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Érdemes elgondolkodni azon, 
vajon mi váltotta ki az egyre 
gyakoribb cégfelvásárlásokat. 
A legvalószínűbb indok, hogy a 
baromfiágazat részben jövedelme-
zőségben, részben eredményesség-
ben, részben pedig kiszámítható 
növekedésében meghaladta más 
ágazatok eredményeit, értékeit. 
A tőke pedig szereti és keresi az 
ilyen ágazatokat… Persze, ez sok-
szor nem volna elég, hiszen hiába a 
tőke, ahhoz eladó cégek, vállalko-
zások is kellenek. Hogy miért ad-
ja el valaki a cégét? Sokféle indok 
és válasz létezik. Legtöbb esetben 
a nemzedékváltás, a nagyobb mé-
retből adódó piaci előnyök, vagy 
egyszerűen csak a felépített vál-
lalkozás, életmű készpénzzé tétele 
az indok. Az egyik amerikai ba-
romfis vállalkozás, amikor a közel-
múltban megkérdezték tőle, hogy 
megy az üzlet, a következőképpen 
válaszolt: „Kitűnően! Jobb, mintha 
pénzt nyomtatnánk!”

„Öveket becsatolni!” mondhat-
nánk az elkövetkező időszak előre-
jelzéseként. Hiszen a kiemelkedő 
jó eredményeket mutató időszak-
nak is vége lesz egyszer, s egyre in-
kább körvonalazódik egy világszin-
tű túltermelési válság. A kegyetlen 
áresések már megkezdődtek Ame-
rikában, Brazíliában, Thaiföldön, 
s kis késéssel tulajdonképpen a 
világpiacon. Bár az EU viszonylag 
zárt rendszere némileg elszigetelt 

volt e világeseményektől, a folya-
mat mára elérte kontinensünket is. 
Lengyelországban – ahol a hihetet-
len fejlesztések következményeként 
várhatóan jövő év elejére a meglé-
vő csirkevágási kapacitások 300 
millió darabbal, míg az elkövetke-
ző években a termelőkapacitások 
2 millió négyzetméterrel bővülnek 
– az élőcsirke ára 4,2 zlotyiról 2,6 
zlotyira esett vissza 6 hét alatt, s 
jelentős csökkenésnek indultak a 
termékárak is.

Hogy mikor és milyen mértékű 
változások lesznek a hazai piacon, 
nem tudhatjuk. Remélhetőleg az 
ágazat képes lesz az árakat szilár-
dan tartani karácsonyig. Fontos is 
volna ez, hiszen nálunk is történ-
tek kedvezőtlen változások – takar-
mányárak, munkabérköltségek, 
energiaárak –, hogy másról ne is 
beszéljünk.

A csirkeágazat egészének érde-
kes háromnegyed éve volt (1. táb-
lázat). A világpiaci tendenciákra 
a legnagyobb termelő országok 
export-import eredményei hatot-
tak. Brazília komoly veszteségeket 
könyvelhetett el, mivel fény derült 
az intézményesített Salmonella 
csalásra. Az EU területére koráb-
ban mintegy félmillió tonna ter-
méket szállító ország több mint 20 
üzemét kizárták az exportcégek 
közül, s ennek eredményekép -
pen mintegy 40 százalékkal (ezer 
tonnával) csökkent az import.  

A piacon ennek hatására hiány 
alakult ki mellfiléből, melynek ára 
emelkedett. Sajnos az elmúlt idő-
szakban Brazíliából ismét komoly 
szállítmányok érkeztek Európába, 
melynek eredményeként a mellfilé 
ára csökkenni kezdett. Sajnos, már 
a korábbi kedvező eredményeket 
is némiképpen rontotta az ukrán 
baromfihúsnak adott kedvezmé-
nyes importlehetőség, valamint 
a tény, hogy a kétoldalú megálla-
podás lehetőséget adott „trükkö-
zésre”. Az azóta elhíresült „csirke-
mell szárnydarabokkal” beérkezett 
tehát az EU-ba, majd, mint EU-s 
csirkemellfilé került az európai 
polcokra. Dél-Afrika sajnos az EU 
minden ellenkezése mellett is be-
vezette a 35,3 százalékos védővám-
ját, melynek következményeként 
(valamint a korábbi madárinflu-
enza-tiltás miatt) az EU-export 
mennyisége a korábbi töredékére 
csökkent. Az ide irányuló termé-
keknél ennek következményeként 
nyomott árak alakultak ki (hátsó 
negyed és egyéb csontos húsok).

Érdekes, hogy míg a csirke 
esetében kifejezetten jó időszak-
ról beszélhettünk az elmúlt idő-
szakban, addig a pulykaágazat 
mintegy háromnegyed éves hosz-
szan tartó kedvezőtlen eredmé-
nyű időszakból, mondhatnánk 
„gödörből” kapaszkodott vissza az 
élhető kategóriába. Májustól kez-
dett javulni a helyzet, s mostanra 
egy kiegyensúlyozottnak mondha-
tó, szilárd piaci helyzet alakult ki. 
Ehhez persze az is kellett, hogy ér-
demben csökkenjen lengyel bará-
taink „szabadpiaci” kibocsátása, s 
az élőállatpiacon is egyensúlyi álla-
pot alakulhatott ki. A novemberi-
decemberi, pulykás szempontból 

A világszintû és európai termelés irányzatainak érdekes keveredése figyelhetô 
meg az európai piacon. Egy feltûnô jelenség azonban mindenképpen figyelmet 
érdemel: az elmúlt egy-másfél évben egyre-másra folytatódtak a különbözô cé-
gek-cégcsoportok üzletszerzô felvásárlásai. Ez a folyamat mind világszinten, 
mind európai szinten jellemzô volt.

A magyar baromfiágazat 
2018 elsô háromnegyed évében
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hagyományosan „erősebb” időszak 
remélhetőleg képes lesz – legalább 
részben – ellentételezni az első fél-
év eredmény(telenség)ét.

A víziszárnyas termékpályák 
szinte összes hasznosítási irányá-
nál óriási mennyiségi növekedést 
tapasztalhatunk. A tavalyi ma-
dárinfluenza okozta kényszerű le-
ölések és zárlatok miatti jelentős 
kibocsátáscsökkenés – a bázishatás 
következményeként – után az idei 
teljesítmény óriási százalékos nö-
vekedést mutat. Nincs ez másként 
a pecsenyekacsa esetében sem. Az 
előrejelzésben megadott 30 millió-
nyi egyed várhatóan meglesz, bár 
ez nem feltétlenül hatott kedvező-
en az árakra. Húsliba esetében a 
Márton-napi őszi időszakkal együtt 
elmondhatjuk, hogy az ágazati ki-
bocsátást jelentősen csökkentették 
állat-egészségügyi gondok (kolera, 
micoplasma), s az árak sem alakul-
tak túl kedvezően. A hízottáru-
előállítás a soványhoz hasonlóan a 

madárinfluenza-járványt követően 
viharos sebességgel nőtt, s szakér-
tői vélemények szerint 2018-ban el-
éri az ágazati kibocsátás maximu-
mát (darabban éves szinten közel 
8 milliót), vagy nagyon közel lesz 
ahhoz. Jelenleg a háromnegyedévi 
eredmények alapján nagyjából 5,5 
millió hízott kacsa és 2,2 millió hí-
zott liba várható az év végére. Ez 
összesen 3960 tonna hízott májat 
jelent (1530 tonna libamáj és 2430 
tonna kacsamáj), míg az élőállat 
tekintetében közel 15,5 ezer ton-
na hízott libát és 30,8 ezer tonna 
hízott kacsát. Sajnos a madárinf-
luenza után Franciaországban és 
Bulgáriában is igyekeznek visszaál-
lítani a termelést, s így már nyár 
végén mutatkoztak a túltermelés 
jelei. A korábbi időszakban tapasz-
talható magas hízottmáj-árak saj-
nos kedvezőtlenül hatottak a máj-
fogyasztásra. A nagyobb kínálati 
mennyiség következményeként az 
árak csökkenése várható, remél-

hetőleg ez ugyanakkor a „szezon-
ban” a fogyasztás növekedésével is 
együtt jár majd.

Az étkezésitojás-piac a hagyo-
mányos importgondokon túl más, 
közép- és hosszú távon is ható 
nehézségekkel is szembesült. Kö-
zéptávú (1-2 éves időtartamon 
belüli) kérdésnek tekinthetjük a 
Nyugat-Magyarországon tervezett 
nagyméretű tojótelep beruházásá-
val kapcsolatos feltételezéseket, a 
szakmai alapon kifogásolható en-
gedélyezések kérdéskörét, valamint 
a bizonytalanságot, hogy vajon mi-
lyen hatással lenne a hazai ágazat-
ra egy ekkora méretű beruházás 
és termelésbővülés. Abban nincs 
véleménykülönbség, hogy a telep 
csak akkor kaphatja meg a szüksé-
ges engedélyeket, ha megfelel a – 
mások számára is kötelezően előírt 
– jogszabályi, környezetvédelmi mi-
nimumkövetelményeknek. Abban 
ugyanakkor van, hogy vajon a be-
ruházás megvalósulását követően 
a hazai vagy az import termékek 
mennyisége csökken-e a hazai pol-
cokon. Hosszabb távú kérdésként 
az egyes áruházláncok által támo-
gatott „ketrec nélküli” termelés 
kérdésköre egyre határozottabban 
jelentkezik. Ezzel egészen addig 
nincs is gond, amíg valós piaci és 
fogyasztói igényként ténylegesen je-
lentkező kereslet kielégítéséről van 
szó. A fogyasztónak ugyanakkor 
meg kell adni az információt és a 
valós tájékoztatást a termékek közti 
különbségről, valamint a döntés és 
a választás szabadságát a vásárlás-
kor, hiszen csak így biztosíthatók 
megfelelően az alapvető jogai.

Az állatjóléti támogatás mindig 
fontos eleme volt a baromfiágazat 
működésének. Nem lesz ez más-
ként 2019-ben sem. Bízunk benne, 
hogy a szaktárca mielőbb kiharcol-
ja Brüsszelben az erre vonatkozó 
engedélyezést. A terméktanács is 
mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy a támogatáshoz későb-
biekben szükséges „papírmunkát” 
előkészítse, és szükség esetén a ter-
melők rendelkezésére bocsássa.

Megnevezés 2018 2017 2018/2017 2018 2017 2018/2017

1000 db % tonna %

Csirke 122 981 123 437 99,6 302 821 300 505 100,8

Tyúk – kakas 2495 2107 118,4 5403 4455 121,3

Pulyka 4890 5068 96,5 73 612 71 519 102,9

Hízott liba 1450 951 152,5 10 054 6539 153,8

Hús- + zabosliba 2214 1688 131,2 12 108 9 57 132,2

Pecsenyeliba 572 908 63,0 3089 4936 62,6

Mulard kacsa 1852 968 191,3 10 885 5529 196,9

Pecsenyekacsa 21 238 10 421 203,8 64 588 31 658 204,0

Baromfi összesen 157 692 145 548 108,3 482 560 434 298 111,1

1. táblázat Élôbaromfi-felvásárlás 2017 és 2018 elsô kilenc hónapjában
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Brojlerágazat

A tavaszi hónapokhoz viszonyít-
va a harmadik negyedévben az 
indító tápok ára másfél, a nevelő 
tápoké fél százalékkal emelkedett, 
a befejező tápok ára nem változott 
(2. táblázat). A tavalyihoz mérten 
ugyanakkor az indító, a nevelő és a 
befejező tápok is körülbelül négy-
százaléknyit drágultak.

A szülőpár naposcsibe kihelye-
zés mutatója az előző év nyarához 
képest három százalékkal, 568 
ezerre csökkent. Az év első kilenc 
hónapjában ugyanakkor összesen 
1,71 millió szülőpár naposjércét 
telepítettek le, 15 százalékkal töb-
bet, mint az előző esztendő azonos 
időszakában.

Végtermék naposcsibéből 60,1 
millió kelt, egy százalékkal több, 
mint tavaly (1. ábra). Az export és a 
hazai letelepítés is szerény mérték-
ben növekedett (2. ábra), az előbbi 

két százalékkal erősödve 17,8 mil-
lió, az utóbbi egy százaléknál ki-
sebb mértékben gyarapodva 42,3 
millió lett.

A keltetőtojás forgalma számot-
tevően élénkült. A 3,2 millió dara-
bos összes értékesítés 12 százalékos 
emelkedéssel egyenértékű. A kivitt 
mennyiség érdemben nem válto-

zott, a belföldi eladás 18 százalé-
kot emelkedve elérte a 2,4 milliót. 
A januártól szeptemberig terjedő 
időszak 15,5 millió darabos értéke-
sítése csekély, öt százalékos emel-
kedést jelent, amit lényegében a 
belföldi ügyletek bővülése okozott, 
az export nem változott.

A csibe árának júniusban meg-

A III. negyedévi átlagárak (Ft/kg) Az átlagárak változása 2018-ra

2017 2018 Ft/kg %

brojler indító 95,85 99,76 3,78 3,94

brojler nevelô 90,37 93,92 3,55 3,93

brojler befejezô 86,07 89,73 3,66 4,25

2. táblázat: A brojlertápok nettó átlagárainak alakulása  
2017 és 2018 harmadik negyedévében

1. ábra Húshibrid naposcsibe heti keltetési eredmények  
2017-ben és 2018-ban (ezer db)

2. ábra Húshibrid naposcsibe heti hazai letelepítése és exportja  
2017-ben és 2018-ban (ezer db)

3. ábra A havonkénti brojlercsirke-felvásárlás  
2017-ben és 2018-ban (tonna)

4. ábra A húscsirke heti felvásárlási átlagára  
2017-ben és 2018-ban (Ft/kg)
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kezdődött emelkedése a későbbi 
hónapokban tovább folytatódott, 
júliusban 98, szeptemberben már 
100 forintért adták a napost. A ne-
gyedéves átlagár 99 forintra tehe-
tő.

A felvásárlás a bázisidőszakhoz 
képest mind az összes tömeg (3. 
ábra), mind a darabszám esetében 
csökkent. A beszállított mennyiség 
egy százalékot apadva 100,4 ezer 
tonna lett, a 41,2 millió levágott 
csirke a darabszám tekintetében 
háromszázaléknyi visszaesést je-
lent. A múlt évhez viszonyítva az 
átlagsúly négy dekával nőtt, az át-
lagsúly 2,44 kilogramm.

A felvásárlási átlagár kilogram-
monként 259,6 forint volt (4. ábra). 
Az előző negyedévhez képest ket-
tő, a bázisidőszakhoz viszonyítva 
négy százalékkal lett drágább a 
vágócsirke.

A tavaszi piaci helyzethez mér-
ten a vágóhídi termékek közül a 
mell árában történt a legjelentő-
sebb változás. Az ágazat e fő ter-
méke nyolc százalékkal drágult. 
Ugyanebben az időben a friss egész 
csirke és a comb ára egy százalék-
kal emelkedett, a fagyasztott csir-
ke ára érdemben nem változott.  
A bázisév nyári hónapjait figye-
lembe véve a comb áránál egy, a 
fagyasztott csirkénél kettő, a friss 
csirkénél három és fél, a belső -
ségnél 10, a mellnél 16 százalékos 
emelkedés mutatkozik (3. táblázat).

Pulykaágazat

A 2018-as év első félévét jellemző 
nehézségek csendesedni látszanak, 
komoly gödörből kellett kimásznia 

az ágazatnak. A márciustól júniu-
sig terjedő időszakot alacsony fel-
vásárlási árak határozták meg, az 
átlagár kilogrammonként 365 fo-
rint alá csökkent, de szerencsére 
júliustól kedvező változás köszön-
tött a termékpályára. A kereslet 
emelkedése azóta folyamatos, a 
felvásárlási ár októberben megkö-
zelítette kilogrammonként a 375 
forintos átlagárat (5. ábra).

A tavaszi nehéz időszakot jú-
lius végével erőteljesebb keres-
letnövekedés váltotta fel, ennek 
következtében csökkentek a rak-
tárkészletek, ami megszilárdította 
az árakat, majd lehetőséget adott 
a felvásárlási árak emelésére is.  
A 44. héten kilogrammonként 370 
forintos minimum és 382 forintos 
maximum árak jellemezték a fel-
vásárlási piacot. Európa-szerte a 
kereslet növekedése a jellemző, a 
tisztességes megrendelési meny-
nyiségekhez kielégítő felvásárlási 
árak társulnak. A fellendülés a né-
met és a lengyel piacon is éreztet-
te hatását, s ez a felvásárlási árak 
emelkedésében is megnyilvánult.

Az elmúlt három hónapban 
visszafogott telepítés jellemezte 
az ágazatot, de a tavalyi adatok-
hoz képest így is háromszázalék-
nyival magasabbak az értékek. Ha 
a november, december is csökke-
nést mutat, akkor a tavalyi év-
hez hasonló mennyiség várható.  
A napospulyka hazai értékesítése 
az utóbbi hónapokban csökkent, 
a pipe ára alig változott.

Az összes pulykafelvásárlás 
2017-ben a 44. hétig 74 ezer tonna 
volt, 2018-ban pedig már megha-
ladta a 75 ezer tonnát. A BTT heti 
felvásárlási adatai szerint (6. ábra) 
az élőpulyka-felvásárlás mennyi-
sége a 29. és 44. hét között csök-
kent, a 44. héten mintegy 7,87 
százalékkal maradt el a tavalyitól. 
A 29. héten jellemző 1800 tonnás 

Az átlagárak alakulása Az átlagárak változása

2017 III. n. év 2018 III. n. év Ft %

fagyasztott egész csirke 452,0 461,9 9,9 2,2

friss egész csirke 445,5 460,9 15,4 3,5

comb 426,9 429,6 2,8 0,6

mell 800,1 925,9 125,8 15,7

máj-szív 350,5 417,4 37,0 9,7

3. táblázat A vágóhídi termékek nettó belföldi nagykereskedelmi átlagárai  
2017 és 2018 harmadik negyedévében

5. ábra A vegyes ivarú pulyka havi felvásárlási átlagára 
2017-ben és 2018-ban (Ft/kg)
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felvásárlás a 44. hétre 1400 tonná-
ra esett vissza, ami 22,87 százalé-
kos csökkenést jelent.

Bár a hazai termésmennyi-
ségek búzából és kukoricából 
továbbra is jónak mondhatók, a 
növénytermesztők ragaszkodnak 
a magasabb értékesítési árakhoz, 
így az utóbbi hónapokat a takar-
mányárak növekedése jellemezte. 
A Dunántúlon 46-47 ezer forint 
a jellemző kukoricaár. A szója ára 
az év elejéhez képest csökkent, je-
lenleg 110-115 ezer forint. Az ola-
jos növények termései 6-8 forint-
tal drágultak kilogrammonként, 
a búza felvásárlási ára tonnánként 
52–54 ezer forint között mozog. A 
keleti országrészben pár forinttal 
alacsonyabbak ezek az értékek.

A takarmány-alapanyagok árá-
nak növekedése magával vonta a 
pulykatápok árának emelkedését 

is (7. ábra). Az év első felében a ta-
valyi árakhoz képest alacsonyabb 
befejezőtakarmány-árak voltak 
jellemzőek, azonban ez az arány 
júliusban megfordult, szeptem-
berben pedig meghaladta a 82 fo-
rintos kilogrammonkénti értéket. 
Hogy az év végéig melyik irányba 
várhatunk elmozdulást, azt je-
lenleg nehéz lenne megjósolni.  
A múlt év végét a takarmányárak 
csökkenése jellemezte.

Összességében elmondható, 
hogy az ágazat elégedett a jelenle-
gi kedvező irányvonallal: jók a fel-
vásárlási árak, megfelelő, szilárd 
a kereslet, mindemellett a takar-
mányárak is elfogadhatók. Hazai 
viszonylatban a november és de-
cem ber jellemzően még erősnek 
mondható a termelők számára és 
bízunk abban, hogy ez a helyzet 
még sokáig kitart.

lúdágazat

A bázishoz képest az év közepe után 
is számottevő növekedés mutatko-
zott a lúdkeltetésben. A harmadik 
negyedévben – mely a lúdkeltetés 
időszakosságát figyelembe véve ke-
vésbé jelentős az év folyamán – 750 
ezer naposlibáról érkezett jelentés. 
Ez a korábbi év mennyiségét 45 
százalékkal haladta meg. A növe-
kedés mindkét hasznosítási irányt 
jellemezte. Hústípusú naposból 40, 
májtípusúból 57 százalékkal bocsá-
tottak ki többet a keltetőüzemek, 
mint egy évvel korábban. Az év el-
ső kilenc hónapjában a naposliba 
többlete meghaladta a 30 százalé-
kot. A 4,5 millió összes naposnak 
háromnegyed része sorolható a 
húshasznosítási irányhoz. E terüle-
ten a háromnegyedévi növekedés 
a jelzett 30 százalék felett alakult, 
miközben a májtípusnál némiképp 
elmaradt attól. A kellő mennyi-
ségű törzsállomány hiánya miatt 
azonban a keltetési adatoknál jel-
zett növekedés sem volt elegendő.  
A feldolgozóüzemek vágási terveiket 
élő árualap híján nem tudják teljes 
egészében teljesíteni. Így mindkét 
hasznosítási irány összes mennyisé-
ge – a növekedés ellenére – elmarad 
a két évvel korábbi adatoktól.

A harmadik negyedévben vá-
gásra átadott liba 14 ezer tonnát 
meghaladó élőtömege 24 százalék-
kal volt magasabb, mint a korábbi 
év azonos időszakában. Ez a nö-
vekedési mérték az év első kilenc 
hónapjára is igaz. A hasznosítási 
irányokat külön-külön tekintve 
azonban kevésbé egységes a kép. 
A hízott liba kilenc hónap alatt vá-
gott összes tömege – közel 11 ezer 
tonna – a bázis másfélszeresét je-
lenti. A nagyobb arányú növekedés 
azonban főként az év első felében 
mutatkozott, a harmadik negyed-
évben már csak 18 százalékos volt 
a többlet. Hús-, zabos- és pecsenye-
libából 11 százalékkal vágtak töb-
bet az első kilenc hónapban, mint 
a korábbi évben, ugyanakkor az 
év második felében vágásra adott 

6. ábra A pulyka heti felvásárlásának alakulása 2017-ben és 2018-ban (kg)

7. ábra A pulyka befejezô takarmány árának havi alakulása  
2017-ben és 2018-ban (Ft/100 kg)
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élőtömeg (10,5 ezer tonna) 26 szá-
zalékos növekedést jelentett. Ennél 
a hasznosítási iránynál – az erős 
időszakosság miatt – az év utolsó 
negyede igen fontos az éves meny-
nyiség szempontjából.

A 8. és 9. ábra a lúd hasznosítási 
irányok heti felvásárlási mennyi-
ségeit mutatja. Az alacsony bázis 
miatt azonban valós képet csak 
az elmúlt két év összehasonlításá-
val kaphatunk. Ezért a 10. ábra a 
víziszárnyas termékpályák három-
negyedévi adatait ilyen összefüg-
gésben mutatja be.

8. ábra Hízott liba heti felvásárlása szeptember végéig 2017-ben és 2018-ban (kg)

9. ábra Hús-, zabos és pecsenyeliba heti felvásárlása szeptember végéig 2017-ben és 2018-ban (kg)

10. ábra Víziszárnyas-felvásárlás szeptember végéig  
2016-ban, 2017-ben és 2018-ban (kg)
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kacsaágazat

Az első kilenc havi, 33 milliót 
meghaladó naposkacsa-keltetés 
már túltesz a tavalyi teljes évi ki-
bocsátáson a korábbi hasonló idő-
szak másfélszeres mennyiségével. 
A nagyobb növekedés a pekingi 
típusnál volt megfigyelhető. A 25 
milliót közelítő háromnegyedévi 
naposkacsa 68 százalékkal haladta 

meg a bázist. A mulard esetében 
ez az időszak 16 százaléknyi nö-
vekedést hozott. A harmadik ne-
gyedévben azonban a növekedés 
már nem egyértelmű. A mulard 
keltetése nem érte el a bázis ér-
tékét, és a pekingi típus esetében 
is kevésbé látványos (27%-os). En-
nek oka, hogy tavaly az év közepé-
től már lehetőség nyílt a madárinf-
luenza miatt korábban elrendelt 

zárlat feloldásával a telepítések 
megkezdésére. Ezért a törzstartók 
és a keltetőüzemek is igyekeztek 
az élő alapanyagot előállítani. Így 
a bázis értékei az év második felé-
ben már jóval magasabbak, mint 
az első félévben. A kilenc hónapra 
vonatkozó adatok szerint a hazai 
keltetőkből származó naposkacsát 
mindkét genotípusnál import is 
kiegészítette. A 1,5 milliós meny-

11. ábra Hízott kacsa heti felvásárlása szeptember végéig 2017-ben és 2018-ban (kg)

12. ábra Pecsenyekacsa heti felvásárlása szeptember végéig 2017-ben és 2018-ban (kg)
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nyiség fele-fele arányban oszlik 
meg a két hasznosítási irány kö-
zött. (A pekingi típus Csehország-
ból, a mulard Franciaországból 
érkezett.)

A harmadik negyedévben vá-
gásra adott kacsa élőtömege meg-
haladta a 24 ezer tonnát. Ez a 
korábbi hasonló időszak mennyi-
ségének másfélszerese. Az összes 
vágókacsán belül e negyedévben 
a hízott kacsa hat, a pecsenyeka-
csa pedig 81 százalékos növeke-
dést mutatott. Még feltűnőbb a 
változás az év első kilenc hónap-
ját tekintve, hiszen az első félév 
bázisértékei olyan alacsonyak vol-
tak, hogy a tárgyidőszak vágási 
mennyiségei azokat sokszorosan 
meghaladták. Így a szeptember 
végéig vágott 89 ezer tonna kacsa 
több mint kétszerese a korábbi év 
mennyiségének, és a legalább két-
szeres szorzó mindkét hasznosítá-
si iránynál megfigyelhető. A hí-
zott kacsa mennyisége a külpiaci 
értékesítési lehetőségekre és árak-
ra is kedvezőtlenül hatott, ezért a 
feldolgozóüzemek már az első ne-
gyedévet követően elkezdték visz-
szafogni a felvásárlási árakat. Így 
a hízott kacsáért – az év első hó-
napjainak jóval 600 forintot meg-
haladó kilogrammonkénti árával 
szemben – a harmadik negyedév-
ben már csak átlagosan 600 forint 
alatti árakat fizettek.

A 11. és 12. ábra a kacsa hasz-
nosítási irányok heti felvásárlási 
mennyiségeit mutatják. A 10. ábra 
két korábbi évvel összehasonlítva 
jelzi, hogy – szemben a libával – a 

tárgyév felvásárlás-mennyiségei a 
madárinfluenza előtti „normális” 
bázist is jóval meghaladják.

tojástermelés

A háromnegyedévnyi tyúk be-
ólazás 2604 ezer volt 2018 első ki-
lenc hónapjában. Az idei telepítés 
3,9 százalékkal magasabb, mint 
az elmúlt év azonos időszakának 
eredménye. Az utolsó negyedévi 
telepítés – az állatjóléti támogatá-
sok számait nézve – kevesebb volt 
(722 ezer db), mint 2017 azonos 
időszakában (13. ábra).

A tojástermelés mindhárom ne-
gyedévben emelkedett az előző év 
azonos időszakaihoz képest. Össze-
sen 925 millió tojást termelt meg az 
ágazat az év e szakaszában, a har-
madik negyedévben pedig 339 mil-
liót (14. ábra). Az adatok mintegy 21 
százalékos növekedést jeleznek.

Míg az első két negyedév ter-
melői átlagára magasabb volt az 

előző év azonos időszakának árai-
hoz képest, addig a harmadik ne-
gyedévben 4,6 százalékkal volt ala-
csonyabb az ár (18,09 Ft/db), mint 
2017-ben (15. ábra). Év közben is 
folyamatosan csökkent a termelői 
ár 22,37 forintról 19,22 forintra, 
majd 18,09 forintra. Ez mintegy 
4,28 forintos évközi árzuhanást 
jelez. Az első kilenc havi termelői 
átlagár (19,89 Ft/tojás) azonban 
még így is mintegy 2 százalékkal 
magasabb, mint az előző év azo-
nos időszakának átlagára. Az év-
közi csökkenés mélypontja július 
volt, azóta emelkednek az árak, s 
remélhetően ez kitart év végéig, 
sőt tovább.

Hasonló tendencia mutatko-
zott – bár némi ingadozással – a 
csomagolóhelyi áraknál is. A há-
romnegyedév átlagára tojáson-
ként 24,99 forint volt, mely 4,6 szá-
zalékkal magasabb, mint az előző 
év azonos időszakának az ára.  
A harmadik negyedév átlagára 

13. ábra Tojóházi telepítés  
2016-ban, 2017-ben és 2018-ban (db)

14. ábra Tojástermelés 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban (ezer)
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valamelyest elmaradt a tavalyi ér-
tékhez képest (22,31 Ft/db tojás).

A piaci fogyasztói árak tel-
jesen más képet mutattak az év 
első kilenc hónapjában. Végig 
magasabbak voltak, mint az elő-
ző év azonos időszakainak árai. 
A harmadik negyedév nettó át-
lagára tojásonként 38,08 forint 
volt, ami a tavalyi árakhoz képest 
mintegy 10,8 százalékkal maga-
sabb. Az előző év árához képest 
az első kilenc hónap ára is mint-
egy 18,6 százalékkal volt magasabb 
(nettó 40,74 Ft/db). (Miközben 
tavaly is 18 százalékos árnöveke-
dést mutattunk ki, aminek az oka 
fipronil miatti kínálati piac volt).  
A fogyasztói árak húsvét után 
mutattak erőteljesebb csökkenést 
júniusig, majd a pangó nyarat kö-
vetően szeptemberben kezdtek 
emelkedni. A negyedéves átlagára-

kat nézve egész évben csökkenés 
volt jellemző (tojásonként 45,13 
forintról csökkent az ár 38,08 fo-
rintra).

Az áruházlánci árak is hason-

lóan alakultak, mint a piaci árak. 
A harmadik negyedévi átlagár 
37,94 forint + áfa, míg az első ki-
lenc havi átlagár 42,2 forint volt 
tojásonként. Éves szinten 17,5 
százalékos emelkedést értek el az 
üzletek, míg a harmadik negyed-
évben 5,7 százalékot. Év közben 
47,76 forintról 37,94 forintra csök-
kent a tojásonkénti átlagár.

A takarmányárak növekedés-
nek indultak. A harmadik negyed-
éves áraknál mintegy 5-10 százalé-
kos növekedést tapasztaltunk, míg 
éves szinten 3-5 százalék volt az 
emelkedés. (Száz kilogrammon-
ként az indító 8506, a jércenevelő 
7316, a tojó I. pedig 7366 forint.)

Az étkezésitojás-importunk (4. 
táblázat) az év első kilenc hónapjá-
ban 13,5 ezer tonna volt az EKAER 
adatok alapján. Ez mennyiségben 
36 százalékkal kevesebb, mint az 
előző év azonos időszakában.

A Brüsszeli Bizottság szeptem-
ber 11-én nyilvántartásba vette 
a „vessünk véget a ketrecek kor-
szakának (end of the cage age)” 
elnevezésű európai polgári kez-
deményezést. A javaslat célja a 
ketreces tartás teljes felszámolása.  
A szervezők olyan jogszabályjavas-
lat benyújtását kérik a bizottságtól, 
amely megtiltja a ketrecek haszná-
latát étkezési tojótyúk, nyúl, jérce, 
brojler és tojó típusú tenyészállat, 
fürj, kacsa és liba tartásakor. Til-

15. ábra A tojás termelôi, piaci és áruházi nettó árainak alakulása

Év I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év éves összes 

Étkezésitojás-import (kg) (EKAER)

2015 202 0741 2 020 240 3 210 730 5 433 044

2016 1 561 897 2 043 115 4 641 170 5 201 718 13 447 900

2017 9 268 389 4 869 951 6 796 092 6 870 665 27 805 097

2018 4 336 353 4 202 638 4 916 724 13 455 7152

Étkezésitojás-import (Ft)

2015 54 285 3041 549 941 194 864 760 242 1 468 986 740

2016 408 233 495 382 168 825 904 163 490 1 326 085 413 3 020 651 223

2017 2 719 226 763 1 254 825 185 1 733 116 773 3 288 022 592 8 995 191 313

2018 1 253 729 358 972 779 777 1 089 781 469 3 316 290 6042

1 2 hónap adata
2 háromnegyedévi adat

4. táblázat: Étkezésitojás-importunk negyedévenkénti alakulása  
2015 és 2018 között
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tanák a kocáknak kialakított fialó 
rekeszek, kocaállások és egyedi 
borjúbokszok használatát (ahol 
még nem vezették be ezek tilal-
mát) is. Egyéves időszak áll ren-
delkezésre a támogató aláírások 
összegyűjtésére. Amennyiben a 
kezdeményezés egy éven belül 
egymillió támogató nyilatkozatot 
kap legalább hét különböző tag-
államból, akkor a bizottságnak 
három hónapon belül lépnie kell. 
Eldöntheti, hogy helyt ad-e a ké-
relemnek, vagy elutasítja azt, de 
döntését mindkét esetben indo-
kolnia kell. A kérelmet már több 
mint 186 ezren írták alá. Miután 
ez a kezdeményezés több ágazatot 
is érint, kértük a NAK fellépését a 
Copa-Cogeca, illetve a V4-ek ka-
marái révén, velük összefogva.

A  M a g y a r  To jóh ibr id -
tenyésztők és Tojástermelők Szö-
vetsége a ketreces tojást kiszoríta-
ni kívánó áruházlánci magatartás 
miatti gondokat a visegrádi orszá-
gok – Csehország, Lengyelország, 
Magyarország és Szlovákia (V4-
ek) – agrárkamaráinak prágai, ki-
bővített ülésén is felvetette. A hely-
zet komolyságát jelzi, hogy az ügy 
megoldására vonatkozó magyar ja-
vaslatok meglepően jó fogadtatás-
ra találtak. A köztestületek a prá-
gai találkozón úgy foglaltak állást, 
hogy elutasítják az áruházláncok 
egyoldalú, kiszorító, a termelőket 
ellehetetlenítő törekvéseit. Egy-
úttal pedig határozottan kiálltak 
amellett, hogy a feljavított ketre-
ces tojástermelésre szükség van az 

Európai Unióban, mivel állat- és 
humán egészségügyi szempontból 
ma ez számít a legbiztonságosabb 
termelési módnak. A kamarák fel-
hívták a figyelmet arra is, hogy a 
ketreces tojástermelés felszámo-
lásával nagy mennyiségben jelen-
hetnek meg a boltok polcain olyan 
harmadik országbeli termékek, 
amelyek nem felelnek meg a jelen-
leg hatályos, alapvető állatjóléti és 
egyéb uniós követelményeknek, 
előírásoknak sem.

Az olcsóbb ketreces tojások ki-
tiltásával az üzletláncok éppen a 
fogyasztók pénztárcájának okoz-
nák a legnagyobb károkat, amit 
ráadásul egy olyan kommuniká-
cióra építenek, ami nem állja ki 
sem a tárgyilagos, sem a hiteles tá-
jékoztatás próbáját. Éppen emiatt 
Magyarországon a szövetség szé-
les körű tájékoztatási kampányt 
kíván indítani, hogy a fogyasztók 
megismerhessék a ketreces állat-
tartás valós jellemzőit és értékeit.

A szövetség felmérést is készít-
tet arra vonatkozóan, hogy me-
lyek a tojással szemben támasztott 
fogyasztói igények, hogyan véle-
kedik a fogyasztó a tojásról, a kü-
lönböző tartástechnológiákról, az 
árról stb. E felmérés adhat alapot 
majd a későbbi hatékony tájékoz-
tatási kampánynak.

szaBadtartás

A harmadik negyedéves állatjóléti 
igénylések alapján júliustól szep-
temberig összesen 794 ezer sza-

badtartásos naposcsibét fogadtak 
a baromfihizlalók. Legtöbbjüket 
a Baromfi Coop Kft. helyezte ki, 
a cég 558 ezer darab naposából 
249 ezer volt Red Master fajtájú. 
A poroszlói keltető 182 ezer csibét 
bocsátott ki, ezenkívül német és 
osztrák importból 43,5 ezer, bio-
lógiai termelésből származó na-
pos érkezett be az országba.

Az idei harmadik negyedév 
Red Master kihelyezése (16. ábra) 
12,6 százalékkal marad el a tava-
lyi harmadik negyedév eredmé-
nyétől, a 2013–2017 közötti évek 
átlagától pedig 28 százalékkal. 
Ugyanakkor az első negyedév ki-
magasló telepítésének betudha-
tóan az első kilenc hónap ered-
ménye 6 százalékkal meghaladja 
az előző év hasonló időszakának 
eredményét. A naposcsibe nettó 
ára az előző hónapokhoz képest 
nem változott, 103 és 118 forint 
között alakult.

A negyedéves Red Master fel-
vásárlás 194 ezer darabot, illetve 
393,6 tonnát tett ki (17. ábra), a 
vágócsirkék átlagsúlya 2,03 kilo-
gramm volt. A kisvárdai vágóhíd-
ra beszállított állatok száma egy, a 
súlyuk három százalékkal emelke-
dett a bázishoz mérten. Az előző 
öt év átlagához viszonyítva mind 
a darabszám, mind az összes élő-
tömeg 17 százalékkal nőtt.

KészítettéK:
dr. Csorbai Attila,  

dr. Fodor Zoltán, Kristóf Beáta, 
Látits Miklós, dr. Molnár Györgyi

16. ábra Red Master naposcsibe-telepítés  
2015–2018-ban (db)

17. ábra Szabadtartásban nevelt Red Master csirkék vágása 
 2016–2018-ban (kg)


