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Az uniós importországok közül 
kiemelkedő Thaiföld bővülése 
(+12%). Ez az ország jelenleg a bra-
zil importtal megegyező mennyisé-
get szállít az EU piacaira. Ukrajna 
54 százalékkal növelte az Európai 
Unióba irányuló exportját (2018-
ban 123 ezer tonna volt), ám en-
nek közel fele (56 ezer tonna) az 
úgynevezett „csirkemell szárnyda-
rabokkal” termék volt.

Az EU szintjén 2017 és 2018 el-
ső tizenegy hónapjában átlagosan 
4,7 százalékkal nőtt a baromfihús 
termelése, a legdinamikusabban 
Romániában (+11,4%), Bulgáriá-
ban (10,9%), Magyarországon 
(9,4%), Lengyelországban (9,1%) 
és Szlovákiában (7,2%). (https://
ec.europa.eu/agriculture/markets_en) 
E rangsor és a tendencia alapján 
egyre biztosabban jelenthetjük ki, 
hogy helytálló volt az a korábbi 
állításunk, mely szerint a baromfi-
hús-termelés egyre inkább Európa 
keleti felében koncentrálódik.

Az előrejelzéseket illetően az 
EU szakértői 2019-re a csirkehús 

esetében 2,7 százalékos növeke-
déssel számolnak, így a termelés 
várhatóan 13,22 millió tonna lesz 
(vágott súly). Pulykahús tekinteté-
ben szinten tartással (+0,2%), 2,1 
millió tonnányi termeléssel kal-
kulálnak. Kacsánál nem rendelke-
zünk hasznosítási irányok szerinti 
megbontással, itt összesen 520 
ezer tonnányi – az előző évi meny-
nyiséggel megegyező – termelés-
sel számolnak. (https://ec.europa.eu/
agriculture/markets_en)

Az étkezésitojás-ágazatot jelen-
leg a különböző termelési rend-
szerek (ketreces, nem ketreces) 
sok esetben gerjesztett konfliktusa 
árnyékolja be. Több nagy áruház-
lánc kinyilatkoztatta (vélhetőleg 
erős nyomásra), hogy a jövőben ki-
zárólag nem ketreces technológiá-
ban előállított étkezési tojást kíván 
forgalmazni. Úgy gondoljuk, hogy 
a tényeket, valamint a jelenlegi 
arányokat figyelembe véve (2017-
ben a madarak 53,2%-a termelt 
feljavított ketrecben, azaz mintegy 
211 millió tyúk) ez túlzó és nem 
teljesíthető elképzelés. Ennek el-
lenére mindenképpen figyelmet 
érdemel az irány, mely vélhetőleg 
a jövőbeni technológiai fejlesztése-

ket is befolyásolja. (https://ec.europa.
eu/agriculture/markets_en)

A hazai baromfiágazat terme-
lési előrejelzése élőállatszámban 
6,5 százalékos, élősúlyban pedig 
6,4 százalékos növekedést vetít elő-
re. Az ágazatok közül dinamikus 
növekedést célzott meg a csirke 
(8% élőállat-felvásárlásban és 9% 
felvásárolt élősúlyban), a húsliba 
(13,8%, illetve 13,3%) a májliba 
(7,4%, illetve 6,7%), valamint a 
pecsenyekacsa (5,9% és 8,7%).  
A pulyka termékpálya a tavalyival 
megegyező mennyiséggel számol, 
míg a hízottkacsa-termelésből 
csökkentést tervez a termékpálya 
(–7,4% és –7,5%).

Általánosságban minden ága-
zatra igaz, hogy a termelési költ-
ségek lényegesen emelkedtek. Az 
energiaárak látványos emelkedése, 
a tavalyinál magasabb takarmány-
költségek, a növekvő bérköltségek, 
valamint a cafetéria rendszer 2019-
es átalakítása, mind komoly terhet 
ró a baromfiágazatban tevékenyke-
dőkre. Jelenleg ugyanakkor a leg-
fontosabb kérdés: Lesz-e állatjóléti 
támogatás? A feltett kérdésre azon-
ban hivatalos válasz a cikk írásakor 
(02. 26.) még nincs. Az viszont biz-

A magyar baromfiágazat 
helyzete 2018-ban

A világpiaci és EU-tendencia – túl-
termelés – több ágazatunknak okoz 
gondot (csirke, pecsenyekacsa, 
hízott áru), s a vázolt nemzetkö-
zi ügyekben semmiféle kedvezô 
változás nem jött létre. A brazil 
csirkehúsbotrány miatt az Európai 
Unió területére érkezô brazil import 
ugyan jelentôsen csökkent (–26%), 
s 2018-ban nem érte el a 300 ezer 
tonnát (296 ezer tonna), holott ez 
2014–2016 között nagyjából fél-
millió tonna körül alakult. Talán ez 
minden, aminek örülhetünk, hiszen 
e csökkenést számtalan más or-
szágból érkezô import váltotta fel, 
s az EU termelése is jelentôsen nôtt.
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tos, hogy – a jogszabályi megjele-
nést, valamint a kérelembeadási 
határidőket is figyelembe véve 
– az első negyedéves baromfiter-
melésre már biztosan nem lehet 
igényelni. A brüsszeli jóváhagyás 
folyamatának lassúsága miatt ága-
zatunk nagyjából hárommilliárdos 
(első negyedéves) forráshiányát a 
szaktárca „intézkedés csomaggal” 
igyekszik majd enyhíteni. A mi-
nisztériumi elképzelésekben sze-
replő lehetséges megoldások (de 
minimis támogatásokon keresz-
tül) valószínűleg nem mindenki 
számára jelentenek egyformán fel-
használható támogatást. A várha-
tóan április 1-jétől induló állatjólé-
ti támogatás pedig több pontjában 
is megváltozik. A tervezet szerint 
ennek éves keretösszege 12,1 mil-
liárd forint lesz, mely nemzeti ha-
táskörben további 20 százalékkal 
emelhető.

Brojlerágazat

A harmadik negyedévhez képest 
az év utolsó hónapjaira a brojler-
takarmányok megdrágultak. Az 
indító és befejező tápoknál egy, a 
nevelő tápoknál kétszázalékos volt 
az áremelkedés. Az előző eszten-
dő végéhez viszonyítva a drágulás 
mértéke jelentősebb, az indító tá-
pok ára négy, a nevelő és a befe-
jező tápok ára pedig több mint öt 
százalékkal nőtt (1. táblázat).

A termelők 358 ezer szülőpár 
naposcsibét telepítettek le, öt szá-
zalékkal többet, mint a bázisidő-
szakban. Az egész évi eredmény 
2,07 millió darabot tett ki, ami 13 
százalékkal múlja felül a 2017-es 
összes szülőpár-kihelyezést.

A végtermékkeltetés eredmé-
nye 59,6 millió naposcsibe, ami a 
bázisidőszakkal egybevetve hatszá-
zalékos emelkedésnek felel meg (1. 
ábra). Mind a kivitel, mind a hazai 
letelepítés 1,8 millió darabbal nőtt, 
17,8, illetve 41,8 millióra (2. ábra). 
A növekmény az exportnál tizen-
egy, a belföldi forgalomnál négy és 
fél százalékos bővülést jelent.

A külpiaci értékesítés élén-
külése a keltetőtojás negyedéves 
forgalmában jelentős növekedést 

okozott. Összesen 6,2 milliót adtak 
el, ezen belül 3,7 milliót tett ki az 
export, ami a bázishoz képest 2,8 
millióval gyarapodott. A teljes évi 
forgalom 18,1 millió darab volt, 
ez 20 százalékos többletnek felel 
meg. Az export a bázishoz mérten 
26 százaléknyit erősödve 9,8 millió 
lett, a hazai eladásoknál az emel-
kedés 12 százalékra tehető.

Az októberre kialakult 100 fo-
rintos nettó csibeár az év végéig fo-
kozatosan, kismértékben csökkent 
99 forint alá. Az ingadozásokat fi-
gyelembe véve a negyedéves átlag-
ár 99 forintra tehető. Ez az ár négy 
százalékkal magasabb, mint 2017 
végének átlagára.

A 2017-es év bázisidőszakához 
viszonyítva a vágóhidakra beszállí-

A IV. negyedévi átlagárak 
(Ft/kg)

Az átlagárak változása 
2018-ra

2017 2018 Ft/kg %

brojler indító 97,00 101,07 4,07 4,19

brojler nevelô 90,84 95,82 4,97 5,48

brojler befejezô 86,25 90,71 4,53 5,25

1. táblázat A brojlertápok nettó átlagárainak alakulása  
2017 és 2018 negyedik negyedévében

1. ábra  Húshibrid naposcsibe heti keltetési eredmények  
2017-ben és 2018-ban (ezer db)
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2. ábra  Húshibrid naposcsibe heti hazai letelepítése és exportja  
2017-ben és 2018-ban (ezer db)
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tott madárszám, illetve a felvásárolt 
élősúly egyaránt kismértékben vis-
szaesett (3. ábra). Létszámban há-
rom százalékkal mérséklődve 40,1 
millió darab lett, a 102,1 ezer ton-
nányi összes tömegnél az apadás 
csupán félszázaléknyi. Az átlagsúly 
két és fél százalékkal megemelke-
dett, a bázisidőszaki 2,48 kilogram-
mosról 2,55 kilogrammosra.

A vágócsirke felvásárlási átlag-
ára 257,8 forint volt. Az előző év 
végéhez képest háromszázalékos 
drágulás mutatkozott, a 2018 júliu-
sa és szeptembere közti időszakhoz 
mérten az átlagár egy százalékkal 
csökkent (4. ábra). A negyedéves 
átlagárat lefelé húzó piaci vissza-
esés október végén jelentkezett. 
Megjegyzendő, az eltérő árpoliti-
kák miatt a feldolgozók felvásárlási 
árai nem voltak egységesek, azok 
esetenként az átlagtól számotte-
vően eltértek.

A nyár végén, ősz elején kiala-
kult vágóhídi átadási árak az ősz 
folyamán általában csökkentek. 
A friss egész csirke és a comb ára 
kettő, a mellé három, a belsőségé 
négyszázaléknyit esett. Csupán a 

fagyasztott csirke ára emelkedett, 
két százalékkal. A múlt év végi 
árakhoz viszonyítva ugyanakkor 
azt látjuk, hogy a comb ára válto-
zatlan szinten maradt, a többi ter-
méké viszont nőtt (2. táblázat). Az 
emelkedés a friss egész csirkénél 
kettő, a belsőségnél öt, a fagyasz-
tott egész csirkénél kilenc, a mell-
nél 10 százalék.

Pulykaágazat

Az alacsony felvásárlási árak miatt 
a tavalyi év nehéznek bizonyult a 
pulykaágazat termelőinek. Csupán 
júliusban vette kezdetét némi javu-
lás, azonban a havi átlagos felvásár-
lási árak így is jóval a 2017-es érté-
kek alatt maradtak. Szerencsére, a 
karácsony előtti időszak teljesítette 
a hozzá fűzött reményeket, mind a 
felvásárolt mennyiséget, mind pe-
dig az árat tekintve. A novemberi 
374 forintos kilogrammonkénti 
átlagos felvásárlási árat december-
ben egy 379 forintos követte, így 
az év utolsó hónapjában fordult 
az egész évre jellemző tendencia: 
a 2018-as 12. havi átlagár megha-

ladta az egy évvel korábbi, 2017 
decemberére jellemző 376 forintos 
értéket (5. ábra).

A teljes évet vizsgálva, a legma-
gasabb felvásárlási átlagárat az 50. 
héten (decemberben) rögzíthet-
tük. Ekkor 382 forint volt. A leg-
alacsonyabbat pedig a 11. héten 
(márciusban), amikor csak 360 
forintot adtak kilogrammonként. 
A karácsonyt megelőző héten a 
legmagasabb felvásárlási ár elérte 
a 402 forintos kilogrammonkénti 
értéket is.

Szenteste közeledtével belföl-
dön és Európa-szerte is jellemző 
volt a pulykahús iránti növekvő ke-
reslet. Hazai viszonylatban az éves 
átlaghoz képest 30 százalékkal nö-
vekedtek a vásárlási igények az ün-
nepek előtti hetekben.

A múlt évben összesen 88,2 
ezer tonnányi pulykahúst vásá-
roltak fel, ami épphogy elmarad 
a 2017-es évre jellemző 88,3 ezer 
tonnától, a heti rendszerességgel 
adatot szolgáltatók adatai alapján. 
A BTT havonkénti rendszeresség-
gel adatot szolgáltatói jelentései 
szerint ugyanakkor 2018-ban 96,2 
ezer tonna, 2017-ben pedig 96,5 
ezer tonna pulykahúst vásároltak 
fel. A mennyiségre vonatkozó szá-
mokat vizsgálva itt is az 50. hétre 
jellemző a csúcspont: 2200 tonnás 
felvásárlással (6. ábra), amely némi-
leg elmarad a megelőző év ugyan-
ezen időszaki 2300 tonnás adatá-
tól. A legkevesebb felvásárlás a 34. 
hétre rögzíthető 810 tonnával.

Az átlagárak alakulása Az átlagárak változása

2017 IV. n. év 2018 IV. n. év Ft %

fagyasztott egész csirke 440,6 479,4 38,8 8,8

friss egész csirke 443,9 452,4 8,5 1,9

comb 420,2 420,3 0,1 0

mell 813,9 893,4 79,5 9,8

máj-szív 420,7 404,2 18,8 4,9

2. táblázat A vágóhídi termékek nettó belföldi nagykereskedelmi átlagárai  
2017 és 2018 negyedik negyedévében
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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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Összességében tehát elmond-
ható, hogy a felvásárlást tekintve 
2018-ban elhanyagolható meny-
nyiséggel ugyan, de elmaradt az 
ágazat a megelőző évben nyújtott 
teljesítményétől. Az egész évre vetí-
tett átlag felvásárlási árak alapján a 
2018-as évet kilogrammonként 370 
forintos értékkel zártuk, szemben 
a 2017-es 378 forinttal.

A német és a lengyel piac fel-
vásárlási árai nem változtak 2018 
harmadik negyedévéhez képest, a 
szerződött mennyiségeket mara-
déktalanul elvitték.

A napospulyka átlagára egész év-
ben egyenletesen 463 forinton állt.

Amíg a 2017-es esztendő végét 
a takarmányárak csökkenése jel-
lemezte, addig 2018-ra már nem 
mondhattuk el ugyanezt. Decem-
berben átlagosan 82,5 forintos 
kilogrammonkénti befejezőtáp-
árakkal számolhattunk, ami né-
mi csökkenést jelent a novemberi 
82,78 forintos árhoz képest. Bár, ha 
az egész évre vetített átlagárat vizs-
gáljuk, akkor nem sok különbség 
mutatkozik a két év között: 2018-
ban 81,22 forintos, 2017-ben pedig 

81,13 forintos átlagárak voltak jel-
lemzők (7. ábra). A legalacsonyabb 
tápárakat februárban rögzíthettük 
(79,76 Ft/kg), míg a legmagasab-
bakat novemberben (82,68 Ft/kg).

A takarmány-alapanyagok kö-
zül egyetlen kényes tényező volt, 
a búza. Év végére a búzakészletek 
erőteljesen csökkentek, kevés az el-
érhető mennyiség, ami az árában 
is megmutatkozni látszik: 52-54 
ezer forintról 60 ezerre emelke-
dett. A repce-,  ill. napraforgódara-
árak is viszonylag magasak, 70 ezer 
forint körüliek. Más takarmány-
alapanyagok árában jellemzően 
nincs változás és a szükséges meny-  
nyiségek is rendelkezésre állnak. 
A kukorica ára 46-47 ezer, a szójáé 
115 ezer forint körül mozog.

A felvásárlás 2019 januárjában 
kilogrammonként 374 forintos át-
lagos árral indult, ami jónak mond-
ható és egy forinttal magasabb a 
2018-as januári adathoz képest. 
A felvásárlás mennyiségét tekint-
ve azonban az idén januárban 16 
százalékos elmaradás mutatkozik 
a megelőző év kezdő hónapjához 
képest. Mivel az energiaárak és a 

munkabérek emelkedtek, legalább 
ezeket a felvásárlási árakat kellene 
tartani ahhoz, hogy a termelők is 
elégedettek lehessenek.

lúdágazat

Az év utolsó hónapjaiban sem tört 
meg a lúdágazat lendülete, és a 
keltetési adatok azt mutatják, hogy 
a 2019-es év eleje is növekedést 
hoz a termékpályák számára. Az 
adatszolgáltató keltetőüzemekből 
mindkét hasznosítási irány eseté-

5. ábra A vegyes ivarú pulyka havi felvásárlási átlagára  
2017-ben és 2018-ban

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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ben a korábbinál jóval nagyobb 
mennyiségekről érkezett jelentés. 
A múlt év utolsó negyedében kel-
tetett 524 ezres naposlibaszám 
2,4-szerese a korábbi év adatának. 
Ezen belül a – kisebb mennyisé-
get képviselő – hústípusú napos 
mennyisége több mint háromszo-
rosa volt a bázisnak, és májtípusú 
libából is kétszer annyit keltettek, 
mint egy évvel korábban. A teljes 
évet tekintve is egyértelmű – és a 
hasznosítási irányok közt kiegyen-
súlyozott – a növekedés a naposli-
ba-keltetést illetően. Az 5 milliót 
meghaladó összes naposliba száma 
közel 40 százalékkal magasabb, 
mint egy évvel korábban. Ez az 
arány mindkét típus kibocsátására 
jellemző volt. Az összes naposliba 
70 százaléka volt hústípusú. A hús-
típusú liba hazai keltetését 430 ez-
res (a bázist 20%-kal meghaladó), 
Lengyelországból származó im-
port egészítette ki. A naposkínálat 
növekedése a húshasznosítási 
iránynál jellemző zárt integráci-
ók következtében az árakat nem 
befolyásolta; az éves átlagár a ko-
rábbival megegyezett. A májtípusú 
napos 2017 nyarán tartósan magas 
árai azonban olyan bázist jelentet-
tek, hogy a 2018-as éves átlagár 10 
százalékkal elmaradt attól.

Az év utolsó negyedében 30 
százalékkal több libát vágtak a 
feldolgozóüzemek, mint egy évvel 
korábban. Ez a többlet azonban 
kizárólagosan a hízott libához köt-
hető. A húshasznosítás területén 
változatlan volt a felvásárlás élőtö-
mege. Ennek oka, hogy a koráb-
bi madárinfluenza a víziszárnyas 
termékpályák közül a húslibát 
érintette legkevésbé, így ott nor-
mál szintű bázishoz ugyancsak a 
szokásos tárgyévi mennyiségek tár-
sultak, miközben a hízott liba igen 
alacsony bázis mellett növekedett, 
a piaci keresletet kihasználva. Az 
év egészét tekintve mindkét hasz-
nosítási iránynál növekedés mutat-
kozott. A 34,5 ezer tonnás összes 
felvásárlás 25 százalékos többletet 
jelentett. Ezen belül 10 százalékkal 

haladta meg a bázist a húshaszno-
sítású liba, hízott áruból viszont a 
korábbi év másfélszeresét vágták. 
A felvásárlási árak a hízott liba 
esetében éves szinten 4 százalék-
kal alakultak magasabban, mint 
egy évvel korábban. Volt azonban 
olyan időszaka is az évnek, amikor 
a heti átlagok a bázis alatt marad-
tak. A húshasznosítási iránynál a 
bázisnak megfelelő árak voltak, a 
nevelési időtől függően a korábbi 
átlagtól néhány forinttal (mind-
két irányba) eltérve. Az év során a 
külföldön (Lengyelországban) vá-
gott húsliba mennyisége csaknem 
megkétszereződött a korábbi évhez 
képest.

kacsaágazat

A múlt év utolsó hónapjaiban már 
kevésbé mutatkozott az igyekezet a 
kacsaágazatban a korábbi kiesések 
pótlására, és a növekedés lanyhu-
lását az értékesítési lehetőségek 
szűkülése is előmozdította. Az év 
utolsó negyedében a keltetés már 
csak alig 4 százalékkal haladta 
meg a korábbi év azonos időszakát, 
és a szerény növekedés sem érintet-
te mindkét genotípust. Miközben 
ugyanis pekingi típusú kacsából 
még 6 százalékkal többet keltettek, 
a mulard már némi (4%-os) vissza-
esést mutatott. A negyedév során 
keltetett összes naposkacsa száma 
meghaladta a 10,5 milliót. Az év 

során az adatszolgáltató üzemek-
ben keltetett kacsa meghaladta 
a 44 milliót (35%-os növekedést 
mutatva). Ennek háromnegyed ré-
sze pekingi típusú napos volt, 46 
százalékkal meghaladva a bázist. 
A hazai élő alapanyagot mindkét 
genotípusnál kiegészítette az im-
port napos. Ennek mennyisége 
a mulardnál megközelítette az 1 
milliót (a korábbi év behozatalá-
nál 80%-kal több), a pekingi típus-
nál pedig az 1,4 milliót (a bázisnál 
60%-kal több). A naposkacsa átlag-
ára a pekingi típusnál megegyezett 
a korábbi év értékével, miközben a 
piaci folyamatoknak jobban kitett 
mulard napos ára 20 százalékot 
meghaladóan nőtt.

Minthogy a madárinfluenza a 
kacsaágazatban okozta a legna-
gyobb kieséseket, az alacsony bázis 
és a kereslet kielégítésének igénye 
érthetővé teszi a kacsafelvásárlás 
éves szinten 80 százalékos felfutá-
sát. A vágásra adott élőtömeg meg-
haladta a 119 ezer tonnát. Ennek 
71 százaléka pecsenyekacsa volt. 
A növekedés mindkét hasznosítási 
irányt hasonló (70% feletti) mér-
tékben jellemezte. A vágóbaromfi-
előállítás nagymértékű felfutása 
már az év elején megkezdődött, 
ezért az utolsó hónapokra a növe-
kedés már jelentősen visszaesett. 
Így az utolsó negyedév 30 ezer ton-
nás összes felvásárlása már csak 25 
százalékos többletet jelentett a ko-
rábbi évhez képest. A hízott kacsa 
túlzott felfutásának elkerülését 
célozta a vágóüzemek által fizetett 
árak szintje. Az éves átlagár 3 szá-
zalékkal elmaradt a korábbi évtől, 
és a heti felvásárlási árak az év 
nagyobb részében alacsonyabbak 
voltak, mint korábban. A pecse-
nyekacsa felvásárlási ára meglehe-
tősen kiegyenlítetten alakult. Éves 
szinten is alig volt ingadozás, és a 
korábbi év átlagától sem mutatko-
zott számottevő eltérés. A húsliba 
mellett a hízott kacsánál is előfor-
dult külföldi üzemben történt vá-
gás (Bulgária), bár egyelőre csak 
néhány tízezres nagyságrendben.
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Az éves víziszárnyasvágást (3 
éves összehasonlítással) a 8. ábra 
mutatja.

tojástermelés

A termelők 2018-ban 3694 ezer jér-
cét minősítettek tyúkká, míg 2017-
ben 3698 ezret. E mellé letelepítet-
tek még 330 ezer vedletett tyúkot 
2018-ban, míg 258 ezret 2017-ben. 
Így a rögzített tyúkállomány 4024 
ezer volt a BTT termelői adatszol-
gáltatók körében 2018-ban, míg 
3956 ezer 2017-ben. A tyúkállo -
mány 1,7 százalékkal nőtt az előző 
évhez képest, s mindkét év megha-
ladta a 2016-ban jelzett tyúklétszá-
mot.

A NÉBIH 2018. évi legfrissebb 
felmérése alapján az 5,5 millió 
tyúkférőhelyet 80,8 százalékban a 
ketreces technológia jellemzi, 17,4 
százalékban alternatív technoló -
gia, 1,4 százalékban szabadtartású 

technológia, és mintegy 0,5 száza-
lékban biotartás (9. ábra).

A tojástermelés is nőtt az előző 
év azonos időszakához képest, 1,3 
milliárd tojást termeltek 2018-ban 
éves szinten, míg 2017-ben 1,25 
milliárd darabot. Éves szinten ez 
mintegy 3,8 százalékos növekedést 
jelentett (10. ábra).

Az év utolsó negyedévében a 
termelői árak emelkedtek (20,18 
Ft/db) az előző negyedévhez ké-
pest (18,09 Ft). Az előző év azonos 
időszakának árához (26,38 Ft) vi-
szonyítva viszont erős (25%-os) 
csökkenés következett be. A 2017-
es magas ár a fipronilbotránynak 
volt köszönhető. Az éves átlagár 
(19,96 Ft/db) 6 százalékkal volt ala-
csonyabb az előző év átlagárához 
viszonyítva. Miután a fipronilhoz 
köthető magas ár még az első 
negyedévre is hatott, így az éves 
átlagár-csökkenés nem mutatott 
olyan nagy mértéket, mint ami az 

utolsó negyedévek összehasonlítá-
sában érződik.

Az energia- és bérköltségek 
mellett a takarmányárak is emel-
kedtek. Éves viszonylatban 3-10 
százalékos emelkedést könyvelhet-
tünk el a különböző kategóriák-
ban. (A száz kilogrammonként 
átlagár az indítónál 8348, a jérce-
nevelőnél 6947, míg a tojó I.-nél 
7319 forint.) Az év második fél-
évében kezdtek el emelkedni az 
árak az első két negyedév stabil 
áraihoz képest. Egy kategórián-
kénti 5-15 százalékos harmadik 
negyedévi emelkedést egy újabb 
kategóriánkénti 2-7 százalékos 
emelkedés követett a negyedik 
negyedévben. Az év végére így 
alakult ki az indítónál 8723, a 
jércenevelőnél 7890, míg a tojó 
I.-nél 7458 forintos átlagár. A leg-
nagyobb drágulást a jércenevelő 
tápoknál tapasztaltuk.

A piaci, fogyasztói árak az utol-
só negyedévet kivéve egész évben 
magasabbak voltak az előző év ér-
tékeinél. A negyedik negyedévben 
a bruttó átlagár tojásonként 40,86 
forint volt, mely 21 százalékkal volt 
alacsonyabb az előző év azonos 
időszakának értékénél. Az előző év 
átlagárához viszonyítva a 2018-as, 
éves bruttó átlagár (42,43 Ft/db) 9 
százalékkal volt magasabb.

A kiskereskedelmi dobozos ár 
hasonló képet mutatott, mint a  
piaci ár. Az utolsó negyedév ára to-
jásonként 40,18 forint volt, mely 20 
százalékkal maradt el az előző év 

8. ábra Évenkénti víziszárnyas-felvásárlás  
2016-ban, 2017-ben és 2018-ban (kg)
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9. ábra Tyúkférôhelyek tartási formák 
szerint 2018-ban (db)

10. ábra Étkezésitojás-termelés évente 2012-tôl 2018-ig (ezer db)
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azonos időszakának értékétől (11. 
ábra – az ábrán áfamentes nettó 
értékeket tüntettünk fel). Az éves 
bruttó átlagár tojásonként 43,28 
forint volt, mely 5,8 százalékkal ha-
ladta meg a 2017-es átlagárat.

A KSH éves szintű felmérései 
alapján az utóbbi években nőtt a la-
kosság tojásfogyasztása. A legutób-
bi felmérés szerint fejenként 234 
tojást fogyasztunk évente (12. ábra).

A Magyar Tojóhibrid-tenyésztők 
és Tojástermelők Szövetségének 
irányításában személyi változás kö-
vetkezett be 2018 végén. Pákozd Ger-

gely lemondott elnö-
ki posztjáról, helyét 
Budai Zoltán vette át 
a szövetség intézőbi-
zottságának döntése 
alapján.

A termelők erős 
aggodalmukat fejez-
ték ki a Vas megyé-
ben tervezett 900 ezer 
tyúkférőhelyes telep 

létesítése kapcsán. A másodfokú 
hatóság legutóbbi határozatában 
az egységes környezethasználati en-
gedélyt visszavonta a vállalkozástól.

szaBadtartás

A negyedik negyedévben a Barom-
fi Coop Kft. 296,4 ezer darab Red 
Master naposcsibét helyezett ki (13. 
ábra). Az állatjóléti igénylések bi-
zonysága szerint ezenkívül egy egyé-
ni vállalkozó a saját részére 5,5 ezer 
szabadtartásos napost keltetett, va-
lamint Ausztriából és Hollandiából 

összesen 45,7 ezer, tanúsított bio-
lógiai termelésből származó csibét 
szállítottak be az országba. A Red 
Master kihelyezés darabra megegye-
zik a bázisidőszaki eredménnyel, 
ugyanakkor tizenhét százalékkal 
kevesebb, mint a 2013–2017 közötti 
évek átlaga. A naposcsibe nettó ára 
tartotta a korábban kialakult, 103 és 
118 forint körüli szintet.

Red Master csirkéből összesen 
218 ezer darabot szállítottak be a 
kisvárdai vágóhídra. A felvásárolt 
élősúly 501 tonna volt (14. ábra), 
az átlagsúly viszonylag magas, 2,29 
kilogrammos értéket mutatott. A 
2017-es eredményekhez viszonyítva 
a felvásárolt darabszám nyolc, az 
élőtömeg 19 százalékkal emelke-
dett. Az előző öt esztendő átlagához 
képest a darabszám növekménye 26, 
az élőtömegé 45 százalékra tehető.

KészítettéK:
dr. Csorbai Attila,  

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

11. ábra A tojás termelôi, piaci és áruházi nettó árainak  
alakulása (Ft/db)

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

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

12. ábra Egy fôre jutó évenkénti  
tyúktojásfogyasztás 1998-tól 2018-ig (db)


