alföldi régió tesztüzemei tartották a legtöbb 

húshasznú bikát, és ebben a régióban szinte kizárólag csak bika hízlalással 

foglalkoznak. Az egy állatra jutó közvetlen támogatások mértéke itt 30 000-50 000 Ft 

körül alakultak a boxplot elemzés alapján. A Dél-Alföldi régió tesztüzemeiben 

változatos szerkezetben történt a bikahízlalás, a legnagyobb számban húshasznú bikát 

tartottak, de üszőhízlalás is nagy volumenben történt. 
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40. ábra: 2008 év eleji állatlétszám alakulása az egyes hasznosítási irányok, és régiók szerint 

 

Forrás: Saját számítás 
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A 2008-as év egy állatra jutó közvetlen állami támogatást elemző dobozrajz (41.ábra) 

alapján megállapítható, hogy az Észak-Magyarországi régió csekély mértékben tudta 

kihasználni a támogatást. Az egyes régiókban az átlagos támogatási összeg 0 és 

80 000Ft/ állat körül alakult a vizsgált üzemekben. Volt néhány kiugró érték, amely 

véleményem szerint nem a reális helyeztet tükrözi, például a 46-os gazdaság esetében, 

mivel  a jelenlegi támogatási rendszer alapján nem lehet közel 500 000 Ft közvetlen 

állami támogatást felvenni egy egyed után. A mediánok helyzetéből azt a következtetést 

vontam le, hogy a 2008-as évben a támogatási összegek a gazdaságok többsége 

esetében 30 000 -80 000Ft/ állat intervallumban mozogtak. Közép-Dunántúl esetében a 

szóródás viszonylag magas, és itt volt található az extrémen kiugró érték is. 
 

41. ábra: Egy állatra jutó közvetlen állami támogatás boxplot diagramja 2008 

 

Forrás Saját számítás 
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4.2.3.Húshasznú tehén ágazat főkomponens analízise 2006  

 

A 2006-os évben 63 üzem volt regisztrálva a tesztüzemi rendszerben, vizsgálataimat 

ezen tesztüzemek által szolgáltatott adatok alapján végeztem el. 

 

A program lefuttatásának első lépéseként ebben az esetben is megkaptam a leíró 

statisztikát tartalmazó táblázatot, melyet a mellékletben szerepeltetek. A táblázat a leíró 

jellegű statisztikai mutatókat tartalmazza, mely alapján megállapítható, hogy a 

vizsgálatokat 48 esetben lehetett elvégezni. A szórás vizsgálatakor megállapítottam, 

hogy az állatsűrűség vizsgálati pontjánál a 100 hektárra jutó átlaglétszám 27 darab volt, 

de a szórás értéke magas. Megállapítható továbbá, hogy a felvett támogatási összeg 27 

289 Ft volt állatonként, de itt is nagy a szórás, épen ezért további vizsgálatok 

elvégzéséhez ezt a táblázatot nem alkalmaztam. 

 

Az elemzés következő lépéseként az előzőekhez hasonlóan elemeztem korrelációs 

mátrixot, melyből megállapítottam, hogy a vizsgált mutatók között a borjú szaporulat 

pozitív korrelációban van a választott borjú átminősítésével, a megtermékenyítés 

költségeivel, illetve a gazdasági általános költséggel. Ez véleményem a mutatók 

értékelése alapján azt jelenti, hogy a tesztüzemek esetében a 2006-os évet vizsgálva a 

gazda minél többet fordított megtermékenyítésre, annál több lehetett a borjú szaporulat 

a gazdaságon belül, viszont ebből adódóan nagyobb gazdasági általános költséggel is 

kellett számolnia.  

 

A választott borjú értékesítési átlagára pozitív korrelációban van a közvetlen állami 

támogatással, és az ágazat összes árbevételével, mely értelmezésemben azt jelenti, hogy 

a tesztüzemeknél a vizsgált évben minél több közvetlen állami támogatást tudott az 

ágazat realizálni, annál nagyobb volt az ágazat összes árbevétele, ami összefügg a borjú 

értékesítési átlagárával, miszerint a nagyobb étékesítési ár magasabb ágazati árbevétellel 

párosult. 

 

A korrelációs mátrix eredménye alapján minél nagyobb a megtermékenyítésre fordított 

összeg a gazdaságon belül, annál nagyobb lesz a borjú szaporulat, mely következtében a 

gazdálkodó több állatot tud átminősíteni, bár véleményem szerint szakmailag ezt az 

összefüggést nem látom megalapozottnak.  

 

Gépköltségek esetében pozitív korreláció figyelhető meg a saját termelésű 

tömegtakarmánnyal, véleményem szerint azért, mert a saját előállításhoz nagyobb 

géphasználat is párosul, ezzel a gépek használatából adódó költségek is magasabbak 

lesznek a gazdálkodó számára, ebből adódik az összefüggés is, miszerint minél többet 

használja a gépeit annál nagyobb lesz azok értékcsökkenése is, ezáltal növekszik az 

értékcsökkenési leírás mértéke is.  A táblázat alapján a gépköltségek negatív 

korrelációban vannak a gazdasági általános költséggel. 

 

A lefuttatott főkomponens analízis eredménye a vizsgált esetben a KMO=0,547-es 

eredményt hozta, a Bartlett próba empirikus szignifikancia szintje kevesebb, mint 1%, 

mely értelmében a mutatórendszerem alkalmas a többváltozós módszerrel történő 

elemzésre. 
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Főkomponensek variancia táblázatából a következő megállapításokat vontam le: 

1. Az elemzés során 17 főkomponens állítható elő, melyből a jelentősnek 6 

darab bizonyult. 

2. Az első főkomponens 18,7 %-kal, a második 14,4%-kal a harmadik 12,3 %-

kal, a negyedik 10,9%-kal, az ötödik 7,3 %-kal, a hatodik 6,3 %-kal járult 

hozzá az adatrendszer összvarianciájához. 

3. A megfigyelt változókban szereplő információ 70%-a van betömörítve a hét 

mesterséges koordinátába. 

A kommunalitások táblázatban kapott eredmények azt mutatták ki, hogy a legnagyobb 

mértékben a borjú szaporulat, és a választott borjú átminősítésének szóródását 

magyarázzák a jelentős főkomponensek, közepes mértékben magyarázzák az közvetlen 

állami támogatások, közvetlen változó költség, legkisebb mértékben a tenyészállatok 

értékcsökkenését érintően magyarázza, a kiválasztott matatók mind magas értékeket 

értek el.  

Következő lépésben a főkomponens súlyok mátrixának eredményeit elemeztem ki 

(15.táblázat). Ezen mátrix segítségével a megfigyelt, és a látens súlyok kapcsolati 

rendszerét lehet feltárni. A mátrix segítségével jelölhetőek ki a változócsoportok a 

mutatórendszerben, és mivel az adott mutatók egy adott főkomponens által 

determináltak jelentős kapcsolatban állnak egymással. 

 
15. táblázat:Főkomponens súlyok mátrixa húshasznú tehén ágazat esetében 2006 

Főkomponens súlyok mátrixa 

 Főkomponens 

 1 2 3 4 5 6 

Borjú szaporulat (Ft/db) ,844 ,355 ,010 ,055 -,085 -,237 

Gazdasági általános költség  (Ft/db) ,737 -,159 -,062 ,216 ,323 ,000 

Tenyészállatok értékcsökkenése (Ft/db) 
-,566 ,118 ,148 ,329 ,233 -,022 

Természetes, és mesterséges 

termékenyítés költsége (Ft/db) 

,544 ,165 ,364 ,223 -,214 -,161 

Közvetlen állami támogatás(Ft/db) 
-,037 ,686 -,275 -,281 ,102 ,113 

Választott borjú átminősítése (Ft/db) 
,604 ,665 ,006 ,094 -,221 -,137 

Választott borjú értékesítési átlagár 

(Ft/db) 

-,352 ,569 -,433 ,169 ,036 ,205 

Ágazat összes árbevétele 
-,351 ,505 -,471 ,228 -,104 ,068 

Értékcsökkenési leírás (Ft/db) 
-,214 ,318 ,742 -,045 ,079 ,165 

Szerves trágya értéke (Ft/db) 
,174 ,077 -,548 -,442 ,005 ,264 

Gépköltségek (Ft/db) 
-,454 ,526 ,540 -,107 ,000 -,053 

Vásárolt tömegtakarmány (Ft/kg) 
,052 ,246 -,139 ,703 -,392 ,100 

Állategészségügyi költség (Ft/db) 
-,096 ,143 ,094 ,597 ,523 -,097 

Saját termelésű tömegtakarmány (Ft/kg) 
-,104 ,491 ,200 -,581 ,070 -,371 

Egyéb közvetlen változó költség (Ft/db) 
,430 ,238 -,048 ,027 ,692 ,165 

Saját termelésű abraktakarmány(Ft/kg) 
,172 ,047 ,454 ,090 -,201 ,658 

Állat sűrűség -,421 -,075 -,168 ,276 -,063 -,442 

Forrás: Saját számítás 

 

Ebben az esetben a rotációs főkomponens súlyok mátrixát nem kellett elkészítenem 

mivel  jól illeszkedő mesterséges változó-struktúrát kaptam eredményül. A mátrixban 2-
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4 változós csoportokat különítettem az értékek, és az előjelek alapján. Közös 

főkomponens lett az 1,2,3,4,6, specifikus főkomponens az 5-ös. 

A főkomponens struktúra az jelzi, hogy az egyéb közvetlen változó költség független a 

többi változótól. 

 

Az 1. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, hogy a figyelembe vett 

változók közötti kapcsolat egyirányú a borjú szaporulat, a gazdasági általános költség, 

és a megtermékenyítés költsége között, ellentétes irányú a tenyészállatok 

értékcsökkenése esetében. Véleményem szerint ez azt jelenti, hogy a 2006-os évben a 

tesztüzemek esetében a gazdálkodó minél többet számolt el tenyészállat értékcsökkenés 

jogcímen annál kevesebb volt a gazdálkodó gazdasági általános költsége, mely 

kevesebb borjú szaporulatot feltételezett a vizsgált évben. Minél nagyobb volt a 

gazdaságban a borjú szaporulat annál többet fordított valószínűleg a gazda a 

megtermékenyítésre, így nagyobb volt a gazdaság általános költsége is. 

 

A 2. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, hogy a 2006-os évet vizsgálva 

pozitív összefüggés van az állami támogatások, a választott borjú átminősítése, a 

választott borjú értékesítési átlagára, valamint az ágazat összes árbevétele között. Ez azt 

jelentette az adott évben, hogy a húshasznú tehén ágazat árbevétele a fentiektől nagyban 

függött, vagyis minél több borjút minősítettek át annál több lett a húshasznú tehén 

alapanyag, melyre fel lehetett venni a közvetlen állami támogatást is.  Ebből adódóan 

minél magasabb volt a borjú értékesítési ára az ágazat árbevétele annál nagyobb lett. 

 

A 3. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, pozitív egyirányú kapcsolatról 

beszélhetünk az értékcsökkenési leírás, és a gépköltségek között, vagyis minél 

nagyobbak a gépköltségek annál nagyobb lesz az értékcsökkenésük is, annál többet 

tudott a gazdálkodó elszámolni.  Ezen mutatók negatív kapcsolatban állnak a szerves 

trágya értékével, mely értelmezésemben azt jelenti, hogy minél nagyobb bevételt tudott 

a gazdálkodó a szerves trágya értékesítéséből realizálni annál kevesebb volt a 

gazdaságában felmerülő gépekhez köthető költsége, vagyis nem ő juttatta ki a földekre a 

trágyát, amihez a gépeit igénybe venné, hanem eladta, ezért nem jelenik meg a gépek 

használatához köthető értékcsökkenés sem. 

 

A 4. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, hogy negatív irányú kapcsolat áll 

fenn a saját termelésű tömegtakarmány értéke, és a vásárolt tömegtakarmány átlagára 

között. Pozitív kapcsolat van a vásárolt tömegtakarmány, és az állategészségügyi 

költségek alakulása között. ez az összefüggés a mutatók között azt jelenti, hogy minél 

több tömegtakarmányt vásárolt a gazda annál több volt az állategészségügyi kiadások 

fedezésére fordított kiadása is, továbbá minél több saját termelésű tömegtakarmányt 

használ fel annál kevesebb lesz az ilyen jellegű kiadása. Az állategészségügyi 

kiadásokkal összefüggő eredmény esetében oksági kapcsolatot nem vélek felfedezni, 

véleményem szerint ez  valamely,  a program által ki nem mutatott harmadik mutatónak 

a hatására jelent meg, ezt szakmailag nem lehet alátámasztani, így a továbbiakban ezzel 

az összefüggéssel nem foglalkozom. 

 

Az 5. főkomponens specifikus, mivel nem áll kapcsolatban a többivel, csupán egy 

eleme van a közvetlen változó költség, mely azt jelenti, hogy a közvetlen változó 

költség független a többi változótól. 

 

A 6. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, hogy a figyelembe vett változók 

közötti kapcsolat ellentétes irányú, az állatsűrűség és a saját termelésű abraktakarmány 

esetében. A mutatók közötti összefüggés értelmében véleményem szerint 2006-ban 
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azokban a gazdaságokban ahol nagy volt az állatsűrűség kevesebb volt a saját termelésű 

takarmány mennyisége, mely azt jelzi, hogy ezek a gazdaságok vásárolt 

abraktakarmányból fedezték állataik szükségleteit, mely intenzív gazdálkodási módra 

enged következtetni. 

 

A következő lépésben a megfigyelési egységeket csoportokba rendeztem, és a 42. ábrán 

szemléltetem.  

42. ábra: Első két főkomponens alapján végzett regionális hovatartozás szerinti vizsgálat 

eredménye 2006-ban anyatehén tartó ágazatok esetében 

 

Forrás: Saját számítás 

 

A 42. ábrán azt vizsgáltam, hogy az elemzésbe került üzemek az első két 

főkomponensnél figyelembe vett mutatók alapján mutatnak-e a regionális 

hovatartozásuk szerinti elkülönülést. Az üzemek regionális hovatartozásának 

csoportalakító hatása nem jelentkezik. 

 

Az egy állatra jutó közvetlen állami támogatások nagyságát vizsgálva megállapítottam a 

43. ábrán, hogy a Nyugat-Dunántúli régióban kapták a gazdák a legtöbb állami 

támogatást a vizsgált évben. A legkevesebb támogatásban az Észak-Magyarországi 

régió gazdái részesülhettek. 
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42. ábra: Egy állatra jutó állami támogatások összegének regionális összevetése 2006-ban 

anyatehén tartó ágazatok esetében 

 

Forrás: saját számítás 

 

Ha megnézzük az anyatehén tartó ágazatok boxplot diagramját (43. ábra) jól látszik a 

különbség az egyes régiók között. Az egyes régió mediánjai eltérően alakultak, míg az 

Észak-Alföldi régió esetében ez az érték 25 000 Ft volt, a többi régió esetében ez 35 000 

Ft környékén alakult. A Dél-Alföldi régiónál érdekesen alakult a megoszlás, az értékek 

szóródása igen nagy, ez látszik a doboz alakjából, itt a medián a 0 Ft-ra esik, viszont 

volt sok gazdaság, amely ennél jóval többet 35 000 Ft-ot realizált állatonként. 

43. ábra: Tesztüzemek esetében 2006-ban az egy állatra jutó közvetlen állami támogatások 

alakulása regionális szinten az anyatehén tartó ágazatok esetében 

 

Forrás: saját számítás 
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Az anyatehén tartás alapja a megfelelő nagyságú gyepterület, ennek a helyzetét is 

vizsgáltam a tesztüzemek esetében. A legnagyobb gyepterületekkel a Közép-Dunántúli 

tesztüzemek rendelkeztek összesen 1243 hektár volt a 2006-os évben, ezt követte a Dél-

Alföldi régió. 

44. ábra: Éves átlagos anyatehén létszám a vizsgált üzemekben 2006-ban 

 

Forrás: Saját számítás 

A legnagyobb éves anyatehén átlaglétszáma Dél-Alföldi régióban volt (44. ábra), közel 

500 darabot tartottak itt, a következő a Közép –Dunántúli régió volt, itt 441 darab volt. 

Ez a két régió volt az ahol az anyatehén tartás volumene a legnagyobb volt a 

gyepterület, és az átlaglétszám alapján a vizsgált tesztüzemekben 2006-ban. 

45. ábra: Gyepterületek megoszlása a vizsgált tesztüzemek esetében regionális szinten 2006-ban 

 

Forrás: Saját számítás 

A vizsgált megyében a legnagyobb gyepterületekkel a Dél-Alföldi, és a Közép-

Dunántúli régió rendelkezett a vizsgált évben, de jelentő területekkel rendelkezett a Dél-

Dunántúli, és a Nyugat-Dunántúli régió is (45. ábra). 
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46. ábra: Dobozrajz elemzés a vizsgált tesztüzemek gyepterületére 

 

Forrás: Saját számítás 

A vizsgált tesztüzemek esetében a dobozrajz (46. ábra) változatos képet mutat, a medián 

értékek az 50 hektár környékén találhatóak a legtöbb régió esetében. A legnagyobb 

területi megoszlást a Közép-Magyarországi régió esetében találjuk, itt a doboz 

nagyságából megállapítható, hogy a gyepterületek nagysága 20-180 hektár között volt. 

Kiugró értékekkel találkozunk a Közép- Nyugat-, és Dél Dunántúli régiók esetében, de 

az Észak- és Dél- Alföldi régióban is van 1-2 kiugró üzem.  
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4.2.4. Húshasznú tehén ágazat főkomponens analízise 2008  

 

Annak érdekében, hogy átfogóbb képet kapjak a húshasznú tehén ágazatról 

megvizsgáltam a 2008-as tesztüzemi adatokat is a főkomponens analízis segítségével, 

mely évben 78 üzem volt regisztrálva a tesztüzemi rendszerben. Vizsgálataimat ezen 

tesztüzemek által szolgáltatott adatok alapján végeztem el. 

 

Első lépésben itt is a leíró statisztikai adatokat kaptam meg a program lefuttatásának 

eredményeként. A táblázat a leíró jellegű statisztikai mutatókat tartalmazza, mely 

alapján megállapítható, hogy a vizsgálatokat 54 esetben lehetett elvégezni. A szórás 

vizsgálatakor megállapítottam, hogy az állatsűrűség vizsgálati pontjánál a 100 hektárra 

jutó átlaglétszám 27 darab volt, de a szórás értéke magas, ezért ebben az esetben sem 

tekinthető ez az eredmény átlag létszámnak a tesztüzemek esetében. Megállapítható 

továbbá, hogy a felvett támogatási összeg 27 000 Ft volt állatonként, de itt is nagy a 

szórás. A legnagyobb költségek a tesztüzemek esetében a takarmány költségek esetében 

merültek fel, de további jelentős költségvonzattal jár az állategészségügyre, valamint a 

megtermékenyítésre fordított kiadások. 

 

A következő lépésben a 2008-as évet vizsgálva elkészítettem az ágazat  korrelációs 

mátrixát mely alapján megállapítottam, hogy a vizsgált mutatók között a legtöbbre 

hatással a borjú szaporulat értéke van, amely véleményem szerint igazolja azt a 

szakirodalmi megállapítást miszerint  a borjú szaporulat elérése az anyatehén tartás 

célja.  

 

A vizsgált évet tekintve a korrelációs mátrix alapján a borjú szaporulat erős pozitív 

irányú kapcsolatban áll a választott borjú átminősítésével, mely az előbbi megállapítást 

igazolja. További egyirányú kapcsolat fedezhető fel a szerves trágya értékesítéséből 

származó bevétel nagysága és a borjúszaporulat között. A szaporulat értéke továbbá 

egyirányú pozitív kapcsolatban áll a mátrix alapján a vásárolt tömegtakarmány 

átlagárával, viszont érdekes módon a saját termelésű tömegtakarmány, illetve a saját 

termelésű abraktakarmány esetében nem mutatható ki értékelhető kapcsolat.  

 

A tenyészállatok értékcsökkenésével negatív irányú kapcsolat fedezhető fel, mely 

alapján minél nagyobb a borjú szaporulat annál nagyobb lesz a tenyészállatok 

értékcsökkenése. További negatív irányú kapcsolatot mutat a borjú szaporulat az állami 

támogatásokkal, vagyis minél nagyobb a borjú szaporulat, mely véleményem szerint 

azzal magyarázható, hogy kevesebb lesz az elérhető állami támogatás nagysága, mivel 

növekszik az egy hektárra jutó állatok létszáma. 

 

A következő mutató, amelynél több kapcsolat feltárható az a tenyészállatok 

értékcsökkenéséhez kapcsolódik a vizsgált évben. Ennél a mutatónál az egyedüli pozitív 

irányú kapcsolat az állami támogatások esetében található. Az állami támogatások egy 

állatra jutó magasabb értéke általában a tenyészállatok nagyobb értékcsökkenésével 

társul, ami fordítva is igaz. Ez értelmezésemben azt jelenti, hogy minél több tenyészállat 

került ki a gazdaságból, minél több volt az állatok értékcsökkenése, annál több állami 

támogatásban részesült a gazdálkodó, mivel újabbakat tudott beállítani, melyekre 

felvehette az anyatehenek után járó támogatásokat.  A mutatókból továbbá az a 

kapcsolat mutatható ki, miszerint minél nagyobb az adott tenyészállat értékcsökkenése, 

annál kevesebb a borjú szaporulata, ebből adódóan ez a negatív irányú kapcsolat 

véleményem szerint igazolható. További negatív irányú kapcsolatot találtam a szerves 

trágya értéke, és az állatok értékcsökkenése között, vagyis minél nagyobb az állat 
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értékcsökkenése, annál kevesebb szerves trágyát állít elő értékben, ebben az esetben 

oksági kapcsolatot nem találtam a mutatók értelmezése során.  

 

A gazdaság működésével kapcsolatban jelentkező gazdasági általános költségekre 

negatív kapcsolat a jellemző a tenyészállatok értékcsökkenése esetében, vagyis 

kevesebb volt a gazdasági általános költség abban az esetben, ha a tenyészállatok 

értékcsökkenése nem növekedett a vizsgált évben.  

 

A szerves trágya értéke pozitív irányú kapcsolatot mutatott a borjú szaporulattal, illetve 

a gazdasági általános költséggel, mely arra enged következtetni, hogy minél nagyobb 

volt a borjú szaporulat, illetve a borjú átminősítése, annál nagyobb bevételt 

realizálhattak a szerves trágya értékesítéséből. További pozitív kapcsolat fedezhető fel a 

választott borjú átminősítés esetében, vagyis minél több állatot minősítenek át, annál 

több lesz a szerves trágya értékesítéséből realizálható bevétel is, mivel növekszik a 

húshasznú tehenek száma, ez esetben véleményem szerint a mutatók közötti oksági 

kapcsolat nem igazolt. 

 

Pozitív korreláció volt megfigyelhető az ágazat összes árbevétele, és az értékcsökkenési 

leírás között, mely értelmezésem szerint minél nagyobb értékcsökkenést tudott leírni a 

gazdálkodó, annál nagyobb volt az ágazat összes bevétele a vizsgált évben. 

 

Pozitív korrelációban állt a vásárolt tömegtakarmány értéke a borjú szaporulattal, illetve 

a választott borjú átminősítésével, mely véleményem szerint abból adódott, hogy a 

vemhes állat számára biztosítani kellett a megfelelő mennyiségű, és minőségű 

takarmányt ahhoz, hogy életképes borjút hozzon a világra, és a vemhesség, és a laktáció 

idején megnövekedett tápanyag igényét fedezni kellett. Érdekes módon ez az 

összefüggés a saját termelésű tömegtakarmány esetében nem volt kimutatható, hiszen 

attól még nem tud a gazda többet előállítani, hogy vemhesek/borjasak az állatai. A 

többlet igényt kell vásárolt takarmányból fedezni. Negatív korrelációban áll viszont a 

saját termelésű tömegtakarmánnyal, mely értelmében minél többet tud a gazdálkodó 

saját maga előállítani annál kevesebbet fog vásárolni. Ez az összefüggés oksági viszonyt 

igazol, bár szakmai alátámasztást nem igényel. A mutatók elemzésekor a közvetlen 

gazdasági költség, és a gazdasági általános költség között pozitív korreláció volt 

kimutatható. Az általam kiválasztott mutatók alkalmasságát megvizsgáltam Kaiser-

Meyer-Olkin mutató segítségével, továbbá a Bartlett –próbával, illetve az Anti image 

korrelációs mátrixszal is (mellékletben).  

 

Főkomponensek variancia táblázatából a következő megállapításokat vontam le: 

 

1. Az elemzés során 17 főkomponens állítható elő, melyből a jelentősnek 7 

darab bizonyult. 

2. Az első főkomponens 25,3 %-kal, a második 11,9%-kal a harmadik 9,5 %-

kal, a negyedik 8,5%-kal, az ötödik 7,7 %-kal, a hatodik 6,8 %-kal a hetedik 

pedig 5,9 %-kal járult hozzá az adatrendszer összvarianciájához. 

3. A megfigyelt változókban szereplő információ 75,7 %-a van betömörítve a 

hét mesterséges koordinátába. 

A kommunalitások táblázat abban nyújtott segítséget, hogy a megfigyelt változók 

információtartalmának hányad része lett magyarázva a jelentős főkomponensek által. 

Az általam kapott eredmények kimutatták, hogy a legnagyobb mértékben az ágazat 

összes árbevétele, borjú szaporulat, a választott borjú átminősítése, és az ágazat összes 
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árbevételének szóródását magyarázzák a jelentős főkomponensek, közepes mértékben 

magyarázzák az közvetlen állami támogatások, közvetlen változó költség, és legkisebb 

mértékben a megtermékenyítés költségeit érintően magyarázza, a kiválasztott matatók 

mind magas értékeket értek el. Miután megvizsgáltam a főkomponens súlyok „A”  

mátrixát, úgy döntöttem, az alaposabb vizsgálatot a rotációs főkomponens súlyok 

mátrixát alapul véve fogom elvégezni (16.táblázat). A mátrixban 2-4 változós 

csoportokat különítettem az értékek, és az előjelek alapján. Közös főkomponens lett az 

1,2,3,4,6, specifikus főkomponens az 5-ös, és a 7-es. 

 
16.táblázat :Anyatehén tartó ágazatok rotációs főkomponens mátrixa 2008 

Rotációs főkomponens mátrix 

 Főkomponens sorszáma 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Választott borjú átminősítése 

(Ft/db) 

,885 -,078 -,191 -,031 -,176 -,137 -,020 

Borjú szaporulat (Ft/db) ,866 -,274 -,200 -,035 ,047 -,053 ,072 

Természetes, és mesterséges 

termékenyítés költsége 

(Ft/db) 

,625 ,206 ,022 -,281 ,241 ,246 ,027 

Egyéb közvetlen változó 

költség (Ft/db) 

,582 -,197 ,321 ,196 ,325 ,147 -,146 

Gépköltségek (Ft/db) ,146 ,750 ,115 ,055 ,042 ,117 ,235 

Közvetlen állami támogatás 

(Ft/db) 

-,214 ,621 ,408 ,039 -,120 -,127 ,059 

Tenyészállatok 

értékcsökkenése (Ft/db) 

-,329 ,603 ,078 ,330 ,016 -,102 -,362 

Gazdasági általános költség 

(Ft/db) 

,378 -,575 ,301 ,044 ,285 ,261 ,011 

Szerves trágya értéke (Ft/db) ,471 -,540 ,166 -,170 ,011 -,017 ,409 

Ágazat összes árbevétele 

(Ft/db) 

-,039 ,029 ,872 -,197 ,190 ,073 -,108 

Értékcsökkenési leírás 

(Ft/db) 

-,119 ,159 ,732 ,227 -,165 -,202 ,123 

Saját termelésű 

tömegtakarmány (Ft/kg) 

,107 ,087 ,059 ,874 ,076 -,025 ,054 

Vásárolt tömegtakarmány 

(Ft/kg) 

,473 -,123 ,096 -,740 ,092 -,020 -,057 

Állatsűrűség -,109 ,140 ,020 -,042 -,835 -,051 -,284 

Választott borjú értékesítési 

átlagár (Ft/kg) 

-,073 ,015 -,044 -,054 ,070 ,876 -,148 

Állategészségügyi költség 

(Ft/db) 

-,188 ,277 ,141 -,135 ,496 -,531 -,251 

Saját termelésű 

abraktakarmány (Ft/kg) 

-,066 ,116 -,014 ,115 ,186 -,114 ,858 

Forrás: Saját számítás 
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A főkomponens struktúra azt jelzi, hogy az ágazat esetében a vizsgált évben az 

állatsűrűség, és a saját termelésű abraktakarmány értéke független a többi változótól. 

 

Az 1. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, hogy a figyelembe vett 

változók közötti kapcsolat mind egyirányú, vagyis a választott borjú átminősítésének 

értéke, a borjú szaporulat, az egyéb közvetlen változó költség, és a megtermékenyítés 

költsége pozitív. Véleményem szerint az ágazat esetében ez azt jelentette, hogy a gazda 

ráfordítást eszközölt megtermékenyítésre az adott évben, mely hatására növekedett az 

állománya a borjú szaporulat révén, de ezzel egyirányúan a megtermékenyítés 

következtében növekedett a megtermékenyítésre fordított kiadása is, ezzel együtt a 

gazdálkodó közvetlen változó költsége is. A mutatók közötti összefüggésből továbbá azt 

a megállapítást vontam le, hogy a vizsgált évben minél nagyobb volt a borjú szaporulat, 

annál többet lehetett a saját alapanyagból átminősíteni anyaállatnak. 

 

A 2. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, hogy pozitív összefüggés van a 

gépköltségek, az állami támogatások, és a tenyészállatok értékcsökkenése között, míg 

negatív irányú a kapcsolat a gazdasági általános költség, és a szerves trágya értékének 

vonatkozásában a főkomponensen belül a vizsgált évben.  

 

A 3. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, pozitív egyirányú kapcsolatról 

beszélhetünk az ágazat összes árbevétele, és az értékcsökkenési leírás között, mely 

szakirodalmilag igazolt összefüggést támaszt alá. Minél több volt a gazdálkodó által 

elszámolt értékcsökkenési leírás, annál nagyobb bevételt tudott realizálni az adott 

évben. 

 

A 4. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, hogy negatív irányú kapcsolat áll 

fenn a saját termelésű tömegtakarmány értéke, és a vásárolt tömegtakarmány átlagára 

között. 

 

Az 5. főkomponens specifikus, mivel nem áll kapcsolatban a többivel, csupán egy 

eleme van az állatsűrűség, ez azt jelenti, hogy az állatsűrűség független a többi 

változótól. 

 

A 6. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, hogy a figyelembe vett változók 

közötti kapcsolat ellentétes irányú, a választott borjú értékesítési átlagára, és az 

állategészségügyi költség esetében. Mely értelmezésemben azt jelenti, hogy a vizsgált 

évben a tesztüzemek esetében minél többet költött a gazdálkodó állategészségügyi 

kiadásokra az értékesítendő állat ára annál alacsonyabb volt, bár ebben az esetben ez a 

megállapítás szakmailag nem alátámasztható, oksági kapcsolatot nem vélek felfedezni a 

mutatók között. 

 

A 7. főkomponens kiértékelése során megállapítottam, hogy a saját termelésű 

abraktakarmány értéke független a többitől, specifikus főkomponens. 



115 

 

A következő lépésben a megfigyelési egységeket csoportokba rendeztem, és a 47.ábrán 

diagrammal ábrázoltam.  

 

47. ábra: Első két főkomponens alapján regionális hovatartozás szerint végzett vizsgálat eredménye 

anyatehén tartó ágazat esetében 2008-ban 

 

Forrás: Saját számítás 

A 47. ábrán azt vizsgáltam, hogy az elemzésbe került üzemek az első két 

főkomponensnél figyelembe vett mutatók alapján mutatnak-e a regionális 

hovatartozásuk szerinti elkülönülést. Az üzemek regionális hovatartozásának 

csoportalakító hatása a lilával jelzett Nyugat- Dunántúli régió esetében mutat 

csoportosulást. 

 

Az egy állatra jutó állami támogatások regionális megoszlását jellemzi a 48.ábra 

alapján, hogy a Dél-Dunántúli régióban realizálták a legtöbbet, de a Közép-Dunántúli, 

és Észak-Alföldi régió kivételével mindenhol jó arányban részesültek közvetlen állami 

támogatásból a vizsgált tesztüzemek esetében. 
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48. ábra: Egy állatra jutó közvetlen állami támogatás nagyságának megoszlása az egyes régiók 

között anyatehén tartó ágazat esetében 2008-ban 

 

Forrás: Saját számítás 

A dobozrajz elemzésnél is nagyon jól láthatóak az egyes régiók közötti eltérések a 

közvetlen állami támogatásokat illetően (49. ábra). A közvetlen támogatások a vizsgált 

tesztüzemeknél 0-és 60 000 Ft/állat tartományba estek. A Dél-Dunántúli régió gazdái 

vehették fel a legnagyobb támogatási összegeket, itt a tartomány 30 000, és 60 000 

Ft/állat között volt a vizsgált évben. Ebben a megyében a medián is igen magas értéket 

mutat, közel 50 000Ft-nál volt.  

  

A dobozrajz elemzés is a fenti megállapításokat igazolja, miszerint a Közép-Dunántúli 

régió volt az, ahol a legkevesebb támogatást tudták felvenni a gazdák, itt a medián is a 

legkisebb az összes régió közül, mely szerint volt olyan gazdaság ahol nem, vagy csak 

minimális mértékben részesültek a gazdák támogatásban, kivételt csak a 66-os sorszámú 

gazdaság képviselt, ahol a legnagyobb támogatási összeg az 50 000 Ft/állat határ 

közelében volt.  

 

Az Észak, - és Dél Alföldi régiók esetében a medián közel azonos szinten van, kb. 

20 000Ft/állat támogatásban részesültek a gazdák, az intervallum pedig 10 000 és 

40 000 Ft/állat a vizsgált régiók esetében. Kiugró értékekkel 2 régió kivételével 

mindenhol találkozunk, de ezek nem jelentősek, egyedül extrém értékkel csak a Közép-

Dunántúli régió esetében találkoztam, de itt a doboz nagysága is igen csekély. 
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49. ábra: Dobozrajz elemzés közvetlen támogatások a vizsgált tesztüzemeknél anyatehén tartó 

ágazat esetében 2008-ban 

 

Forrás : Saját számítás 

Megvizsgálva az összes gyepterület nagyságának arányait elmondható, hogy a 

legnagyobb gyepterületekkel a Dél-Alföldi régió rendelkezik, ez volt az a régió ahol a 

legtöbb állami támogatásban részesültek a gazdák (50. ábra).  

50. ábra: Gyepterületek megoszlása a vizsgált anyatehén tartó tesztüzemek esetében 2008-ban 

 

Forrás: Saját számítás 
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51. ábra: Gyepterületek boxplot elemzése a vizsgált anyatehén tartó tesztüzemek esetében 2008 

 

Forrás: Saját számítás 

A dobozrajz elemzés során megállapítottam (51. ábra), hogy a gyepterületek nagysága 

10 hektár, és 180 hektár közötti nagyságú a vizsgált üzemek tekintetében. A Közép-

Magyarországi, az Észak-Alföldi, és Dél-Alföldi régió esetében a szóródás viszonylag 

nagy a dobozok alakjából következően, viszont ezek azok a régiók ahol a legnagyobb 

gyepterület nagyságokat is találjuk. 

 

A mediánok igen változatosak az egyes régiókat tekintve, 10-és 80 hektár között 

található mindegyik. Található néhány kiugró érték a 44-es, 71-es, és a 63-mas üzem 

esetében, ezeknél jóval nagyobb a gyepterület nagysága, mint az egyes régiókhoz 

tartozó többi üzem esetében. 

 

52. ábra: Éves átlagos anyatehén létszám a vizsgált üzemekben 

 

Forrás: Saját számítás 
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Az átlagos éves anyatehén létszámot vizsgálva a Dél-Alföldi régió volt az ahol a 

legtöbb anyatehént tartottak, de a többi régiót tekintve is jelentős volt az átlagos létszám 

3-400 között alakult. A Közép-Dunántúli régió esetében jelentős visszaesés volt 

tapasztalható a 2006-os évhez képest. (52. ábra) 

 

Főkomponens analízis eredményeinek összefoglalása 

 

A főkomponens analízis segítségével megvizsgáltam a hízó, és az anyatehén tartó 

ágazatok 2-2 évét. Vizsgálataim célja az volt, hogy a statisztikai módszerrel az egyes 

ágazatok esetében kimutassam azon főbb mutatókat, melyek a vizsgált évben hatással 

voltak az ágazat költség –jövedelem viszonyaira. 

 

Vizsgálataim során az egyes mutatók közötti oksági kapcsolat került elemzésre, egyes 

esetekben az oksági kapcsolatot nem találtam szakmai szempontból igazoltnak, így 

egyes főkomponensek által adott eredményt nem tekintettem értékelendőnek, viszont 

sok hasznos eredményt kaptam a módszer alkalmazásával.  

 

A vizsgálatom tartalmazott statikus elemeket is a vizsgált évekre vonatkozóan, valamint 

dinamikus elemet is a két időpont közötti változások elemzésére vonatkozóan. 

 

Hízó ágazatok esetében megállapítottam, hogy a szakirodalomban-érvényben lévő 

megállapítások az ágazat esetében a mai napig igazak, összefüggés volt kimutatható a 

termelési érték, és az értékesítési átlagár között, továbbá a saját hízó alapanyag költség, 

és közvetlen költség között is, mindkét évet vizsgálva.  

 

A 2006-os, és 2008-as évet vizsgálva a hízó ágazatok esetében arra a következtetésre 

jutottam, hogy a hogy a vásárolt tömegtakarmány ellentétes irányú kapcsolatban állt a 

mutatók alapján a saját termelésű tömegtakarmánnyal, illetve a közvetlen állami 

támogatással. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy mivel támogatás extenzív 

tartásmód esetében jár a gazdáknak, azon üzem melynél nagy mennyiségben vásároltak 

abraktakarmányt, valószínűleg nem extenzív technológiát alkalmazott, ezáltal kevesebb 

állami támogatáshoz jutott.  

 

Megállapítottam a tesztüzemi adatok elemzésekor, hogy a 2006-os évhez képest a 

gyepterületek esetében növekedés volt tapasztalható a hízó ágazatok esetében, mely arra 

nged övetkeztetni, hogy a hízlaló tevékenységet végző gazdák extenzívebb módon 

tartották az állataikat, mely valószínüleg az extenzifikációs támogatásnak köszönhető. 

Vvéleményem szerint a gyepterületek további növelése kívánatos. 

 

A főkomponens analízis során a megfigyelési egységeket csoportokba rendeztem mely 

elemzéséből azt lehetett kimutatni, hogy az első főkomponens koordináta alapján jól 

elkülönültnek a húshasznosítású üszőhízlalás és a kettős hasznosítású bikahízlalás 

alágazatok, mivel az üzemekre általában a hízóállat alacsonyabb értékesítési átlagára, 

alacsonyabb árbevétel, alacsonyabb termelési érték, továbbá alacsonyabb 

állategészségügyi költség volt a jellemző a vizsgált évben.  

 

A tesztüzemi adatok elemzése során arra a megállapításra jutottam, hogy a hízó 

ágazatoknál az állatok hasznosítási iránya változáson megy keresztül, a húshasznú 

állomány nagysága nagyobb volt, mint a kettőshasznú állományé a 2006-os évhez 
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képest. A húshasznú állatok hízlalásával jobb minőségű hús állítható elő, és ez a 

hasznosítási irány támogatott az Unióban. 

 

Mindkét évben elvégeztem az egyes régiók gyepterületének, és a felvett állami 

támogatási összegek alakulásának vizsgálatát. A vizsgálathoz boxplot diagramot 

használtam, mely során  az egyes régiókat hasonítottam össze. A boxplot elemzésekből 

azt a következtetést vontam le, hogy a 2008-as évre az egyes régiókhoz tartozó 

tesztüzemek nagyobb gyepterületen folytattak hízlalást, így a boxplot elemzés is az 

extenzívebb tartásmódot igazolja a vizsgált 2006-os évhez képest. Az egy állatra jutó 

követlen támogatás esetében elvégzett boxplot elemzés nem mutatott ki nagymértékű 

változást a két vizsgált év esetében, a támogatási összegek csak csekély mértékben 

növekedtek. 

 

A húshasznú tehén ágazat esetében az egyes főkomponensekben több alkalommal 

előforduló összefüggés alapján megállapítottam, hogy a borjú szaporulat jelenti az 

ágazat legfőbb mozgató rugóját, alátámasztják a vizsgálataim azt a tényt, hogy a 

húshasznú tehén ágazat fő célja minőségi borjúszaporulat elérése.  

 

Az ágazatot érintően a főkomponens analízis alapján megállapítható, hogy az ágazat 

szempontjából a megtermékenyítési költségek, és állategészségügyi költségek igen 

fontosak a jó minőségű borjú alapanyag előállítás szempontjából. Az ágazatot érintően a 

támogatások szerepe itt is nagy, de a vizsgált két évben a hízó ágazatokkal ellentétben 

növekedés nem volt megfigyelhető, ez véleményem szerint az ágazatot érintő 

támogatások 2007-es teljes szétválasztásnak köszönhető.  

 

A hízó ágazatokhoz hasonlóan itt is jelentős tételt jelentett költség oldalon a saját, 

illetve a vásárolt takarmány ára.  A főkomponens analízis során ellentétes irányú 

kapcsolat volt kimutatható az állatsűrűség és a saját termelésű abraktakarmány 

mutatójának esetében, mely véleményem szerint azt jelzi, hogy ezek a gazdaságok 

vásárolt abraktakarmányból fedezték állataik szükségleteit, ez intenzív gazdálkodási 

módra enged következtetni a húshasznú tehéntartás esetében. 

 

Az anyatehén tartó ágazat esetében is megvizsgáltam boxplot diagrammal a 

gyepterületek változását, de jelentős mértékű növekedés 2006-hoz képest nem volt 

tapasztalható.  

 

A vizsgálatok igazoltak mindkét ágazat esetén a gyakorlatban működő olyan 

megállapításokat, melyek a mai napig is megállják a helyüket, ilyenek voltak az egyes 

főkomponensek esetében eredményként kapott adatok az értékcsökkenési leírás, és az 

ágazat összes árbevétele, vagy a saját, és vásárolt takarmányok közötti ellentétes 

kapcsolat. 
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A vizsgálatok eredményeinek összevetése 
 

A szakirodalom feldolgozás, a benchmarking elemzés, és a főkomponens analízis 

eredményeinek összevetésekor arra a megállapításra jutottam, hogy a hazai húsmarha 

vertikum szempontjából az extenzív technológiai megoldás a legcélravezetőbb 

környezeti, és gazdasági szempontból egyaránt. Szakirodalom feldolgozásom 

alátámasztotta azt feltételezést, hogy hazánkban elegendő gyepterület áll rendelkezésre 

ahhoz, hogy az extenzív marhahízlalás további területeken valósulhasson meg, adottak a 

megfelelő mennyiségű, és minőségű területek melyek ezen technológia hátterét 

biztosíthatják. Az Európai Unió is ezt a típusú húsmarhatartási gyakorlatot részesíti 

előnyben, és az extenzív húsmarhatartáshoz kapcsolódóan az ágazathoz kötődő 

prémiumok révén ösztönzi ezt a tevékenységet.  

 

A főkomponens analízis és a benchmarking vizsgálat eredményeiből az a fő 

következtetés vonható le, hogy az Európai Unió extenzifikációra való törekvései a hazai 

húsmarha ágazatok esetében lassan valósulnak meg, melynek oka az ágazatra jellemző 

rugalmatlanságban keresendő.  A rugalmatlanság véleményem szerint a fajtaszerkezet 

esetében nyilvánul meg leginkább, mivel jelentős költségvonzattal jár, és időigényes 

folyamat. 

 

A disszertációmban alkalmazott módszertani vizsgálatok eredményei is azt támasztják 

alá, hogy az extenzív gazdálkodási forma az, amely gazdasági, környezeti, és 

technológiai szempontból a legkedvezőbb alternatívát jelentheti. A benchmarking 

vizsgálatomban meghatároztam az egyes technológiai változatokat (mellékletben), 

melyek esetében vizsgáltam a környezeti, technológiai, és az ökonómiai hatásokat. 

 

A főkomponens analízis alátámasztja azt, hogy az ágazatban megkezdődött egy 

szektorális extenzifikációs folyamat, amely a szakirodalomban említett neves 

szakemberek véleménye, és a benchmarking elemezésem szerint is a jövőben azt a 

megoldást jelenti a gazdálkodók számára, amely a környezet fenntartást, vidéki lakosság 

munkahelyteremtését célzó Európai Uniós elképzeléseknek meg tud felelni.  

 

Környezeti szempontokat értékelve az extenzív tartásmód volt az a technológiai 

megoldás, mely a legkevesebb externáliát halmozta, továbbá ebben az esetben 

keletkezik a legkevesebb pozitív és negatív externális hatás is. Az extenzív technológia 

esetében a keletkező pozitív externáliák mennyisége ugyan kevesebb, mint az ökológiai, 

de a hagyományos technológia halmozza környezeti szempontok alapján a legtöbb 

negatív externáliát. Ezen okok is hozzájárulnak ahhoz, hogy az Unió ezt a termelési 

rendszert részesítse előnyben a többihez képest. Az ökonómiai aspektusokat vizsgálva 

viszont az állapítható meg, hogy a legtöbb pénzügyi negatív externália az ökológiai 

tartásmód esetében jelentkezik, mivel ezen technológiai megoldást választóknak sokkal 

több lesz az állandó kiadásokra fordítandó költsége, mely a betartandó szigorú 

előírásoknak köszönhető.  

 

 A főkomponens analízis alkalmazásának eredményeként azt állapítottam meg, hogy az 

ágazat költségviszonyait nagymértékben meghatározzák a takarmányköltségek, melyek 

ugyancsak a benchmarking eredményét, és a szakirodalmi meglapításokat erősítik. Az 

extenzív állattartási gyakorlat alkalmazásával, a takarmányozásra fordítandó kiadások 

egy része mérsékelhetővé válhat. További megállapításom a vizsgált időszak 

tesztüzemeit illetően az, hogy a vizsgált időszakban a hízó ágazatok esetében a 

gyepterületek növekedése volt kimutatható, mely az extenzív állattartási gyakorlat 

irányába történő elmozdulást jelzi.  
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Az ágazat szempontjából a jövőben még inkább felértékelődik majd költséghatékony 

hízó alapanyag előállítás szerepe, melyben kulcs jelentőséggel bír a megválasztott 

technológia. Az extenzív technológia alkalmazásával elérhetővé válik a 

költségmegtakarítás, hiszen nem igényel költséges eszközberuházásokat, illetve a 

gyepterületeken történő legeltetéssel a takarmányozásra fordított kiadások is 

csökkenthetők amellett, hogy az állatjóléti, és állategészségügyi előírások betartása nem 

okoz különösebb nehézséget a gazdálkodók számára. Minőségi hízó alapanyag 

előállítása csak abban az esetben valósulhat meg, amennyiben az anyatehéntartás 

megfelelő körülmények között zajlik. A minőségi borjú előállítás az anyatehéntartás 

egyik fő motiváló tényezője, és ez a jövőben is fennmarad véleményem szerint. Ezt az 

összefüggést a szakirodalom feldolgozás eredménye, és a főkomponens analízisem is 

alátámasztja. 

 

Mivel a szakirodalom feldolgozás, a benchmarking elemzés, és a főkomponens analízis 

is azt a felvetésemet támasztotta alá, hogy az extenzív tartási gyakorlat a 

legmegfelelőbb az ágazat szempontjából, fontosnak tartanám az ágazatban végbemenő 

extenzifikáció mértékét meghatározni annak érdekben, hogy tényszerű adat álljon 

rendelkezésre az ágazat további elemzése céljából. 

 

Annak érdekében, hogy az extenzifikáció mértéke valamilyen módon számszerűsíthető, 

vagy becsülhető legyen, javaslom egy extenzifikációs mutató megfontolását, mely az én 

megfogalmazásomban a következőképpen kalkulálható: 

 

((Gvolév – Gvolév-1 )/ Gvolév-1 )/ (Aszámév - Aszámév-1)/ Aszámév-1 = Exte 

  
Gvolév = tárgyévi gyepterület nagysága 

Gvolév-1 = előző évi gyepterület nagysága 

Aszámév = tárgyévi állatlétszám nagysága 

Aszámév-1 = előző évi állatlétszám nagysága 

Exte = extenzifikációs együttható 

 

 

Ez egyfajta rugalmassági mutatóként is működhetne: az állatlétszám 1%-os 

növekedése/csökkenése hány %-os változást (csökkenést/növekedést) vált ki a 

gyepterület nagyságában. Azért tartom fontosnak, ennek az aspektusnak a figyelembe 

vételét, mert ezzel a döntéshozók, szakértők számára az elmúlt évekre, és a jövőre 

vonatkozóan objektív adat állhatna rendelkezésre. A képlet esetében a gyepterületet 

egységesnek tekintettem, mivel a mutató számítását statisztikai adatok felhasználásával 

számítanám.  
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4.3  Új és újszerű tudományos eredmények 

 

1. Rámutattam a tesztüzemi adatok főkomponens elemzésével, hogy a klasszikus 

termelési automatizmusok (termelési érték, gazdasági általános költség, 

alapanyag költség) még mindig megállják a helyüket az erőforrás-kezelés 

alrendszereinek értelmezésében, ezáltal releváns piaci információkat 

közvetítenek.  

 

2. Rámutattam az egyes technológiákhoz köthető externáliákra az egyes 

marhahízlalási technológiák esetében (hagyományos/intenzív tartás, ökológiai 

gazdálkodás, extenzív tartás), melyhez benchmarking elemzést alkalmaztam. 

Az extenzív gazdálkodási forma bizonyult vizsgálataim alapján a 

legmegfelelőbb termelési rendszernek, mivel technológiai, ökonómiai, és 

környezeti aspektusból is ez halmozta a legkevesebb externális hatást, azaz a 

piaci egyensúlyi állapothoz is a legközelebb álló formának nevezhető. 

 

3. A termelési mutatók, és az állami támogatások elemzése alapján 

megállapítottam, hogy a marhahizlaló ágazatok esetében a hasznosítási irány 

szerkezetében rövidtávon is változások mentek végbe, megkezdődött a 

hasznosítási irány változása húshasznú irányban a korábban elterjedt 

kettőshasznosítás helyett.  

 

4. Rámutattam a jövedelmezőségi adatok elemzésekor, hogy ellentmondás van az 

ágazatban a takarmány árakat illetően. A húsmarha ágazat esetében a vizsgált 

években a gazdálkodó számára kisebb költséggel járt takarmányt vásárolni, 

mint saját termelésű takarmányt felhasználni. Ez a jelenség viszont 

ellentmondást tükröz az extenzív, és az ökológiai termelési rendszerre történő 

átállások gazdasági indokoltságával. 

 

5. A funkcionális és folyamat benchmarking elemzés révén igazoltam, hogy az 

extenzív gazdálkodás az a gazdálkodási forma, mely az Európai Unió 

extenzifikációs célkitűzéseit, és a szakirodalom által, a fenntartható 

gazdálkodás irányában megfogalmazott elvárásokat a legmegfelelőbb 

mértékben alátámasztja. 

 

6. Rámutattam, hogy a húsmarha ágazatban végbemenő extenzifikáció 

számszerűsíthető az éves gyepterület nagyságának változása, valamint az éves 

állatlétszám változás hányadosaként az általam kifejlesztett extenzifikációs 

mutató alkalmazásával:  

 

((Gvolév – Gvolév-1 )/ Gvolév-1 )/ (Aszámév - Aszámév-1)/ Aszámév-1 = Exte 

  
Gvolév = tárgyévi gyepterület nagysága 

Gvolév-1 = előző évi gyepterület nagysága 

Aszámév = tárgyévi állatlétszám nagysága 

Aszámév-1 = előző évi állatlétszám nagysága 

Exte = extenzifikációs együttható 
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5. Következtetések és javaslatok 
 

Magyarországon az Európai Uniós csatlakozással egy hatalmas piac részévé váltunk, 

melyben, a magyar termelőknek jó lehetőségei vannak a minőségi marhahús 

előállítására. A csatlakozás pozitív hatásai az ágazatban mind az anyatehéntartás, mind 

a marhahízlalás esetében éreztették hatásukat.  

 

Ez a két ágazat azon kevesek közé tartozik, melynél a gazdálkodó az átlagos 

hatékonyság mellett nyereséget realizálhat. Az Unió számos támogatási jogcímen 

biztosítja a gazdák megfelelő jövedelemhez jutását. A minőségi magyar marhahús 

elhelyezése nem ütközik piaci korlátokba az Európai Unió piacain, továbbá megfelelő 

mennyiségű, és minőségű gyepterület áll rendelkezésre Magyarországon ahhoz, hogy az 

Unió által célként kitűzött környezet-fenntartási, tájmegőrzési, és vidéki foglalkoztatást 

célzó koncepciónak is szerves részét képezze a legelőre alapozott extenzív 

hústehéntartási gyakorlat hazánkban is. 

 

A benchmarking elemzés során rávilágítottam arra, hogy a környezeti, technológiai, 

ökonómiai szempontokat összevetve, az extenzív tartásmód esetében keletkezik a 

legtöbb pozitív externália, környezeti-, és technológiai szempontból ez bizonyult a 

legjobbnak. A legtöbb negatív externáliát a hagyományos állattartási gyakorlat 

halmozta. 

 

A tesztüzemi adatok elemzése során rávilágítottam arra az ellentmondásra, miszerint a 

gazdálkodó számára olcsóbb megvenni az állatok számára a takarmányt, mint 

megtermelni, ez egyben azt is jelenti, hogy a húsmarha tartás leginkább, mint önálló fő 

tevékenység éri meg a gazdálkodó számára, és nem, mint a mezőgazdasági tevékenység 

mellékiránya.  

 

A költségek elemzésekor meg kellett állapítanom, hogy az egyes költség nemek arányát 

tekintve a takarmányozásra fordított kiadások jelentik a legnagyobb tétet, mely azzal 

magyarázható, hogy még mindig nem használnak megfelelő mennyiségű gyepterületet a 

gazdálkodók, mellyel ez a kiadás csökkenthetővé válna. Ez jelzi továbbá az 

extenzifikáció lassú ütemét is hazánkban. 

 

Megvizsgáltam az egyes régiók gyepterület felhasználásának alakulását az egyes 

ágazatok esetében, melyből azt a megállapítást vontam le, hogy a domborzati viszonyok 

is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az ország mely részén van fejlődés az 

extenzívebb gyepre alapozott tartástechnológia fejlődésének irányában. Ebből a 

szempontból az Alföldi régiók esetében van előrelépés. A tesztüzemek elemzése alapján 

azt a következtetést vontam le, hogy jellemzően a húshasznosítású állatokat tartják a 

legnagyobb gyepterületeken a vizsgált régiókban, mely az Unió ezen irányú törekvéseit 

támasztják alá. 

 

Vizsgálataim során megállapítottam, hogy húshasznú tehéntartással leginkább a Dél-

Alföldi, és a Közép-Dunántúli régióban foglalkoztak, már az utóbbi jelentősen 

visszaesett a 2008-as évre. 

 

A tesztüzemi adatok elemzéséből azt a következtetést vontam le, hogy az ágazatot 

érintően a strukturális elemek nem mutattak jelentős változásokat az elmúlt időszakhoz 
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képest, vagyis azt igazolják, hogy a korábbi szakirodalmi összefüggések a mai napig 

helytállóak. 

 

A jövőben még inkább érvényesülni fog a marhahús minőségével szemben támasztott 

magasabb fogyasztói igény a nemzetközi piacokon, mely rákényszeríti a gazdákat arra, 

hogy minőségi hússal jelenjenek meg a hazai piacon is, melyhez a fajtaszerkezet 

átalakítása szükséges. Az ágazatban az árstabilitás szempontjából döntő jelentőségű a 

hazai kereslet, mivel az előállított késztermék iránti fogyasztói igény termelői és 

feldolgozói biztonságot garantál. Az elégedett vásárló tud a termék iránt keresletet 

teremteni, így adva munkát, a termelőknek, feldolgozóknak és kereskedőknek egyaránt. 

 

Az ágazat jövedelmi viszonyainak szempontjából fontos lenne a feldolgozott 

hústermékek exportjának bővítése, mivel jelenleg leginkább élőállatként kerül exportra 

a hazai marha, így kevesebb jövedelmet tud realizálni az ágazat. A valódi húshasznú 

tehenektől származó értéket képviselő vágómarhákat nem a hazai vágóhidakon vágják 

le, hanem a külpiacokon kerülnek értékesítésre.  

 

Hiányoltam a tesztüzemi adatok elemzésekor azt, hogy a tartástechnológiára, és a 

fajtaszerkezetre utaló adatok nem álltak rendelkezésre, ezért javaslom ez irányú 

kiegészítését az adatgyűjtésnek, annak érdekében, hogy átfogóbb elemzéseket lehessen 

elvégezni az ágazatokat illetően. 
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6. Összefoglalás 
 

A disszertáció célja volt a húsmarha tartás gazdasági, és környezeti feltételeinek 

vizsgálata volt.  A szekunder adatforrások révén megvizsgáltam a nemzetközi, illetve a 

hazai marhahús piaci trendeket a marhahús előállítását, illetve az export-import 

alakulását a nemzetközi statisztikai adatbázisok felhasználása révén.  Adatforráshoz az 

Agrárgazdasági Kutatóintézet tesztüzemi rendszeréből jutottam. 

 

A dolgozat első felében áttekintettem a világ- Európa, és Magyarország marhahús 

piacának jellemzőit, export-import viszonyait, mivel fontosnak tartottam megismerni a 

világban zajló folyamatokat, ahhoz, hogy a magyar marhahús előállítás feltételeiről 

teljes képet kapjak.  

 

Disszertációmban áttekintettem az extenzív mezőgazdasági gyakorlat feltételeit, és 

előnyeit környezeti szempontok alapján, továbbá megvizsgáltam az egyes externális 

hatásokat, melyek a mezőgazdaságot, és a húsmarhatartást érinthetik. A marhahízlalás 

amennyiben intenzív keretek között folytatják, a környezetet nagymértékben terhelő 

hatások forrását jelenti, amely negatív externáliát jelet a társadalom számára is. A 

probléma megoldására az Európai Unió az extenzifikációs prémium révén próbálja meg 

ezt az ágazatot a legeltetéses állattartási gyakorlat irányába orientálni. 

 

Benchmarking alkalmazásával vizsgáltam meg az egyes hazánkban alkalmazott 

marhatartási technológiákat annak érdekében, hogy valamilyen módon az externális 

hatásokat be lehessen azonosítani az ágazatot érintően. A vizsgálatom eredménye is azt 

az eredményt hozta, hogy a hagyományos technológia halmozza a legtöbb negatív 

externáliát, míg az extenzív, és az ökológiai tartásmód externális, és környezeti 

szempontból is a legjobb megoldást jelenti. 

 

A marhahízlalás, és az anyatehén tartás vizsgálatát tesztüzemi adatok felhasználásával 

végeztem el. A vizsgálataim célja az volt, hogy feltárjam az egyes ágazatok belső 

kapcsolati viszonyainak változását, melyhez adatokat 2006-os, és 2008-as évekre 

kaptam az Agrárgazdasági Kutatóintézettől. Vizsgálataim során megállapítottam a 

tesztüzemek esetében a legjelentősebb régiókat ahol a termelés összpontosul, illetve 

vizsgáltam az egyes régiók állami támogatásokból való részesedését is. 

 

Az ágazat jövőbeni jövedelmi viszonyait nagyban meghatározza az, hogy a hazai 

termelők a minőségorientált fejlesztéseket mind a takarmánytermelésben, mind a 

fajtákat illetően véghez tudják-e vinni. Ehhez konkrét beruházásokra lenne szükség a 

technológiai korszerűsítés, tenyészállat csere, valamint a műszaki fejlesztés terén, 

melyek minőségi váltást jelentenének az ágazatban. Ezen beruházások nélkül 

véleményem szerint a hazai termelők nem fogják tudni kiszolgálni a minőségi marhahús 

iránti igényeket, és jelentős versenyhátrányt szenvedhetnek a nemzetközi piacokon jelen 

lévő társaikkal szemben. 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az ágazatban az Uniós csatlakozásunk 

után a termelők által realizált ár a vártnál jobban emelkedett, ami a termelésfokozást, 

illetve az input források növekedésére ösztönözte a gazdákat. Az ágazatban alkalmazott 

támogatási rendszer arra ösztönözte a gazdákat, hogy a húsmarhák létszámának 

növelése valósuljon meg. Valószínűleg az anyatehén támogatás nélkül a kisebb 

marhahúsra specializált üzemek száma nagyobb ütemben esett volna vissza, mint 
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ahogyan történt. A gazdák magasabb jövedelmeket realizálhattak a támogatási 

összegeknek köszönhetően, így valósult meg az ágazat fennmaradása, hiszen 

támogatások nélkül az olcsóbb világpiaci árak az ágazat gyengüléséhez vezetett volna. 

 

Mindezek mellett meg kell említeni, hogy a környezet terhelése annál nagyobb, minél 

nagyobb az állatsűrűség. Az extenzifikációs támogatás, és az anyatehén támogatás az a 

két közvetlen kifizetési forma, amelyeknek a legjobban mutathatók ki a környezeti 

hatásai. Ezek a hatások lehetnek pozitívak vagy negatívak is, és régiónként is változnak.  

 

Az alábbi jelentős externális hatások jelenhetnek meg a húsmarha vertikum esetében: 

 A vízminőség romlásához vezethet az állattenyészés hulladékainak nem 

megfelelő kezelése, a termőhelyeken az alkalmazott tápanyag utánpótlás során 

kialakuló diffúz, és pontszerű vízszennyezés, bár az extenzifikációs támogatások 

hatására az extenzívebb gazdálkodási módokat választják a gazdálkodók; 

 

 A talajok terhelésének növekedéséhez vezethet a nem megfelelő legeltetési 

gyakorlat alkalmazása, illetve a taposási kár megjelenése a területen, bár a 

megfelelő állatsűrűség, és helyesen megválasztott mezőgazdasági gyakorlat erre 

megoldást jelenthet; 

 

 A biodiverzitásra is negatív hatást gyakorolhat a természet közeli élőhelyeken a 

túlzott legeltetés; 

 

 Az üvegházhatást okozó gázok – különösen az állatok emésztése során keletkező 

metán (CH4) – fokozott kibocsátása, valamint megemelkedett szintű ammónia 

kibocsátás, amely hatással van a levegő minőségére, valamint savasodáshoz 

vezethet különösen azokon a területeken, ahol a termelés koncentrálódott. 

 

Disszertációmban rávilágítottam arra, hogy a szarvasmarha-állomány fenntartása 

megfelelően vezetett külterjes legeltetés mellett környezeti szempontból előnyös a 

biológiai sokféleség és a tájrendezés tekintetében egyaránt. 

 

Hazánknak élnie kell a rendelkezésre álló kiváló természeti adottságaival, a 

rendelkezésre álló Uniós forrásokat hatékonyan kell felhasználni annak érdekében, hogy 

a húsmarha ágazatban versenyképes, jó minőségű terméket tudjon a jövőben előállítani, 

ezzel hozzájárulva a vidék felemelkedéséhez, és népesség megtartó képességéhez. Az 

extenzív, legeltetéses marhahízlalási rendszer széles körű elterjesztésével e célokon túl a 

környezet állapotának megőrzése, és javítása is megvalósul. 

 



128 

 

7. Summary 
 

The aim of the dissertation was the examination of the beef cattle sector, focusing on the 

economic and environmental conditions of farming. I have examined it through the 

secondary data sources. I have analized the domestic beef market trends of the world, 

the European Union and Hungary. Through the use of the international statistical 

databases I have presented the beef production, concerning the tendencies of the export-

import. To present the Hungarian beef production system, I collected data from the test-

firm system of Agrárgazdasági Kutatóintézet. 

 

In the first part of the paper I rewieved the features and the export-import relations of 

the beef market of the world, of Europe and of Hungary, since I considered it important 

to learn the processes underway in the world to receive a total picture of the Hungarian 

possibilities. 

 

In my dissertation, I reviewed the conditions of the extensive agricultural farming and 

its benefits based on environmental viewpoints. Furthermore I examined its external 

effects, which may affect the agriculture and the meat cattle breeding. The beef 

fattening, if it is done intensively, can cause huge environment problems, wich may 

cause negative externalities for the society as well. To solve this problem, the European 

Union tries to orientate this sector towards the grazing animal husbandry practice 

through extenzification premium.   

 

I examined the cattle keeping technologies with benchmarking method. The aim of this 

method was to identify its external effects. My examination yielded the result that the 

traditional technology accumulates most of the negative externalies, while the extensive, 

and the ecological keeping are the best solutions from environmental aspect. 

 

In the case of beef fattening and the mother cow keeping I have carried out an 

examination by using test firm data. The aim of my examinations was to reveal the 

change of the inner contact relations of the single sectors. For this analysis, I used the 

data of the Agrárgazdasági Kutatóintézet in reference to the years 2006 and 2008. I 

selected the most considerable regions in the case of the test firms' furthermore I 

examined the share of single regions in receiving state supports. 

 

The future income relations of the sector will be determined by the quality. 

Developments are needed in the fodder production and in the technology as well. In my 

opinion, without these investments, the domestic producers will be unable to serve the 

demand for the qualitative beef and may suffer considerable competitive disadvantage 

on the international markets in contrast to their competitors. 

 

The experiences of the past years show that the realized price by the producers after our 

EU accession in this sector rose more than expected, wich caused increasing production. 

The applied support scheme in the sector persuaded the farmers to increase the number 

of the beef cattle. Presumably, without the support of mother cow, the number of 

smaller beef-specialized firms would have regressed to a larger extent, as it happened. 

The farmers could realize higher incomes because of the support sums, so the survival 

of the sector came true. Without supports the cheaper world market prices would have 

leaded to the weakening of the sector. 
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It is necessary to mention that the higher the animal density is, the bigger is the load on 

the environment. The support of extensification and the mother cow support are the two 

direct payment forms which can be manifested the best its environmental effects. These 

effects may be positive or negative and can vary from region to region. 

 

The undermentioned considerable external effects may appear in the case of beef cattle 

sector: 

 The inappropriate treatment of the wastes of animal breeding, the nutrient diffuse 

and punctiform water pollution applied on the pistil places may lead to the decay 

of the water quality, although thanks to the extensification supports the 

smallholders choose more extensive farming methods; 

 

 The inappropriate grazing practice may lead to the increase of the load on the 

soils, concerned the appearance of the treading harm on the area, although the 

adequate animal density and agricultural practice could be a solution; 

 

 The excessive grazing near the habitats can cause negative effect on the 

biodiversity; 

 

 The increased emission of the greenhouse gases – particularly methane arising in 

the course of the digestion of the animals (CH4), and the increased level of 

ammonia emission, affecting the quality of the air, may lead to acidification 

especially on those areas where the production was concentrated. 

 

In my dissertation I revealed, that in case of adequate extensive grazing, the 

maintenance of the cattle livestock is equally beneficial in the aspect of biological 

diversity and landscape architecture. 

 

Hungary has to take advantage of its distinguished natural conditions, it is necessary to 

make efficient use of EU sources available to produce competitive, high-quality 

products in the beef sector in the future, contributing to the development of the 

countryside and to its ability to keep the population there. Apart from all these, the aims 

of the wide-spread extensive beef fattening are the conservation and the improvement of 

the state of the environment. 
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M2. Ágazati kérdőívek 

M 2.1.: Húshasznú tehén tartás 

17. táblázat: Húshasznú tehéntartás ágazati kérdőív 

 Megnevezés 
Mennyiség Érték 

db kg Ft 

1 2 3 4 5 

e100 Tenyészállatok éves átlaglétszáma  - - 

e120 ebből: tehénlétszám   - - 

e140 Takarmányozási napok száma  - - 

e160 Termelési ciklusok száma  - - 

e180 Szopós borjú állomány  I. 01-én    

e200 Borjú szaporulat    

e220 Szopós borjú állomány  XII. 31-én    

e240 Választott borjú átminősítése    

e260 Választott borjú értékesítése    

e265 Választott borjú egyéb állománycsökkenése    

e280 Választott borjú értékesítési átlagára (Ft/kg) - -  

e380 Tenyészállat beállítás saját állományból    

e400 Tenyészállat beállítás vásárlásból    

e580 Kiselejtezett tenyészállat értékesítése    

e581 Kifejt tej (l) -   

e582 Értékesített tej (l) -   

e583 A tej értékesítési átlagára (Ft/l) - -  

e600 Közvetlen állami támogatás - -  

e610 Az ágazat egyéb bevételei - -  

e620 Termelési érték - -  

e630 Az ágazat összes árbevétele - -  

e640 Szervestrágya értéke - -  

e650 Tenyészállatok értékcsökkenése - -  

e660 Saját termelésű abraktakarmány - -  

e670 Vásárolt abraktakarmány - -  

e680 Saját termelésű tömegtakarmány - -  

e690 Vásárolt tömegtakarmány - -  

e700 Egyéb takarmányok - -  

e710 Állategészségügyi költség - -  

e720 Természetes- és mesterséges termékenyítés költsége - -  

e730 Teljesítmény vizsgálat költsége - -  

e740 Közvetlen marketing költség - -  

e750 Közvetlen biztosítási költség - -  

e760 Egyéb közvetlen változó költség - -  

e770 Gépköltségek - -  

e780                ebből: traktorok költsége - -  

e790                           szállítójárművek költsége - -  

e800                           egyéb gépek, berendezések költsége - -  

e810 Fenntartó tevékenységek költsége - -  

e820 Idegen gépi szolgáltatások költsége - -  

e830 Családi munka bérköltsége (m.ó.)  -  

e840 Rendszeresen foglalkoztatottak bérköltsége (m.ó.)  -  

e850 Alkalmi munka bérköltsége (m.ó.)  -  

e860 Munkabérek közterhei - -  

e870 Értékcsökkenési leírás - -  

e880 Egyéb költség - -  

e890 Tevékenység általános költsége - -  

e900 Gazdasági általános költség - -  

e910 KÖZVETLEN VÁLTOZÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN  

(e650-től e760-ig) 
- -  

e920 ÖSSZES KÖLTSÉG  (e910+e770+e810-től e900-ig) - -  

e930 FEDEZETI HOZZÁJÁRULÁS  (e620-e910) - -  

e940 ÁGAZATI EREDMÉNY  (e620-e920) - -  

e950 A FŐTERMÉK ÖNKÖLTSÉGE (Ft/kg) - -  
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M 2.2.: Hízó ágazatok 

 
18. táblázat: Hízó ágazati kérdőív 

 Megnevezés 
Mennyiség Érték 

db kg Ft 

1 2 3 4 5 

g100 Éves átlaglétszám
 

 - - 

g140 Takarmányozási napok száma  - - 

g160 Termelési ciklusok száma  - - 

g180 Hízóállat állomány  I. 01-én    

g181 Hízóállatok alapanyag beállítása saját állományból    

g182 Hízóállatok alapanyag beállítása vásárlásból    

g420 Tömeggyarapodás (ráhizlalt súly) -   

g440 Élőtömeg összesen -   

g441 Hízóállat állomány  XII. 31-én    

g450 Hízóállatok értékesítése    

g451 Hízóállatok értékesítési átlagára (Ft/kg) - -  

g452 Értékesítés és átminősítés tenyészállatként    

g453 Tenyész állat értékesítési átlagára (Ft/db) - -  

g455 Egyéb állománycsökkenés    

g600 Közvetlen állami támogatás - -  

g610 Az ágazat egyéb bevételei - -  

g620 Termelési érték - -  

g630 Az ágazat összes árbevétele - -  

g640 Szervestrágya értéke - -  

g650 Alapanyag költség - -  

g660 Saját termelésű abraktakarmány - -  

g670 Vásárolt abraktakarmány - -  

g680 Saját termelésű tömegtakarmány - -  

g690 Vásárolt tömegtakarmány - -  

g700 Egyéb takarmányok - -  

g710 Állategészségügyi költség - -  

g730 Teljesítmény vizsgálat költsége - -  

g740 Közvetlen marketing költség - -  

g750 Közvetlen biztosítási költség - -  

g760 Egyéb közvetlen változó költség - -  

g770 Gépköltségek - -  

g780                ebből: traktorok költsége - -  

g790                           szállítójárművek költsége - -  

g800                           egyéb gépek, berendezések költsége - -  

g810 Fenntartó tevékenységek költsége - -  

g820 Idegen gépi szolgáltatások költsége - -  

g830 Családi munka bérköltsége (m.ó.)  -  

g840 Rendszeresen foglalkoztatottak bérköltsége (m.ó.)  -  

g850 Alkalmi munka bérköltsége (m.ó.)  -  

g860 Munkabérek közterhei - -  

g870 Értékcsökkenési leírás - -  

g880 Egyéb költség - -  

g890 Tevékenység általános költsége - -  

g900 Gazdasági általános költség - -  

g910 KÖZVETLEN VÁLTOZÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN 

(g650-től g760-ig) 
- -  

g920 ÖSSZES KÖLTSÉG  (g910+g770+g810-től g900-ig) - -  

g930 FEDEZETI HOZZÁJÁRULÁS  (g620-g910) - -  

g940 ÁGAZATI EREDMÉNY  (g620-g920) - -  

g950 FŐTERMÉK ÖNKÖLTSÉGE (Ft/kg) - -  
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M3. Főkomponens analízis eredményei 

M 3.1. Marhahízlalás 2006 

19. táblázat: Marhahízlalás leíró statisztikai táblázata 2006 

Leíró statisztika 

 
Átlag Szórás Esetek száma 

Állatsűrűség (db/ 100 ha) 14,7 14,6 67 

Hízó alapanyag saját állományból 

(Ft/db) 

76170,4 56141,5 67 

Hízóállat értékesítési átlagár (Ft/kg) 389,3 67,4 67 

Közvetlen állami támogatás (Ft/db) 3140,2 7962,5 67 

Termelési érték (Ft/db) 170747,2 57277,2 67 

Ágazat összes árbevétele (Ft/db) 162406,8 1,2 67 

Szerves trágya értéke (Ft/db) 2310,8 1788,7 67 

Alapanyag költség (Ft/db) 65621,0 44187,4 67 

Saját termelésű abraktakarmány 

(Ft/kg) 

20883,1 13798,7 67 

Vásárolt abraktakarmány (Ft/kg) 
4792,9 7410,6 67 

Saját termelésű tömegtakarmány 

(Ft/kg) 

19775,9 15090,6 67 

Vásárolt tömegtakarmány (Ft/kg) 
6504,5 9647,1 67 

Állategészségügyi költség (Ft/db) 
2643,2 2382,3 67 

Egyéb közvetlen változó költség 

(Ft/db) 

4876,4 5960,6 67 

Gazdasági általános költség (Ft/db) 
6419,2 4537,4 67 

Forrás: Saját számítás 
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Támogatások boxplot diagramja marhahizlaló ágazatok esetében 2006 

 

Forrás: Saját számítás 

 
20. táblázat: KMO és Bartlett teszt eredménye marhahizlaló ágazatok 2006 

Kaiser-Meyer-Olkin mutató  ,440 

Bartlett‟s test of Sphericity   Approx.Chi-Square 261,837 

                         Df 105 

 Sig. ,000 

Forrás: Saját számítás 
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21. táblázat: Korrelációs mátrix marhahízlalás 2006 

Korrelációs Mátrix 

  
Állats

űrűség 

f181 f451 f600 f620 f630 f640 f650 f660 f670 f680 f690 f710 f760 f900 

Korrel

áció 

Állats

űrűség 

1,000 ,097 -,133 ,566 -,223 -,238 -,010 -,378 -,009 ,127 -,146 ,039 -,006 ,118 ,028 

f181 ,097 1,000 -,049 ,095 -,292 -,285 -,050 ,266 -,241 -,023 -,094 ,285 -,148 -,165 ,076 

f451 -,133 -,049 1,000 -,007 ,672 ,334 ,191 ,219 -,089 ,049 -,051 ,032 -,128 -,096 -,137 

f600 ,566 ,095 -,007 1,000 ,028 ,037 ,056 -,227 ,032 -,131 -,081 -,071 ,019 ,011 -,147 

f620 -,223 -,292 ,672 ,028 1,000 ,391 ,134 ,317 ,293 -,018 ,092 -,032 ,160 ,058 -,085 

f630 -,238 -,285 ,334 ,037 ,391 1,000 ,035 -,119 ,146 ,011 ,023 ,038 -,019 -,164 -,064 

f640 -,010 -,050 ,191 ,056 ,134 ,035 1,000 -,077 ,049 ,038 -,120 ,000 -,093 -,200 -,309 

f650 -,378 ,266 ,219 -,227 ,317 -,119 -,077 1,000 -,172 -,036 ,050 ,123 -,055 -,067 ,173 
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f660 -,009 -,241 -,089 ,032 ,293 ,146 ,049 -,172 1,000 -,281 ,210 -,051 ,413 ,170 -,048 

f670 ,127 -,023 ,049 -,131 -,018 ,011 ,038 -,036 -,281 1,000 ,273 -,019 ,080 ,016 -,039 

f680 -,146 -,094 -,051 -,081 ,092 ,023 -,120 ,050 ,210 ,273 1,000 -,420 ,200 ,148 -,006 

f690 ,039 ,285 ,032 -,071 -,032 ,038 ,000 ,123 -,051 -,019 -,420 1,000 -,125 -,059 ,320 

f710 -,006 -,148 -,128 ,019 ,160 -,019 -,093 -,055 ,413 ,080 ,200 -,125 1,000 ,217 ,034 

f760 ,118 -,165 -,096 ,011 ,058 -,164 -,200 -,067 ,170 ,016 ,148 -,059 ,217 1,000 ,327 

f900 ,028 ,076 -,137 -,147 -,085 -,064 -,309 ,173 -,048 -,039 -,006 ,320 ,034 ,327 1,000 

Sig. 

(1-

tailed) 

Állats

űrűség 

 
,218 ,142 ,000 ,035 ,026 ,469 ,001 ,470 ,153 ,120 ,379 ,482 ,172 ,412 

f181 ,218 
 

,346 ,221 ,008 ,010 ,343 ,015 ,025 ,426 ,224 ,010 ,115 ,091 ,270 

f451 ,142 ,346 
 

,477 ,000 ,003 ,061 ,037 ,236 ,346 ,342 ,398 ,151 ,220 ,135 

f600 ,000 ,221 ,477 
 

,412 ,383 ,326 ,033 ,399 ,144 ,258 ,283 ,439 ,464 ,117 
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f620 ,035 ,008 ,000 ,412 
 

,001 ,141 ,004 ,008 ,442 ,229 ,398 ,098 ,322 ,248 

f630 ,026 ,010 ,003 ,383 ,001 
 

,390 ,169 ,119 ,464 ,426 ,380 ,438 ,092 ,302 

f640 ,469 ,343 ,061 ,326 ,141 ,390 
 

,267 ,348 ,379 ,167 ,499 ,227 ,052 ,005 

f650 ,001 ,015 ,037 ,033 ,004 ,169 ,267 
 

,082 ,387 ,343 ,160 ,329 ,295 ,081 

f660 ,470 ,025 ,236 ,399 ,008 ,119 ,348 ,082 
 

,011 ,044 ,341 ,000 ,084 ,349 

f670 ,153 ,426 ,346 ,144 ,442 ,464 ,379 ,387 ,011 
 

,013 ,440 ,261 ,448 ,378 

f680 ,120 ,224 ,342 ,258 ,229 ,426 ,167 ,343 ,044 ,013 
 

,000 ,052 ,117 ,482 

f690 ,379 ,010 ,398 ,283 ,398 ,380 ,499 ,160 ,341 ,440 ,000 
 

,157 ,316 ,004 

f710 ,482 ,115 ,151 ,439 ,098 ,438 ,227 ,329 ,000 ,261 ,052 ,157 
 

,039 ,394 

f760 ,172 ,091 ,220 ,464 ,322 ,092 ,052 ,295 ,084 ,448 ,117 ,316 ,039 
 

,003 

f900 ,412 ,270 ,135 ,117 ,248 ,302 ,005 ,081 ,349 ,378 ,482 ,004 ,394 ,003 
 

Forrás: Saját számítás 
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22. táblázat: Kommunalitások táblázat marhahízlalás 2006 

 Viszonyítási érték Kimutatott kapcsolat értéke 

Állatsűrűség 1,000 ,835 

Hízóállatok alapanyag beállítása 

saját állományból 
1,000 ,672 

Hízóállatok értékesítési átlagára  1,000 ,790 

Közvetlen állami támogatás 1,000 ,752 

Termelési érték 1,000 ,893 

Ágazat összes árbevétele 1,000 ,633 

Szerves trágya értéke 1,000 ,375 

Alapanyag költség 1,000 ,810 

Saját termelésű abraktakarmány 1,000 ,734 

Vásárolt abraktakarmány 1,000 ,746 

Saját termelésű tömegtakarmány 1,000 ,676 

Vásárolt tömegtakarmány 1,000 ,647 

Állategészségügyi költség 1,000 ,485 

Egyéb közvetlen változó költség 1,000 ,568 

Gazdasági általános költség 1,000 ,723 

Forrás: Saját számítás 
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M 3.2. Marhahízlalás 2008 

23. táblázat: Hízó ágazatok 2008-as leíró statisztikája 

Leíró statisztika 

 
Átlag Szórás Esetek száma 

Állatsűrűség 17,4 16,4 56 

Hízó alapanyag saját 

állományból 

106824,7 68653,8 56 

Hízóállat értékesítési átlagár 381,0 67,1 56 

Közvetlen állami támogatás 14456,6 21032,3 56 

Termelési érték 181339,3 77462,7 56 

Ágazat összes árbevétele 145266,1 1,14 56 

Szerves trágya értéke 2475,2 1737,4 56 

Alapanyag költség 110355,4 90618,7 56 

Saját termelésű abraktakarmány 25470,8 15637,9 56 

Vásárolt abraktakarmány 9987,3 13796,2 56 

Saját termelésű 

tömegtakarmány 

22576,9 18884,6 56 

Vásárolt tömegtakarmány 17034,2 18452,5 56 

Állategészségügyi költség 2891,6 2351,8 56 

Egyéb közvetlen változó 

költség 

5979,4 6359,3 56 

Gazdasági általános költség 9886,5 8425,8 56 

Forrás: Saját számítás 
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24. táblázat: KMO és Bartlett teszt eredménye hízó ágazatok 2008 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,473 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 291,248 

Df 105 

Sig. ,000 

Forrás: Saját számítás 
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25. táblázat: Korrelációs mátrix hízó ágazatok 2008 

  Állatsűr f181_3 f451_3 f600_3 f620_3 f630_3 f640_3 f650_3 f660_3 f670_3 f680_3 f690_3 f710_3 f760_3 f900_3 

Anti-image 

Covariance 

Állatsűr ,445 -,211 ,079 ,070 -,072 ,042 ,000 ,198 ,110 -,022 ,144 ,131 -,076 ,096 ,014 

f181_3 -,211 ,269 -,103 -,077 ,091 -,003 -,027 -,192 -,042 ,015 -,051 -,090 ,068 -,081 -,031 

f451_3 ,079 -,103 ,306 ,202 -,137 -,022 -,108 ,087 ,057 -,040 ,095 ,030 -,146 -,076 ,053 

f600_3 ,070 -,077 ,202 ,482 -,139 ,082 -,167 ,101 -,004 -,016 ,049 ,101 -,136 -,149 ,086 

f620_3 -,072 ,091 -,137 -,139 ,150 -,090 ,100 -,111 -,085 -,004 -,010 ,021 ,044 ,079 -,038 

f630_3 ,042 -,003 -,022 ,082 -,090 ,497 -,008 ,023 -,015 ,011 -,006 ,026 -,078 -,029 -,028 

f640_3 ,000 -,027 -,108 -,167 ,100 -,008 ,618 -,012 ,028 ,175 -,039 ,033 ,052 ,166 -,214 

f650_3 ,198 -,192 ,087 ,101 -,111 ,023 -,012 ,229 ,100 ,001 ,024 ,029 -,076 ,012 ,005 

f660_3 ,110 -,042 ,057 -,004 -,085 -,015 ,028 ,100 ,434 ,250 ,029 ,028 -,103 -,094 -,165 

f670_3 -,022 ,015 -,040 -,016 -,004 ,011 ,175 ,001 ,250 ,610 ,005 ,035 -,053 -,061 -,243 

f680_3 ,144 -,051 ,095 ,049 -,010 -,006 -,039 ,024 ,029 ,005 ,644 ,285 -,091 ,005 -,102 

f690_3 ,131 -,090 ,030 ,101 ,021 ,026 ,033 ,029 ,028 ,035 ,285 ,513 -,020 ,086 -,119 

f710_3 -,076 ,068 -,146 -,136 ,044 -,078 ,052 -,076 -,103 -,053 -,091 -,020 ,621 ,118 ,073 

f760_3 ,096 -,081 -,076 -,149 ,079 -,029 ,166 ,012 -,094 -,061 ,005 ,086 ,118 ,756 -,037 

f900_3 ,014 -,031 ,053 ,086 -,038 -,028 -,214 ,005 -,165 -,243 -,102 -,119 ,073 -,037 ,691 

Anti-image 

Correlation 

Állatsűr ,313a -,608 ,214 ,152 -,277 ,089 ,000 ,621 ,250 -,042 ,269 ,275 -,145 ,165 ,026 

f181_3 -,608 ,349a -,359 -,215 ,455 -,009 -,065 -,771 -,124 ,038 -,124 -,242 ,167 -,180 -,072 
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f451_3 ,214 -,359 ,475a ,526 -,642 -,056 -,248 ,329 ,155 -,093 ,215 ,076 -,335 -,158 ,115 

f600_3 ,152 -,215 ,526 ,354a -,519 ,167 -,307 ,303 -,009 -,030 ,088 ,204 -,249 -,246 ,148 

f620_3 -,277 ,455 -,642 -,519 ,518a -,331 ,329 -,600 -,335 -,013 -,034 ,077 ,146 ,235 -,118 

f630_3 ,089 -,009 -,056 ,167 -,331 ,877a -,015 ,069 -,033 ,020 -,011 ,051 -,140 -,048 -,047 

f640_3 ,000 -,065 -,248 -,307 ,329 -,015 ,463a -,031 ,054 ,285 -,062 ,059 ,084 ,243 -,328 

f650_3 ,621 -,771 ,329 ,303 -,600 ,069 -,031 ,331a ,316 ,003 ,062 ,086 -,201 ,028 ,014 

f660_3 ,250 -,124 ,155 -,009 -,335 -,033 ,054 ,316 ,569a ,486 ,055 ,059 -,199 -,164 -,301 

f670_3 -,042 ,038 -,093 -,030 -,013 ,020 ,285 ,003 ,486 ,422a ,008 ,063 -,086 -,090 -,373 

f680_3 ,269 -,124 ,215 ,088 -,034 -,011 -,062 ,062 ,055 ,008 ,463a ,497 -,144 ,006 -,153 

f690_3 ,275 -,242 ,076 ,204 ,077 ,051 ,059 ,086 ,059 ,063 ,497 ,611a -,035 ,137 -,200 

f710_3 -,145 ,167 -,335 -,249 ,146 -,140 ,084 -,201 -,199 -,086 -,144 -,035 ,677a ,172 ,111 

f760_3 ,165 -,180 -,158 -,246 ,235 -,048 ,243 ,028 -,164 -,090 ,006 ,137 ,172 ,271a -,051 

f900_3 ,026 -,072 ,115 ,148 -,118 -,047 -,328 ,014 -,301 -,373 -,153 -,200 ,111 -,051 ,300a 

Forrás: Saját számítás
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26. táblázat: Hízó ágazatok 2008 kommunalitások táblázata 

Kommunalitások Viszonyítási érték Kimutatott kapcsolat értéke 

 1,000 ,624 

Állatsűrűség 1,000 ,886 

Hízóállatok alapanyag beállítása 

saját állományból 
1,000 ,702 

Hízóállatok értékesítési átlagára  1,000 ,594 

Közvetlen állami támogatás 1,000 ,835 

Termelési érték 1,000 ,644 

Ágazat összes árbevétele 1,000 ,747 

Szerves trágya értéke 1,000 ,747 

Alapanyag költség 1,000 ,789 

Saját termelésű abraktakarmány 1,000 ,741 

Vásárolt abraktakarmány 1,000 ,785 

Saját termelésű tömegtakarmány 1,000 ,704 

Vásárolt tömegtakarmány 1,000 ,761 

Állategészségügyi költség 1,000 ,545 

Egyéb közvetlen változó költség 1,000 ,746 

Gazdasági általános költség 1,000 ,695 

Forrás: Saját számítás 
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M 3.3. Húshasznú tehén 2006 

27. táblázat: Húshasznú tehén ágazat leíró statisztika 2006 

Forrás: Saját számítás 

 

 

28. táblázat: KMO és Bartlett teszt eredménye húshasznú tehén ágazat 2006 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,473 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 291,248 

Df 105 

Sig. ,000 

Forrás: Saját számítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leíró statisztika 

 Átlag Szórás Esetek száma 

Állat sűrűség (db/100ha) 27,5 19,3 48 

Borjú szaporulat (Ft/db) 35661,6 26230,6 48 

Választott borjú átminősítése (Ft/db) 94734,0 56625,0 48 

Választott borjú értékesítési átlagár (Ft/db) 525,7 151,4 48 

Közvetlen állami támogatás(Ft/db) 27289,6 15690,9 48 

Ágazat összes árbevétele 17212,7 23592,1 48 

Szerves trágya értéke (Ft/db) 3019,8 3041,9 48 

Tenyészállatok értékcsökkenése (Ft/db) 17902,1 12159,6 48 

Saját termelésű abraktakarmány(Ft/kg) 21539,9 16946,9 48 

Saját termelésű tömegtakarmány (Ft/kg) 29112,8 19886,4 48 

Vásárolt tömegtakarmány (Ft/kg) 8516,7 11059,8 48 

Állategészségügyi költség (Ft/db) 4148,6 3308,4 48 

Természetes, és mesterséges termékenyítés 

költsége (Ft/db) 

3497,3 3391,9 48 

Egyéb közvetlen változó költség (Ft/db) 5479,4 5869,1 48 

Gépköltségek (Ft/db) 3295,1 4106,8 48 

Értékcsökkenési leírás 3151,4 4467,8 48 

Gazdasági általános költség  (Ft/db) 6719,2 7545,4 48 
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29.táblázat:Korrelációs 

mátrix húshasznú 

tehén 2006 

 

 

Állat_sűr f200 f240 f280 f600 f630 f640 f650 f660 f680 f690 f710 f720 f760 f770 f870 f900 

Korreláció Állat_sűr 1,000 -,286 -,172 ,125 -,060 ,174 -,092 ,170 -,218 -,116 ,076 ,132 -,093 -,150 ,058 -,049 -,262 

f200 -,286 1,000 ,815 -,121 ,112 -,127 ,038 -,395 ,049 ,138 ,176 -,045 ,460 ,337 -,146 -,138 ,565 

f240 -,172 ,815 1,000 ,155 ,343 ,109 ,047 -,208 ,142 ,254 ,307 -,032 ,419 ,242 ,018 ,048 ,279 

f280 ,125 -,121 ,155 1,000 ,402 ,573 ,087 ,162 -,061 ,054 ,178 ,185 -,235 ,033 ,199 -,081 -,276 

f600 -,060 ,112 ,343 ,402 1,000 ,308 ,272 ,038 -,086 ,324 ,012 -,079 -,085 ,182 ,183 ,091 -,098 

f630 ,174 -,127 ,109 ,573 ,308 1,000 ,123 ,166 -,151 ,052 ,270 ,145 -,149 -,059 ,145 -,092 -,247 

f640 -,092 ,038 ,047 ,087 ,272 ,123 1,000 -,279 -,099 ,074 -,090 -,247 -,072 ,184 -,232 -,271 ,011 

f650 ,170 -,395 -,208 ,162 ,038 ,166 -,279 1,000 -,051 ,073 ,203 ,245 -,283 -,126 ,288 ,195 -,175 

f660 -,218 ,049 ,142 -,061 -,086 -,151 -,099 -,051 1,000 -,084 ,038 ,005 ,199 ,002 ,092 ,259 ,061 

f680 -,116 ,138 ,254 ,054 ,324 ,052 ,074 ,073 -,084 1,000 -,358 -,078 -,035 -,044 ,426 ,167 -,236 

f690 ,076 ,176 ,307 ,178 ,012 ,270 -,090 ,203 ,038 -,358 1,000 ,164 ,149 -,087 -,004 -,041 ,026 

f710 ,132 -,045 -,032 ,185 -,079 ,145 -,247 ,245 ,005 -,078 ,164 1,000 ,127 ,214 ,086 ,054 ,096 

f720 -,093 ,460 ,419 -,235 -,085 -,149 -,072 -,283 ,199 -,035 ,149 ,127 1,000 ,128 ,007 ,166 ,230 

f760 -,150 ,337 ,242 ,033 ,182 -,059 ,184 -,126 ,002 -,044 -,087 ,214 ,128 1,000 -,063 ,082 ,380 

f770 ,058 -,146 ,018 ,199 ,183 ,145 -,232 ,288 ,092 ,426 -,004 ,086 ,007 -,063 1,000 ,629 -,445 

f870 -,049 -,138 ,048 -,081 ,091 -,092 -,271 ,195 ,259 ,167 -,041 ,054 ,166 ,082 ,629 1,000 -,218 

f900 -,262 ,565 ,279 -,276 -,098 -,247 ,011 -,175 ,061 -,236 ,026 ,096 ,230 ,380 -,445 -,218 1,000 
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Sig. (1-tailed) Állat_sűr  ,024 ,121 ,199 ,342 ,118 ,268 ,123 ,068 ,217 ,304 ,185 ,265 ,155 ,348 ,370 ,036 

f200 ,024  ,000 ,207 ,225 ,195 ,398 ,003 ,370 ,174 ,115 ,381 ,000 ,010 ,162 ,175 ,000 

f240 ,121 ,000  ,146 ,009 ,231 ,375 ,078 ,168 ,041 ,017 ,413 ,002 ,049 ,453 ,373 ,027 

f280 ,199 ,207 ,146  ,002 ,000 ,278 ,136 ,341 ,357 ,112 ,104 ,054 ,411 ,087 ,293 ,029 

f600 ,342 ,225 ,009 ,002  ,017 ,031 ,399 ,280 ,012 ,469 ,296 ,282 ,108 ,107 ,269 ,254 

f630 ,118 ,195 ,231 ,000 ,017  ,203 ,130 ,153 ,364 ,032 ,163 ,157 ,345 ,162 ,267 ,045 

f640 ,268 ,398 ,375 ,278 ,031 ,203  ,027 ,251 ,308 ,270 ,046 ,315 ,106 ,056 ,031 ,471 

f650 ,123 ,003 ,078 ,136 ,399 ,130 ,027  ,364 ,310 ,084 ,046 ,026 ,197 ,023 ,092 ,117 

f660 ,068 ,370 ,168 ,341 ,280 ,153 ,251 ,364  ,286 ,399 ,485 ,087 ,494 ,267 ,038 ,341 

f680 ,217 ,174 ,041 ,357 ,012 ,364 ,308 ,310 ,286  ,006 ,300 ,408 ,384 ,001 ,129 ,053 

f690 ,304 ,115 ,017 ,112 ,469 ,032 ,270 ,084 ,399 ,006  ,132 ,156 ,277 ,490 ,392 ,430 

f710 ,185 ,381 ,413 ,104 ,296 ,163 ,046 ,046 ,485 ,300 ,132  ,195 ,072 ,281 ,358 ,258 

f720 ,265 ,000 ,002 ,054 ,282 ,157 ,315 ,026 ,087 ,408 ,156 ,195  ,192 ,480 ,130 ,058 

f760 ,155 ,010 ,049 ,411 ,108 ,345 ,106 ,197 ,494 ,384 ,277 ,072 ,192  ,335 ,290 ,004 

f770 ,348 ,162 ,453 ,087 ,107 ,162 ,056 ,023 ,267 ,001 ,490 ,281 ,480 ,335  ,000 ,001 

f870 ,370 ,175 ,373 ,293 ,269 ,267 ,031 ,092 ,038 ,129 ,392 ,358 ,130 ,290 ,000  ,068 

f900 ,036 ,000 ,027 ,029 ,254 ,045 ,471 ,117 ,341 ,053 ,430 ,258 ,058 ,004 ,001 ,068  

Forrás: Saját számítás 
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M 3.4. Húshasznú tehén ágazat 2008 

 
30.táblázat: Húshasznú tehén ágazat leíró statisztika 2008 

                                                                                                        
Forrás: Saját számítás 

 

 

 

31.táblázat: Húshasznú tehén ágazat KMO és Bartlett teszt eredménye 2008  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,644 

Bartlett's Test of Sphericity  339,364 

 136 

 ,000 

Forrás: Saját számítás

Leíró statisztika 

 Átlag Szórás Esetek 

száma 

Állat sűrűség (db/100 ha) 27,5 19,3 54 

Borjú szaporulat (Ft/db) 49245,8 33523,6 54 

Választott borjú átminősítése (Ft/db) 118827,9 59801,8 54 

Választott borjú értékesítési átlagár (Ft/kg) 536,2 139,6 54 

Közvetlen állami támogatás (Ft/db) 27756,0 23683,4 54 

Ágazat összes árbevétele (Ft/db) 28502,2 73299,3 54 

Szerves trágya értéke (Ft/db) 3339,3 2214,7 54 

Tenyészállatok értékcsökkenése (Ft/db) 19630,9 12330,9 54 

Saját termelésű abraktakarmány (Ft/kg) 30892,6 26450,1 54 

Saját termelésű tömegtakarmány (Ft/kg) 34558,9 30553,3 54 

Vásárolt tömegtakarmány (Ft/kg) 19458,2 23532,6 54 

Állategészségügyi költség (Ft/db) 3763,7 2298,7 54 

Természetes, és mesterséges termékenyítés költsége 

(Ft/db) 

3856,2 4382,1 54 

Egyéb közvetlen változó költség (Ft/db) 10602,9 11521,4 54 

Gépköltségek (Ft/db) 4007,0 3886,2 54 

Értékcsökkenési leírás (Ft/db) 5274,4 5789,7 54 

Gazdasági általános költség (Ft/db) 10361,9 13572,7 54 
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32.táblázat: Húshasznú tehén ágazat 2008 korrelációs mátrixa 

Korreláci

ós mátrix 

 
Állatsűr

űség f200 f240 f280 f600 f630 f640 f650 f660 f680 f690 f710 f720 f760 f770 f870 f900 

Korreláció Állatsűrűsé

g 
1,000 -,228 ,037 ,007 ,182 -,107 -,174 ,183 -,289 -,091 -,129 -,083 -,250 -,285 ,025 ,066 -,293 

f200 -,228 1,000 ,850 -,045 -,401 -,202 ,476 -,475 ,035 -,007 ,477 -,234 ,390 ,483 -,133 -,238 ,410 

f240 ,037 ,850 1,000 -,091 -,235 -,209 ,405 -,311 -,039 ,004 ,402 -,173 ,387 ,358 -,040 -,207 ,250 

f280 ,007 -,045 -,091 1,000 -,088 ,038 -,090 -,015 -,113 -,112 -,003 -,218 ,069 ,138 ,012 -,196 ,167 

f600 ,182 -,401 -,235 -,088 1,000 ,352 -,335 ,443 ,145 ,153 -,199 ,254 -,023 -,225 ,256 ,324 -,346 

f630 -,107 -,202 -,209 ,038 ,352 1,000 ,085 ,075 -,077 -,038 ,243 ,197 ,117 ,239 ,058 ,423 ,254 

f640 -,174 ,476 ,405 -,090 -,335 ,085 1,000 -,629 ,178 -,067 ,349 -,180 ,281 ,320 -,174 -,105 ,530 

f650 ,183 -,475 -,311 -,015 ,443 ,075 -,629 1,000 -,072 ,236 -,360 ,271 -,258 -,183 ,273 ,237 -,415 

f660 -,289 ,035 -,039 -,113 ,145 -,077 ,178 -,072 1,000 ,125 -,115 ,017 -,099 -,039 ,174 ,114 -,046 

f680 -,091 -,007 ,004 -,112 ,153 -,038 -,067 ,236 ,125 1,000 -,523 -,068 -,054 ,111 ,105 ,124 ,061 

f690 -,129 ,477 ,402 -,003 -,199 ,243 ,349 -,360 -,115 -,523 1,000 -,022 ,400 ,227 -,088 -,191 ,242 

f710 -,083 -,234 -,173 -,218 ,254 ,197 -,180 ,271 ,017 -,068 -,022 1,000 -,084 -,021 ,149 ,122 -,129 

f720 -,250 ,390 ,387 ,069 -,023 ,117 ,281 -,258 -,099 -,054 ,400 -,084 1,000 ,244 ,160 -,186 ,271 

f760 -,285 ,483 ,358 ,138 -,225 ,239 ,320 -,183 -,039 ,111 ,227 -,021 ,244 1,000 ,010 ,104 ,417 

f770 ,025 -,133 -,040 ,012 ,256 ,058 -,174 ,273 ,174 ,105 -,088 ,149 ,160 ,010 1,000 ,232 -,224 

f870 ,066 -,238 -,207 -,196 ,324 ,423 -,105 ,237 ,114 ,124 -,191 ,122 -,186 ,104 ,232 1,000 -,055 

f900 -,293 ,410 ,250 ,167 -,346 ,254 ,530 -,415 -,046 ,061 ,242 -,129 ,271 ,417 -,224 -,055 1,000 
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Sig. (1-

tailed) 

Állat_sűr  ,048 ,394 ,481 ,094 ,220 ,104 ,092 ,017 ,257 ,177 ,274 ,034 ,018 ,429 ,318 ,016 

f200 ,048  ,000 ,374 ,001 ,071 ,000 ,000 ,401 ,480 ,000 ,044 ,002 ,000 ,169 ,041 ,001 

f240 ,394 ,000  ,256 ,044 ,064 ,001 ,011 ,389 ,490 ,001 ,105 ,002 ,004 ,387 ,067 ,034 

f280 ,481 ,374 ,256  ,264 ,394 ,258 ,457 ,207 ,210 ,492 ,057 ,310 ,159 ,465 ,078 ,114 

f600 ,094 ,001 ,044 ,264  ,004 ,007 ,000 ,148 ,135 ,074 ,032 ,433 ,051 ,031 ,008 ,005 

f630 ,220 ,071 ,064 ,394 ,004  ,270 ,295 ,291 ,392 ,038 ,076 ,200 ,041 ,338 ,001 ,032 

f640 ,104 ,000 ,001 ,258 ,007 ,270  ,000 ,099 ,316 ,005 ,096 ,020 ,009 ,104 ,225 ,000 

f650 ,092 ,000 ,011 ,457 ,000 ,295 ,000  ,303 ,043 ,004 ,024 ,030 ,092 ,023 ,042 ,001 

f660 ,017 ,401 ,389 ,207 ,148 ,291 ,099 ,303  ,185 ,205 ,450 ,238 ,391 ,104 ,206 ,371 

f680 ,257 ,480 ,490 ,210 ,135 ,392 ,316 ,043 ,185  ,000 ,312 ,350 ,212 ,225 ,186 ,330 

f690 ,177 ,000 ,001 ,492 ,074 ,038 ,005 ,004 ,205 ,000  ,438 ,001 ,049 ,264 ,084 ,039 

f710 ,274 ,044 ,105 ,057 ,032 ,076 ,096 ,024 ,450 ,312 ,438  ,273 ,440 ,142 ,189 ,177 

f720 ,034 ,002 ,002 ,310 ,433 ,200 ,020 ,030 ,238 ,350 ,001 ,273  ,038 ,124 ,090 ,024 

f760 ,018 ,000 ,004 ,159 ,051 ,041 ,009 ,092 ,391 ,212 ,049 ,440 ,038  ,471 ,226 ,001 

f770 ,429 ,169 ,387 ,465 ,031 ,338 ,104 ,023 ,104 ,225 ,264 ,142 ,124 ,471  ,046 ,052 

f870 ,318 ,041 ,067 ,078 ,008 ,001 ,225 ,042 ,206 ,186 ,084 ,189 ,090 ,226 ,046  ,346 

f900 ,016 ,001 ,034 ,114 ,005 ,032 ,000 ,001 ,371 ,330 ,039 ,177 ,024 ,001 ,052 ,346  

Forrás: Saját számítás 
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M4. Szarvasmarha hízlalási, és tartási technológiák jellemzői 

 
33.táblázat: Intenzív szarvasmarha-hízlalás 

 Intenzív szarvasmarha-hízlalás 

Jellemzők A szarvasmarha-hízlalás csak abraktakarmány felhasználásával történik. 

Az 1960-as években ez a módszer általános volt Magyarországon. Mivel 

azonban az abrakárak nagyon megnövekedtek, nem igazán gazdaságos e 

hízlalási módszer, jelenleg nem alkalmazzuk hazánkban. A hízóba állítás 

3-6 hónapos életkorban 100-200 kg-os élősúlyban történik. A felhasznált 

abraktakarmány intenzív hízlalást tesz lehetővé, ugyanis 13-15 hónapos 

életkorra 500-600 kg-os végsúly állítható elő. A napi élősúly gyarapodás 

1400-1600 g. Az abraktakarmány ad libitum etetésén kívül 1-3 kg széna is 

szükséges a bendő megfelelő működésének elősegítésére. A kezdeti 2-3 kg 

abrakfogyasztás a hízlalás végére 7-9 kg-ra is növekedhet állatonként 

naponta. Alapanyagként elsősorban a közepesen későn érő nagytestű 

hústípusú fajták (charolais, limousin, olasz fajták, hústípusú magyar tarka 

stb.) jöhetnek számításba. Intenzív hizlalásnál, nagy mennyiségű abrak 

etetésével a zsírosság foka nő, a hízómarhák korán elérik a vágási 

érettséget, a súlygyarapodás mintegy 500 kg-os élősúly eléréséig kiváló, 

majd visszaesik, és relatíve hosszú időre van szükség, hogy az állatok 

elérjék a 600-650 kg értékesítési súlyt. Az intenzíven hizlalt állatok húsa 

zsírosabb. 

Forrás: Kiss, 2003 
 
34.táblázat: Extenzív szarvasmarha-hizlalás 

 Extenzív szarvasmarha-hizlalás 

 

Jellemzők Az extenzív hizlalás egy folyamatos, de alacsony szintű súlygyarapodást 

biztosít, a növendék marhák idősebb korban értékesíthetők, a hús 

zsírtartalma alacsony. Nagy súlyra történő hizlalás esetén (600-700 kg) a 

hizlalás elején mérsékeltebb intenzitású takarmányozás, majd egy 

abrakintenzívebb befejező szakasz ajánlott. Kis súlyra történő hizlalás 

esetén a takarmányozás végig magas szintű lehet. Az állattenyésztés 

költségeiben a takarmányozásé az első hely. Az optimális takarmányozás 

helyi adottságai meghatározóak már a döntéshozatalkor. Az alapelv az 

legyen, hogy a húsmarha ágazat rendszerébe, amelybe bele kell érteni a 

takarmány bázist is, ideális esetben ne kelljen „kívülről” (pl. a szántóföldi 

termesztésből) szinte semmit „bevinni”. Egy átlagos magyar legelőből kb. 

2 ha elegendő arra, hogy egy hústehenet eltartson részben a legeltetéssel, 

részben az innen betakarított gyepszénával. A legeltetést a lehető 

legkorábban meg kell kezdeni, természetesen a helyi viszonyok 

figyelembevételével a gyep károsodásának veszélye nélkül. Általában jó 

támpont a hagyomány szerinti „kihajtás”, azaz a Szent György nap 

környéke. A legeltetés vége már nem ilyen merev, hiszen a Szent Mihály 

napja után általában még legalább egy hónapig nagyon jó sarjú legelő van 

és sarjúszéna is betakarítható. A legelőt szakaszokra osztva kell használni. 
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A szakasz mérete akkora legyen, hogy ott az állat legalább két hétig 

találjon legelni valót. Ahogy a gyep növekedése megengedi a nem legelt 

szakaszokon meg kell kezdeni a szénakészítést. Hogy mindez 

zökkenőmentesen működjön, célszerű a termőhely ismeretében kialakított 

szakaszok hasznosításának menetét gondosan megtervezni. A legeltetés 

technológiájának nem feltétlenül része a drága villanypásztor. Abból a 

feltételezésből kell kiindulni, hogy amíg a legelő jószág komfortérzete 

megfelelő, tehát van takarmány, ivóvíz, árnyékos pihenőhely és tágas tér, 

addig nem fenyeget a kitörés veszélye. A húsmarha fajták teleltetésére 

egyáltalán nem szükséges istálló, sőt fedett tér sem. Telelőhelynek egy 

kisebb, a terület kiemelkedő pontján elhelyezkedő legelőszakaszt célszerű 

berendezni. Ha tetőre nincs is szükség a komfortérzet biztosítására 

szélárnyékos száraz pihenőhelyre annál inkább. Ha rendelkezésre áll egy 

szélmentes féltetős szárnyék, azt persze használni kell, pontosabban azt 

kell biztosítani, hogy az állat kedve szerint választhassa meg tartózkodási 

helyét 

Forrás:  Petro,2005 
 
35.táblázat: Ökológiai állattartási gyakorlat szarvasmarhák esetében 

 Ökológiai állattartási gyakorlat szarvasmarhák esetében 

 

Jellemzők Ahol az állattartást átállítják az ökológiai gazdálkodásra, ott előtte a 

takarmány-termő területeket is át kell állítani. Ezt követően kerülhet sor az 

állatállomány átállítására, az egyidejű átállás esetét leszámítva. Az átállási 

idő a takarmány-termő terület ellenőrző szervezethez történő bejelentésétől 

indulhat legkorábban és ideje alatt az előírásokat ugyanúgy be kell tartani, 

mint az átállás után. A szántóföldön az első ökológiai terméke annak a 

növényállománynak lesz, amelynek vetése előtt két év eltelt, álló 

kultúránál pedig az, amelyik betakarítása előtt három, a gyepeknél pedig 

két év eltelt. 

Egy takarmány akkor tekinthető átállásból származónak, ha a betakarítása 

előtt legalább egy év ellenőrzött időtartam már eltelt. Lehetőség van arra, 

hogy az állatállomány az őt kiszolgáló takarmány-termő területekkel 

együtt, azzal párhuzamosan álljon át. Ennek időtartama két év, feltétele, 

hogy csak az átállás kezdetén meglévő állatállományra és annak utódaira 

vonatkozhat. Amennyiben az átállás alatt bővítés történik, akkor az így 

bevont állatok esetében már a később részletezett átállási szabályokat kell 

alkalmazni. Ez a kedvezményes átállás csak az átállás kezdetén meglévő 

takarmány-termő területekre vonatkozik és csak akkor, ha a takarmány 

főként a saját gazdaságból származik. A Biokontroll Hungária KHT. 

gyakorlatában az éves takarmány-felhasználás szárazanyagban számított 

67 %-ának kell a saját gazdaságból származnia ahhoz, hogy ez az átállási 

forma alkalmazható legyen. 

A jól megtervezett egyidejű átállással az átállási idő 6-23 hónappal is 

rövidebb lehet, mint egy rosszul indított takarmány-termő terület és a 

ráépülő állatállomány külön-külön számított átállási időtartama. Az állatok 

átállítása 

Az átállás legkorábban az ellenőrző szervezethez történő bejelentésétől 

indulhat, de valójában csak attól, amikor már a vonatkozó előírásokat 

maradéktalanul, legfeljebb kis eltérésekkel betartják. A hazai és 
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nemzetközi gyakorlatban kis eltérésnek azokat tekintik, amelyek a 

fogyasztók érdekeit nem sértik, ilyenkor az ellenőrző szervezet még 

engedélyezi az ökológiai jelölést. Az átállásba csak az az időszak 

számítható be, amely alatt az állatokat úgy tartják (beleértve az elhelyezést, 

takarmányozást, gyógykezelést stb.), hogy ökológiai jelöléssel történő 

forgalmazására lehetőség lenne, ha az átállási idő már eltelt volna. 

Az átállás időszakából származó állati termék egyébként átállási jelöléssel 

nem forgalmazható. 

 A szarvasmarhára vonatkozó átállási szabályok (lóra, bivalyra és bölényre 

is ez vonatkozik): 

- Tejelő teheneket 6 hónapon (2003. augusztus 24-ig elkezdve 3 hónapon) 

át kell az ökológiai szabályok szerint tartani, mielőtt a tej ökológiai 

jelöléssel forgalmazható. 

- Húsmarhát 12 hónapig, de élettartama legalább háromnegyed részében 

kell ökológiai feltételek szerint tartani, hogy az állat vagy a húsa ökológiai 

jelöléssel legyen forgalmazható. 

Az állatok származása 

Az állatoknak ökológiai gazdaságból kell származniuk, és egész életükben 

úgy kell őket tartani sőt, a NOP előírásai szerint (USA jogszabály) a 

szokványos gazdaságból származó állat soha nem állhat át, csak a 

termékei, illetve az utódai. Ugyanakkor a fenti alapelvtől esetenként 

eltéréseket engedélyezhet az elismert ellenőrző szervezet. Ilyen esetekben 

az előző fejezetben rögzített átállási időt mindig közbe kell iktatni, mielőtt 

az állatot, az állati terméket ökológiai jelöléssel forgalmaznák. 

Az eltéréseket a következő esetekben engedélyezheti az elismert ellenőrző 

szervezet: 

- A meglévő, szokványosan tartott állatállomány átállítható az ökológiai 

gazdálkodásra. Ennek feltétele, vonatkozó előírásokban rögzített. 

- az állomány indítása, vagy felújítása is történhet szokványos gazdaságból, 

ha a kívánt faj, fajta az ökológiai gazdaságokból nem szerezhető be.  

- Még nem ellett, nőivarú tenyészállatok az állomány frissítésére a 

szarvasmarha esetében 10 %-ig bevonhatók az ellenőrzött ökológiai 

gazdaságba évenként, ha ökológiai gazdaságból nem beszerezhetők. Kis 

gazdaságokban, ahol 10-nél kevesebb tehenet tartanak, ott évenként 1 ilyen 

bővítésre, cserére van lehetőség. 

- Különleges esetekben – nagymérvű fejlesztésnél, szakosodásnál és 

fajtaváltáskor ez az arány külön kérésre egészen 40%-ig emelhető.  

- Nem szükséges az ellenőrző szervezet engedélye és a kínálati viszonyok 

értékelése akkor, ha apaállatokat visznek az ökológiai gazdaságba.  

 

 A takarmányozás előírásainak értékelése a Magyarországi gyakorlatban 

 

 - A takarmánynak ökológiai eredetűnek kell lenni. Az éves korláton kívül 

létezik egy napi korlát is, amely szerint a napi takarmányadagban ez az 

arány a 25%-ot nem haladhatja meg. A gazda szabadon határozhatja meg, 

hogy a takarmányok melyik mezőgazdasági alkotóját szerzi be szokványos 

forrásból, de természetesen csak olyat választhat, amely szerepel az 

ökológiai rendeletekben és az elismert ellenőrző szervezet 

feltételrendszerében, mint szóba jöhető takarmány-alkotó. 

- Magyarországról származó szokványos takarmány-alapanyagok, – 
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ameddig nem kerül genetikailag módosított fajta a köztermesztésbe – külön 

engedély, igazolások nélkül felhasználhatók, ezzel szemben az importból 

az ökológiai gazdaságba beérkezett tételekről külön-külön, akkreditált 

laboratóriumban elvégzett vizsgálat alapján kell a GMO mentességet 

igazolni, mielőtt elkezdik azt felhasználni. Az esetleges GMO takarmány-

felhasználás szándékos esetben az ökológiai gazdálkodásból történő 

kizárással, egyéb esetekben új átállási idő közbeiktatásával jár. 

- A szokványos takarmány aránya természeti csapás, szélsőséges időjárási 

viszonyok esetén az egész országban illetve az ország egyes területein 

magasabb lehet, ha a Minisztérium ezt engedélyezi, egyes gazdaságok 

esetében pedig az elismert ellenőrző szervezet engedélyezheti ezt, de csak 

akkor, ha a Minisztérium ezt jóváhagyólag tudomásul veszi. Az ellenőrző 

szervezethez benyújtott kérelemmel indul ez az eljárás, amely során 

bizonyítani kell, hogy a „vis major” (pl. tűzkár, belvíz, árvíz, aszály, 

váratlan kártevő vagy károsító fellépése, stb.) bekövetkezett, ki kell tudni 

mutatni a takarmány- mérlegben a valós hiányt és igazolni, hogy ökológiai 

takarmány – elérhető áron – nem szerezhető be. Lehetőség szerint az 

ökológiai terméket előállító csoport (tejelő tehén, hízó marha, hízó sertés, 

brojler szárnyas, stb.) takarmányozásában tartani kell az alap előírásokat, 

és lehetőleg a nem közvetlenül árutermelő (a szárazon álló, a növendék, a 

kocák, a szülőpárok, apaállatok stb.) csoportoknál kell eltérni ettől. 

- A takarmány, lehetőség szerint, minél nagyobb arányban saját 

gazdaságból származzon, de a hiány más ökológiai gazdaságból is 

fedezhető, és ehhez nem kell engedélyt kérni az ellenőrző szervezettől. 

- Az átállási takarmány aránya – szintén szárazanyagban számítva – éves 

szinten, az összes mezőgazdasági eredetű takarmány 30%-a lehet, de ha ez 

túlnyomóan (hazai gyakorlatban 2/3 részben) a saját gazdaságból 

származik, akkor 60 %-ig felmehet. 

- Az emlősök részére a természetes anyatejhez jutás lehetőséget biztosítani 

kell a borjú és csikó esetében 3 hónapos korig, bárány, gida esetében 45 

napos, malacok esetében 40 napos korig. Ez nem jelenti azt, hogy 

számottevő arányúnak kell lennie a napi takarmányban, de azt igen, hogy 

hozzá kell jutnia, ha erre igényt tart. 

- A szarvasmarha, a ló, a kecske és a juh takarmányozását legeltetésre kell 

alapozni mindig, amikor a legelők erre alkalmasak, de mindenképpen az 

összes napi takarmány legalább 60%-ának legelő fűből, friss 

szálastakarmányból, szénából, szilázsból vagy egyéb tömegtakarmányból 

kell állnia. Tejelő tehenek esetében, a laktáció első három hónapjában az 

elismert ellenőrző szervezet engedélyezhet ennél alacsonyabb arányt, de 

50% alá semmiféleképpen sem süllyedhet a tömegtakarmány aránya. 

- Takarmányozásra takarmány összetevőként csak a jogszabályokban és a 

feltételrendszerben a pozitív listán (a felhasználásra kizárólagosan 

engedélyezett anyagok listája) felsorolt anyagok alkalmazhatók. 

- Állati eredetű takarmány csak tejből, halból illetve egyéb tengeri 

állatokból készülhet. 

- Az egyébként engedélyezett mezőgazdasági eredetű alkotók is csak akkor 

használhatók, ha kémiai oldószerekkel nem kezelték őket. 

- Tilos a takarmányozásban növekedés és hozamfokozókat, 

antibiotikumokat, kokcidiosztatikumokat és egyéb termelékenységfokozó 

anyagokat felhasználni. 

- Az általános GMO felhasználási tilalom a takarmányozásban is fennáll az 

alapanyagokkal és egyéb takarmányalkotókkal összefüggésben, sőt a 



159 

 

takarmány-előkészítés során sem alkalmazhatók olyan eljárások, amelyeket 

GMO szervezetekkel vagy azok közreműködésével előállított anyagokkal 

végeznek. 

Forrás: Radics-Seregi, 2005 
 


