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1. BEVEZETÉS
„Ab ovo”, tojáson kezdték lakomájukat a rómaiak; és „ab ovo”, tojásból,
Léda és Zeusz hattyúnászának gyümölcséből kelt ki a szép Heléna s vele a
trójai háború. Az egyik görög mítosz szerint a széltől megtermékenyült ŐsÉj ezüst tojásból támadt Érosz, a szerelem istene s az egész világ. Az ősi
finnugor elképzelés a Kalevalából származtatja a világot. Mindemellett sok
más teremtésmítoszban is szerepel az őstojás (LÉGRÁDY; 2001).
A világon napjainkban fellelhető mintegy 8600 madárfaj közül csupán egy
tucatra tehető azoknak a száma, amelyet háziasított szárnyasoknak,
baromfiaknak nevezünk. Mégis ezek a háziszárnyasok a világ háziállatállományának a legnépesebb csoportját adják, ugyanis az ENSZ
mezőgazdasági szervezetének (FAO) felmérése szerint már 1972-ben az
összes háziállat 62%-át a baromfiak tették ki. A világ baromfitartásában
évek óta óriási mértékű fellendülés tapasztalható, így a baromfiak
egyedszáma rohamosan nő. Ebből adódóan a baromfifajok termékei egyre
fontosabb

szerepet

töltenek

be

a

Föld

lakóinak

élelmezésében

(WWW.JOMAGYARBAROMFI.HU).
Nincs ez másképp a tojás esetében sem. A tojás táplálkozásbiológiai
jelentőségét mi sem igazolja jobban, mint az a gyakorlati viszonyítási alap,
mely szerint táplálkozástannal foglalkozó szakemberek a többi fehérje
értékét a tojáshoz viszonyítják (LÉGRÁDY; 2001). „Nem fér kétség ahhoz,
hogy a tyúktojás azokhoz a magas biológiai értékű élelmiszerekhez tartozik,
amelyek nagyon jól emészthetőek, és magas a táplálóértékük. Általános
megfogalmazás szerint a tojás teljes- és nagy értékű élelmiszer, amelynek
„csomagolása” természetes.” (SZÉKELY; 2002)
A világ tojástermelése 1990-1999 között 4,3 százalékkal növekedett
évenként. Elsősorban Ázsia rendkívül dinamikus termelésnövelése (az
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említett időszak alatt 17,6%/év!) okozza a nagymértékű növekedést,
ugyanakkor az Európai földrészen inkább stagnálás, illetve csökkenés
következett be az időszakban (KÁLLAI B. (2000) CIT. KALMÁR; 2001).
A termelés elsősorban az 1960-as évektől kezdődően folyamatosan azon
irányba haladt, hogy intenzív keretek között (ketreces tartástechnológia,
világítási programok kidolgozása) az egy tojóra jutó termékmennyiség
(tojás) minél magasabb szintet érjen el. Az említett időpontig szinte
kizárólag a tojás kisüzemi keretek közötti termelése volt jellemző.
Hazánkban még hosszú ideig az étkezési tojástermelésben kiemelkedő
részesedése várható (GUBA - RÁKI- JUHÁSZ, 2002).
A „zöld” mozgalmak erősödésével egyre inkább tért hódítanak Európában
az alternatív tartástechnológiák hívei, melyek az állati jólétet tűzték ki célul.
Korábban tapasztalható volt, hogy a termelés ezen irányú megközelítése
megmosolyogtatott

szakembereket,

és

szakmai,

állategészségügyi

kifogásokkal éltek. Bár ezen kifogások napjainkig fennmaradtak, az EU
tagság közeledtével a szakágazatnak komoly kihívásokkal kell szembenézni
ahhoz, hogy az állati jólétet kitűző EU rendelkezéseknek, határozatoknak,
illetve irányelveknek minden szempontból megfeleljen (KÁLLAY; 2002).
A hazai mezőgazdasági termelésre jellemző a kis üzemméretekhez kötött
termelés. A Központi Statisztikai Hivatal adataira támaszkodva (1994) a
hazai mezőgazdaság termelésszerkezetéről az alábbi mondható el: Az
említett időpontban 1675 olyan vidéki háztartást írtak össze, amelyek
mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak, azaz 400 m2 területet műveltek
és/vagy bármely állatfajból legalább 1 darabot tartottak. Ezen gazdaságok
mintegy 1,5 millió ha földterületet műveltek és hozzájuk tartozott az ország
állatállományának nagy hányada (szarvasmarha 28, sertések 54, juhok 74,
tyúkfélék 75 százaléka). A gazdaságok 28 százaléka azonban nem érte el a
statisztikai gazdaságméretet, azaz 1500 m2-nél kevesebb földet használt,
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vagy nem tartott számosállatot (BUZÁS – NEMESSÁLYI – SZÉKELY, 2000).
Ugyanakkor az ÁMÖ 2000-es felmérése szerint 2,9 millió ha termőterület
(melyből 2,3 millió ha mezőgazdasági terület) volt egyéni gazdaságok
tulajdonában, mely az ország összes termőterületének közel 45%-át jelenti,
a mezőgazdasági területből való részesedés pedig közel 50%. Ugyanakkor
az egyéni gazdaságok földterülete 27,1 százalékban nem érte el a statisztikai
mérethatárt. Az állatállományból az egyéni gazdaságok 32%-al részesedtek
a szarvasmarha-állományból, 49,9%-kal a sertésállományból, 80%-kal a
juhállományból, 59%-kal a baromfiállományból, azon belül a tojótyúkokból
68,9%-ot birtokoltak. (Az egyéni gazdálkodók átlagosan 36,48 tyúkkal
rendelkeztek.) Regionális szintet vizsgálva az egyéni gazdaságok szerepe
rendkívül jelentős a Dél-Dunántúli Régióban, ahol a tojóállomány 84,6%-a
egyéni gazdálkodók tulajdonában van, ezzel a legnagyobb arányban
valamennyi régió közül (KSH, 2002).
A baromfifélék vidéki háztartásokban betöltött szerepe azonban nem csak az
állatállomány jelentős mennyiségének birtoklásában nyilvánul meg, hanem
azok termelésének eredményeképpen baromfitermékekből a családi
önellátás, illetve a piaci részesedésük sem elhanyagolható.
Talán bátorság és pontatlanság kisüzemnek nevezni (még szakágazati
szinten is) ezen részben önellátásra termelő, részben feleslegeiket piacra
értékesítő gazdaságokat, ugyanakkor tény, hogy a hazai nomenklatúra,
valamint a fogalmak tisztázatlansága miatt talán ez tűnik a legmegfelelőbb
elnevezésnek. Szakágazati szinten e gazdálkodók-gazdaságok jelentik a
legkisebb termelő egységeket. A hazai mezőgazdasági termelés esetén
számtalan, közel szinonim fogalmat használ a szakirodalom, s több szerző
említi meg a fogalmak tisztázatlanságát, pontatlanságokat a megnevezésben.
Ide tartozó fogalmak pl.: a kistermelés, kisgazdaság, háztáji, kisüzem. A
fogalmak szétválasztásához az alapfogalmak tisztázása válik szükségessé. A
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szakirodalomban található definíciók közül a TÓTH (2002) általi
megfogalmazás

alkalmazható

leginkább

a

disszertációban

vizsgált

termelőegységek esetében.
„Az üzem termeléstechnikai egység, s vele bizonyos termelési célok elérése
érdekében tervszerűen csoportosított és működtetett termelési tényezők
együttesét jelöljük.” (TÓTH, 2002)
Bár egyes szerzők bírálják az üzem fogalmának inkább ipari jellegű
definiálását, a legtöbb irodalmi hivatkozás ellentmondásos (JUHÁSZ, 1980;
ERDEI, 1966; MISI – MARKÓ, 1977). További kérdéseket vethet fel a
témafeldolgozás kapcsán szakágazati szinten meghatározni ugyanezen
méretökonómiai fogalmat.
Ugyanakkor tény - méretökonómiai kérdésektől eltekintve -, hogy a tojás
szakágazat

termelésének

jelentős

részét

olyan

termelőegységek

szolgáltatják, melyek (amennyiben elfogadjuk, hogy üzemekről beszélünk)
mind állománynagyságaik, mind termelési paramétereik tekintetében, és
méretökonómia megközelítésben is a kisüzemi méretkategóriába tartoznak.
Érdekes lehet annak vizsgálata, mennyire felelnek meg az étkezési
tojástermelés esetén a legkisebb termelőegységek az állati jóléti
előírásoknak. Bár a vizsgálat az előírások oldaláról teljesen elméleti (az EU
rendelkezései

nem

vonatkoznak

a

350

tojótyúknál

kisebb

termelőegységekre), ugyanakkor értékesítés esetén a gazdálkodóknak nem
csak az előírásoknak, hanem a fogyasztói, vásárlói elvárásoknak is meg kell
megfelelniük. A kérdés vizsgálata nem lehetne teljes a tojás fogyasztói
megítélésének vizsgálata nélkül, ahogyan az „állati jólét” vásárlói
megítélésének vizsgálata nélkül sem.
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2. CÉLKITŰZÉS
A dolgozat célkitűzése az volt, hogy a tojás szakágazaton belül azon termelő
réteg gazdálkodásának körülményeit vizsgálja, valamint ökonómiai
elemzését végezze el, akik a Dél-Dunántúli Régióban folytatják
termelésüket és állományméretük, valamint termelési jellegzetességeik
alapján mindenképpen kisüzemnek tekinthetők.
Ehhez meg kellett vizsgálni és ismerni:
¾ termelésük alapelemeit,
¾ jellegzetességeiket,
¾ valamint el kellett végezni gazdasági elemzésüket.
Vizsgálatok készültek a kisüzemekből származó termékek fogyasztói,
vásárlói

megítélésére,

különös

tekintettel

az

állati

jólét

(mint

megvalósítandó feladat) vásárlói ismertségére, valamint a tojás fogyasztói
megítélésére is.
A vizsgálatok több tudományterület határvonalán mozognak, a fogyasztói
szokások vizsgálatától, a termelőegységek naturális mutatóin át egy
ökonómiai elemzésen keresztül igyekszik bemutatni a szakágazat e részének
főbb ismérveit regionális szinten.
A vizsgálatok végrehajtásához olyan módszertani megoldásokat kellett
választani, mind az adatok gyűjtésénél, mind az elemzésnél, melyek
alkalmasak lehetnek esetlegesen egy országos felmérés, vagy más
szakágazatok hasonló jellegű vizsgálataihoz is.
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3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
3.1.

A HAZAI MÉRETÖKONÓMIAI BESOROLÁSOK AZ AGRÁRIUMBAN

Mint

az

már

a

mezőgazdaságban

bevezetésben
található

megfogalmazást

termelő

szervezetek

nyert,

a

hazai

méretökonómia

szempontból rendkívül körülményesen sorolhatóak be, amit tovább
bonyolít, ha nem a gazdálkodás (termelés) egészét, hanem valamely
szakágazat egyes termelőegységeit vizsgáljuk.
Kicsit talán elméleti síkon megközelítve a problémát meg kell vizsgálni,
hogy

a

hazai

nomenklatúrában

mely

fogalmak

alkalmasak

a

termelőegységek leírására. Azt, hogy a vizsgálódás egy létező probléma, mi
sem mutatja jobban, mint TÓTH A. ERNŐ (1988) szavai:
„A szakirodalom és a napi sajtó a kistermelést, a kisüzemi termelést, a
kisárutermelést,

a

háztáji

gazdaságot,

az

egyéni

gazdaságot,

a

magántermelést, stb. ma és nálunk is szinte szinonim fogalmakként
használja. Az olvasó és a közvélemény-formálók ideológiája és ízlése
szerint aztán különböző képzetek társulnak hozzájuk.”
ERDEI (1966) véleménye a kérdésről: „Bizonyos általános azonosságok is
felismerhetőek a felfogásokban, ennek ellenére a szakirodalmi és köznyelvi
szóhasználat meglehetős zavart mutat.”
A termeléstechnikai egység fogalmát leginkább az üzem fogalmával
azonosítja a hazai szakirodalom, azonban a gazdaság, termelés, sőt a
vállalkozás, néhány esetben a vállalat is ide csoportosítható. Véleményem
szerint, mint termeléstechinkai egység, az üzem, valamint a gazdaság
elnevezés pontosan használható, megemlítve a tényt, hogy az üzem
megfogalmazás nem kizárólagosan mezőgazdasági jellegű, ahogyan a
termelés, illetve a vállalkozás sem.
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Az üzem fogalmát a szakirodalomban sokan, sokféleképpen fogalmazták
meg. Csak néhány példa az üzem fogalmi meghatározásaiból.
BLOHM (1959) így fogalmaz: „ A mezőgazdasági üzem magángazdasági
vállalat, amelynek különös jellemzője az, hogy a természeti erők vezetésén
és hasznosításán keresztül javakat állít elő és értékesít.”
Hasonlóan fogalmaz MANTEUFFEL (1962) „Üzem: ezt a kifejezést a vállalat
vagy gazdaság kifejezések helyett használjuk. Az üzem feltétlenül
gazdasági, elszámolási egység.
ERDEI

ÉS

MUNKATÁRSAI

(1966) szerint az üzem kétféleképpen is

megfogalmazható:
„Termeléstechnikai értelemben felfogott termelőegység, amely a vállalaton,
mint jogi - elszámolási - gazdasági egységen belül, a termeléstechnikai
egységet jelenti, abban a formában is, ha a vállalat gazdasági kereteit csak
egy ilyen technikai egység tölti ki.”
„A vállalaton, mint jogi - elszámolási - gazdasági egységen belül, a vállalati
szervezet alacsonyabb fokú szervezeti egysége, nemcsak technikai
termelőegységi értelmezésben, hanem mint elszámolási- gazdasági egység
is.”
KALOCSAY (1977) véleménye szerint:
„Üzemi szervezetnek tekintjük mindazon szervezeti egységek együttesét,
amelyek a vállalat keretében a kitűzött gazdasági célok teljesítése érdekében
működnek.”
A Magyar Értelmező Kéziszótár az alábbiakban fogalmaz (JUHÁSZ

ET AL.,

1972): „Szervezett termelő, elosztó vagy értékesítő tevékenységet folytató
gazdasági vállalat.”
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Míg a Műszaki Értelmező Szótár (LUKÁCS, 1966) három változatot
fogalmaz meg:
1, Nagyobb, több alegységre osztott termelőegység.

Több

üzem

gyáregységet vagy gyárat alkot.
2, Gépek, műszaki berendezések rendszeres működése
3, munkahely
A közgazdasági ABC (MURAKÖZY-RÁNKAI, 1973) szintén a vállalaton
belüli önelszámoló egységként értelmezi az üzemet.
Az adott megfogalmazások egy adott időszak (1960-1980) hazai
üzemdefinícióját mutatják be. Az adott időszak politikai elvárását is sokszor
tartalmazó definíciók közös vonása, hogy termeléstechnikai egységnek
tekintik az üzemet, s szinte kizárólag a vállalat keretén belülinek
feltételezik.
ERDEI (1966) és munkatársai megvizsgálták néhány ország nomenklatúráját
az üzemekre vonatkozólag. A német nyelvben az üzem – Betrieb –
egyértelműen elsősorban a technikai értelemben vett termelőegységet
jelenti. Az angol nyelv tekintetében az üzem az iparban shop, workshop,
factory, míg a mezőgazdaságban farm, s e kifejezések egyértelműen jelentik
a termeléstechnikai egységet.
A disszertáció TÓTH (2002) megfogalmazását tartja irányadónak, mely
szerint: Az üzem termeléstechnikai egység, s vele bizonyos termelési célok
elérése érdekében tervszerűen csoportosított és működtetett termelési
tényezők együttesét jelöljük.
Amennyiben elfogadjuk a disszertáció üzemre vonatkoztatott definícióját,
meg kell határozni, hogy az üzemi méretkategóriák (méretökonómiai
besorolások) hogyan alakulnak és alakultak a hazai mezőgazdaságban.
Ha a hazai nomenklatúrai elnevezéseket és a hozzájuk kapcsolható jelzőket
csoportosítjuk, akkor az 1. ábra által bemutatott rendszert kaphatjuk.
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Kapcsolódó jelzők

Háztáji

Egyéni
Termeléstechnikai
egységek

Családi

Magán

Üzem,
Gazdaság,
Termelés,
Vállalkozás

Önellátó
Árutermelő

Teljes munkaidős,
Részmunkaidős

Kis-, közép-, nagy-

1. ábra: Hazai elnevezések a termeléstechnikai egységekre,
valamint a hozzájuk kapcsolt legfontosabb jelzők
Forrás: saját ábrázolás

Az ábra szándékosan nem tünteti fel a vállalatot, mint termeléstechnikai
egységet, hiszen a vállalat: Az egy vagy több üzemmel összefüggő
döntéshozatali egység (IHRIG, 1941; BISHOP –TOUSSAINT, 1969.).
A

termeléstechnikai

csoportosíthatóak:

egységekhez

méretökonómiailag,

kapcsolódó

jelzők

szintén

kibocsátott

termékmennyiség

alapján, munkaerőfelhasználás mennyisége és minősége, valamint tulajdoni
alapon.
Minden célra alkalmas csoportosítás nincs. Ezért minden esetben a vizsgálat
céljának

megfelelő

kategorizálást

kell

alkalmazni.

A

gazdaságok

csoportosíthatók: a termőterületük, az állatállományuk nagysága (férőhelykapacitás), a földtulajdon és földhasználat, a termelési szerkezet, a
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munkaerő-állomány, a termelési cél és a piaci versenyképesség, valamint a
jövedelem alapján (2. ábra).

Földtulajdon és
földhasználat

Állatállomány
Termőterület

Termelési cél és piaci
versenyképesség

Üzemméret

Munkaerőállomány

Jövedelem
Termelési
szerkezet

2. ábra: A mezőgazdasági üzemméretet meghatározó főbb tényezők
Forrás: Saját ábrázolás

A gazdaságok nagyságának megítélése azonban nem egyszerű feladat. A
gazdaságok nagysága ugyanis mérhető: a mezőgazdaság társadalmi és a
gazdálkodókkal

szembeni

feladat

teljesítésének

nagyságával,

a

termelőkapacitás mennyiségével, a tőkeerővel.
Másfajta csoportosításban úgy is mondhatjuk, hogy a mérőszámokat két
nagy

csoportra

bonthatjuk.

A

mutatók

egyik

csoportja

naturális

mérőszámokból áll, a termelés volumenéből következtetnek a gazdaság
méretére. A másik csoportja az ökonómiai mutatószámok, melyek a
gazdálkodás pénzügyi eredményeiből vonnak le következtetéseket az
üzemméretre vonatkozólag. E csoportosítást mutatja be a 3. ábra.
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NATURÁLIS

A termelési értéknek vagy a
hozamnak valamilyen
közös nevezőben kifejezett
nagysága
(szakágazati szinten
aktuális éves hozam)

MUTATÓK

Hány fogyasztó
szükségleteinek
kielégítésére képes

A GAZDASÁGOK
NAGYSÁGÁT
MÉRŐ MUTATÓK

Éves, illetve fajlagos
bruttó jövedelem

Éves árbevétel
SFH, EUME

ÖKONÓMIAI
MUTATÓK

3. ábra: A mezőgazdasági üzemek nagyságát mérő mutatók
Forrás: Saját ábrázolás

Az ábra kiegészítéseként meg kell jegyezni, hogy akad olyan szakirodalom,
mely az üzemméretek elkülönítésénél sok esetben az élő és holtmunka
arányát tartja meghatározónak (BRÓDY, 1958; TÓTH, 2002).
Hogy a csoportosításnak itt még koránt sincs vége, mi sem bizonyítja
jobban, mint az egyes kategóriába soroló szervezetek és intézmények,
intézményrendszerek besorolásai napjainkban:
Az Európai Unióban kistermelőnek tekintik azt, akinek:
•

20 hektárnál kisebb, illetve legfeljebb 92 tonna gabona megtermelésére
alkalmas földterülete van, vagy

•

15 fejőstehénnél kevesebbel rendelkezik, vagy

•

100 anyajuhnál, vagy

•

90 növendék bikánál kevesebbje van.
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Az egyéni gazda kritériumai (APEH):
•

1500 m2-nél nagyobb mezőgazdasági területe, vagy

•

800 m2-nél nagyobb szőlő- és gyümölcsterülete van külön-külön vagy
együtt,

•

„nagy állata”, szarvasmarhája, lova, sertése, juha vagy kecskéje van,

•

50-nél több, 3 hónaposnál idősebb baromfija,

•

25 anyajuhnál többje van.

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal szerint:
•

kisméretű gazdaság az, amelynek területe 31 hektárnál kisebb és a
számosállata 2,6 db-nál kevesebb (1 számosállat = 500 kg élőtömegű
bármilyen állat vagy állatok);

•

a közepes méretű gazdaság területe 31-300 ha, a számosállat-létszáma
pedig 2,6-30,0;

•

a nagyméretű gazdaság területe nagyobb 300 hektárnál vagy
számosállat-létszáma 30,0-nál több;

•

az iparban is megkülönböztetik a 10 főnél kevesebbet, a 10 főnél, a 20
főnél és az 50 főnél több alkalmazottat foglalkoztató gazdasági
szervezeteket.

Látható, hogy az ilyen jellegű besorolásoknál már néha előkerülnek ágazati,
szakágazati, illetve méretökonómiai besorolások is. A bemutatás azonban
nem lenne teljes, ha az AKII illetve az adott ágazat Terméktanácsi
besorolása nem kerülne ismertetésre.
A

Baromfi

Terméktanács

tagjainak

férőhely-kapacitásait

mérvadónak, 2000.-ben az alábbi csoportosítás teszi:
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tekinti

1. táblázat: A Baromfi Terméktanács tagjai a tojástermelésben
2000-ben
Üzemméret
Kisüzem

Középüzem

Nagyüzem

Férőhely méret
1000>
1000-3000
3001-6000
6001-10000
10001-20.000
20.001-30.000
30.001-50.000
50.001-100.000
100.001-150.000
150.001-200.001
200.001-300.001
300.001<

Termelőüzem összesen

Létszám
6
30
23
8
11
3
9
7
8
5
2
2
115

Forrás: BTT; Földi P. személyes közlés (2001)

A táblázat és a csoportosítás kiegészítéseként meg kell jegyezni, hogy bár
kétségkívül konkrét szakágazati méretökonómiai kategóriákat alkot,
ugyanakkor az állományok termelési eredményeit (fajlagos hozamok) nem
veszi figyelembe, ugyanígy e csoportosítás nem tudja figyelembe venni az
eltérő tartástechnológiai megoldásokból, valamint termelési módokból
adódó ökonómiai különbségeket. Szintén a határvonalak elmosódását
jelentheti, hogy az állatférőhely, valamint az állatállomány nagysága adott
gazdasági viszonyok között nem jelent feltétlen egyezőséget.
Az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet az utóbbi években a
tesztüzemek ágazati költség- és eredmény-elszámolásának vizsgálatához új
adatstruktúrát állított össze. Ennek során igyekeztek az EU-ban alkalmazott
költségszámítást és mutatórendszert figyelembe venni, de emellett
törekedtek a hazai igényeknek is megfelelni. Az intézet az alábbi megoldást
és alapfogalmakat használja:
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A hazai termékszintű önköltség-számításnál a számviteli előírásokat, illetve
módszereket figyelembe véve a csoportosítás főbb szempontjai a közvetlen
és közvetett költségek elkülönítése volt. A másik fő kategorizálási elv a
változó és állandó költségekre való bontás. Ez a megoldás különösen a
gazdasági elemzéseknél, a döntés-előkészítési folyamatokban, a tervezés
során kap kiemelt hangsúly, illetve egyes vizsgálatoknál csak így kaphatunk
megfelelő eredményt.
Változó költségek: azok a költségek, amelyek a termelés szintjével
változnak, ezért ha nincs termelés, ezek a kiadások nem merülnek fel.
Állandó költségek: azok a költségek, amelyek nagysága (meglévő
eszközsrtuktúra mellett) változatlan marad függetlenül attól, hogy
folytatnak-e termelést, vagy sem.
Az EU-ban használatos definíciót (85/377/EEC Bizottsági Határozat)
figyelembe véve a változó költségeket közvetlen és közvetett részre
különítik el. E csoportosítás abból a gyakorlati elvből indul ki, hogy az
üzemek összehasonlítása, kategorizálása, csoportosítása tagországi és
közösségi szinten csak a közvetlen költségek alapján lehetséges.
Pontosabban fogalmazva, az üzemi tipológia alapját képező Standard
Fedezeti Hozzájárulások (SFH) kiszámításánál csak ezeket az elemeket
lehet figyelembe venni.
Az állattenyésztés közvetlen változó költségei: az állománypótlás költsége,
tenyészállatoknál az állatok elszámolt értékcsökkenése, takarmányok
költsége, állatorvosi díjak, természetes és mesterséges termékenyítés
költségei, teljesítményvizsgálat költségei, közvetlen marketingköltségek
(osztályozás, tisztítás, csomagolás) és feldolgozási költségek, közvetlen
biztosítási költségek, egyéb közvetlen változó költségek.
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A közvetett változó költségekhez tartoznak a saját gépek változó ráfordításai
(üzem- és kenőanyagok, javítás, stb.), a fenntartási és egyéb segédüzemek
változó költségei, az idegen gépi szolgáltatások díjai.
Fedezeti hozzájárulás I. (Ft/ha, állat): a termelési érték és a közvetlen
változó költségek különbözete.
A Standard Fedezeti Hozzájárulás (SFH) – normatív mutató – az egyes
ágazatok, valamint gazdaságok tartós jövedelemtermelő-képességét fejezi ki
és ezáltal alkalmas a mezőgazdasági üzemek ökonómiai méretének a
meghatározására, ugyanis ennek alapján történik az Európai Méretegység
(EUME) meghatározása. 1 EUME egyenlő 1200 euró üzemi SFH-jával.
(BÉLÁDI - KERTÉSZ, 2002)
Mindezek alapján az Intézet a SFH nagysága alapján sorolja be az
üzemeket:
„Definíciónk szerint a gazdaság: kisméretű, ha SFH-ja nem haldja meg az 1
millió Ft-ot; közepes méretű, ha SFH-ja több mint 1 millió Ft, de nem
haladja meg a 3 millió Ft-ot; nagyméretű, ha SFH-ja nagyobb 3 millió Ftnál.”
Példaként említi a kiadvány, hogy adott esteben 1 millió Ft SFH-t (az 19971999 évek átlagában) 40 ha-on történő búza-, vagy 58 férőhelyen, egy év
során meghízlalt sertésekkel lehetett előállítani. (KESZTHELYI – KOVÁCS,
2000)
Az Intézet által alkalmazott mutató követi a gazdálkodás folyamatait,
ugyanakkor nem alkalmas szakágazati szinten történő méretökonómiai
csoportosításra, mivel adatbázisa nem teljes körű: „A „csupán” önellátásra
berendezkedett, illetve feleslegeiket értékesítő termelők adatai nem részei a
rendszernek.” (PÁTKAI, 1999)
Szakágazati szintre történő alkalmazása ellen szól módszere is, miszerint az
abrakfogyasztó állatfajok esetében vizsgálati szempont kritériuma, hogy
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minimálisan az SFH 60%-át kell csak az adott állatfaj(ok)hoz rendelni. A
fennmaradó 40% SFH – mely e módszertani okok miatt nem feltétlenül
állattenyésztésből származik – hibalehetőségeket okozhat. Ugyanakkor tény,
hogy a gazdálkodás egészének mérésére kitűnően alkalkalmazható a
besorolás, hiszen egzakt, konkrét határvolnalakat használ a gazdaságok
méretének meghatározásához, mely dinamikusan követi a termelést.
A hazai mezőgazdasági termelőegységek, méretökonómiai besorolásánál a
földterületet, valamint az állománynagyságot – a két legáltalánosabb
csoportosítási módot – alaposabban megvizsgáljuk.

3.1.1. A hazai méretökonómiai besorolás a földterület nagysága
alapján
A hazai mezőgazdaság méretökonómiai vizsgálata szempontjából a földnek
kiemelt szerepe volt. A birtok és földtulajdon viszonyok alapján a korabeli
statisztikák több esetben tipizálják az egyes mezőgazdasági termelő
szerveteket.
A hazai birtokstruktúra kialakulásának főbb folyamatait szemlélve
láthatható, hogy a kisüzem (kisgazdaság, kis földterületet birtokló, használó
gazdaság vagy üzem) meglévő agrárstruktúránk történelmi egysége, azt
hagyományos termeléstechnikai egységnek kell tekinteni. Formájátfunkcióját tekintve sokat változott az aktuális gazdasági és politikai hatások
miatt, jelentősége és léte azonban nem új keletű.
A Dózsa-féle parasztfelkelés következményeként, csak nemesi származású
személyek rendelkezhettek földtulajdonnal. A földtulajdon és földhasználat,
ezzel együttesen a mezőgazdasági termelés, közel 300 éven keresztül kétféle
birtoktípuson folyt: 1, Jobbágybirtokon (kisbirtokon) 2, Földesúri
(allodiális) birtokon.
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Jellemzőjükként elmonható, hogy az utóbbi birtoktípus termelési költségei
jóval alacsonyabbak voltak, mint a jobbágybirtoké. A termékek egy részét
teljesen költség nélkül „termelte meg” (dézsma-terményadó), míg másik
részét jelentős költségmegtakarítással (robot kötelezettség).
Ezzel szemben a jobbágybirtok termelési költségei jóval magasabbak voltak
és magasabbak voltak a termelés járulékos költségei is (földesúri adó,
egyházadó, állami adók és illetékek).
Egységes piacot feltételezve a mezőgazdasági termékekre, valamint ha
elfogadjuk, hogy mindkét gazdaságtípusban azonosak voltak a technikaitechnológiai feltételek, a termelhető-tenyészthető fajták, és az eszközkészlet
minősége, akkor el kell fogadnunk LAUR (1802) kijelentését is, miszerint: „a
mezőgazdasági

termelésnek

ebben

az

időszakában

a

kisbirtok

termelékenysége mindenképpen meghaladta a nagybirtokét”. A megállapítás
alapja, hogy a magasabb termelési költségek (azonos termelőeszközök
esetén) csak magasabb hozamok (piacon megjelenő árúmennyiség) esetén
volt gazdaságosan kiegyenlíthető (LAUR IN TÓTH, 2002).
A teljesség igénye nélküli agrártörténeti áttekintés következő pontjának az
1760-as évek végén lezajlott úrbérrendezést tekinthetjük. Az intézkedések
bár érintetlenül hagyták a nem nemesi származásúak földtulajdonhoz való
jutását, de határozott állást foglaltak a felmérés időszakában jobbágykézben
lévő földek földesúri kisajátítása ellen. Hangsúllyal fogalmazódott meg a
jobbágyi földekre irányuló kettős tulajdonosság elve, ami a földesúr fő
tulajdonosságát, valamint a jobbágy haszontulajdonosságát jelentette. Ettől
az időponttól kezdve pontosan elkülönült a nagybirtok, valamint a kisbirtok
földállománya.
TÓTH (2002) definiálja a nagybirtok, illetve középbirtok fogalmát: „A nagy
és középbirtok fogalmán történelmileg ugyanis a földnek olyan egyéni vagy
társas magántulajdonban lévő egységeit értjük, melyeknek a jogi tulajdonos
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szerepe meghatározóan és elsősorban a tulajdonjog révén biztosított előnyök
és szolgáltatások értékesítésére, élvezetére szorítkozott. A tulajdonos
jelentősebb termelő- és szervező tevékenységet sem közvetlenül, sem
megbízottja révén nem folytatott. S amennyiben igen, ennek eredménye
csekély a nagybirtok tulajdonjoga által biztosított összes elsajátításához
képest.”
A jobbágyi birtokokat azonban (a már hivatkozott szerző) termelőegységnek
tekinti:

„A

jobbágybirtokok

viszont

ugyanekkor

folyamatos

szolgáltatásokkal tartoztak, s már csak ennek fedezésére is, ellentétbe a
nemesi birtokok nagyobb részével, termelő- és szervező tevékenységre
voltak szorítva.”
Fordulópontot jelentettek az 1840-1850 közötti időszak törvényhozási
újításai. A nagyszámú változásból csak néhány intézkedést kell kiemelni,
melyek a mezőgazdaság további alakulására befolyást gyakoroltak. Az
egyik, hogy szabaddá tette a föld forgalmát. Elvileg lehetőség nyílott arra,
hogy

a

nem

nemesi

származásúak,

akik

tőkével

rendelkeztek,

földtulajdonhoz jussanak. Az már a birtokrendezés önkényuralmával függött
össze,

hogy

az

intézkedés

elsősorban

a

nagybirtoküzemek

területnövekedését eredményezte.
Szintén fontos intézkedés volt a jobbágyság felszabadítása, a korábbi
feudális

kötöttségek

megszüntetése.

Az

intézkedés

elsősorban

a

nagybirtoküzemeknek okozott károkat. Az intézkedéseket megelőző
időszakhoz képest duplájára emelkedtek a bérköltségek (SZABÓ, 1965), a
természetbeni juttatások megszűnésének hatására az árualap csökkent,
melynek beszerzési költségei szintén a nagybirtoküzemeket terhelte.
Ugyancsak a nagybirtokoküzemeket érintette, hogy megszűnt a nemesi
adómentesség. Hogy ez mekkora költségnövekedést eredményezett csak
becsülni lehet, VÖRÖS (1976) kutatásai alapján az mondható, hogy jelentős
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összeg lehetett, mivel 1847-ben az adóköteles népesség állami adója 4,3
millió forintot tett ki, 1859-ben pedig az állami adó összege meghaladta a 22
millió forintot.
A törvényhozás eredményeképpen a nagybirtoküzemek kényszerűen
nagyüzemekké alakultak. Ezen időpontól kezdve a mezőgazdasági termelés
kétféle üzemi keretek között folyt. Nagyüzemi, illetve kisüzemi formája
elsősorban és meghatározóan a földtulajdon alapján került elkülönítésre.
Az üzemek kialakulásának folyamata tehát lezárult a II. Világháborút
megelőző időszakban. A különbözö gazdaságpolitikai intézkedések hatására
a mezőgazdasági üzemek „földalapú” méretösszetétele jelentősen változott.
A gazdaságok száma alapján a KSH adatai szerint az összes
gazdaságszámból 53% volt az 5 kat. holdnál kisebb gazdaságok száma
1895-ben, 59% 1918-ban, 63% 1935-ben, 54% 1949-ben. Ugyanakkor e
gazdaságok összes területből való részesedése 6%, 9%, 11% és 17%-nak
adódott az említett időpontokban. Az 1945-1947 között lezajlott
földbirtokreform az ország területének 34,6%-át vette igénybe (5.599.645
kat.hold), mely földterület rendeltetését tekintve 58,2%-ban személyek
részére lett kiadva. Hatására csökkent az 5 kat. hold területnél kisebb
birtokkal rendelkező gazdaságok száma (emelkedett az 5-10 kat. hold
területtel

rendelkező

gazdaságok

száma),

s

a

birtokméretek

nagyobbodásának eredményeként az összes területből való részesedésük
emelkedett (KSH, 1968).
A szocializmus éveiben egy ezzel ellentétes irányú folyamat indult meg. A
földterületek ezen időszak alatt koncentrálódtak. A földterület társadalmi
szektoronkénti megoszlását mutatja be az 1950-1965 közötti időszakban a 2.
táblázat.
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2. táblázat: A földterület társadalmi szektoronkénti megoszlása
1950-1965 között (%)
1950

1955

1960

1965

Állami szektor

27,4 %

35,8 %

34 %

31,7 %

Szövetkezeti szektor

3,2 %

12,9 %

45,2 %

62,8 %

Kisegítő gazdaságok

1,6 %

2,8 %

2,7 %

3,1 %

Egyéni gazdaságok

67,8 %

48,5 %

18,1 %

2,4 %

Forrás: KSH, 1968.

A táblázat jól mutatja, hogy a korábbi időszakban döntően egyéni
gazdaságok (az előzőekben tárgyalt összes területekből való részesedéssel és
gazdaságszámmal)

„átszektorálódtak”

és

a

szövetkezeti

szektorba

csoportosultak.
A rendszerváltás követően a hazai földterületek megoszlása ismét másirányú
tendenciákat mutat. A csoportosítás alapján elmondható, hogy 2000-ben az
összes földterület 45%-a – míg a mezőgazdasági földterület fele – egyéni
gazdaságok tulajdonában volt úgy, hogy e gazdaságok mérete közel
egyharmadában (27,1%-ban) nem érte el a statisztikai mérethatárt.
A hazai mezőgazdasági termelés méretökonómiai megközelítése „csak
földterület” alapján azonban nem mutathat teljes képet. Tény, hogy
történelmileg a földterület tulajdonjogi és szerkezeti viszonyai, arányszámai
jól

nyomon

követhetőek,

ez

alapján

bizonyos

csoportosítások

elvégezhetőek. Az állattenyésztő ágazatok, szakágazatok esetében azonban
napjainkban nem feltétlenül alkalmas a méretökonómiai csoportosításra.
Különösen így van ez olyan ágazatok és szakágazatok esetében, ahol az
intenzív tartás és tenyésztéstechnológia hatására elkülönül a takarmány
előállítás (növénytermesztés) az állatitermék-előállítástól.
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Jelen viszonyok között a földtulajdon és földhasználat alapján történő
méretökonómiai csoportosítás a mezőgazdasági termelés egészének csak
egy részére alkalmazható (növénytermelő ágazatok, földterület igényes
állati-termékelőállítás – szarvasmarha tenyésztés).
A méretökonómiai szempontból történő megközelítést tehát más ismérvek
alapján is el kell végezni. A csoportosítás szempontjából célszerűnek látszik
megvizsgálni az állatállomány nagyságának időbeli alakulását, ágazati
szinten pedig megvizsgálni a termelési szerkezetet.

3.1.2. A hazai méretökonómiai besorolás a baromfiállomány nagysága,
az állományok termelési eredménye alapján
A korabeli kisüzemek egyik jellemző sajátossága az önellátás volt. Az
önellátás egyrészről kényszer, másrészről a kisüzemek jellemző termelési
tényezőinek arányaiból adódott. Ezen a tényezők a kis birtokméret, a
népességnövekedés következményeként a nagy élőmunka ráfordítás, a
tőkehiány miatt az alacsony gépesítettség és holtmunkaarány. A kisüzemek
elsődleges funkciója a saját háztartás ellátása, illetve a felesleges élőmunka
lekötése volt. A kisüzemi termelésnek hármas feladatot kellett megoldania:
az önellátást, az önfoglalkoztatást és a piacra termelést. A hazai kisüzemek
speciális erőforrásokkal való ellátottsága miatt speciális termelésszerkezetet
kellett kialakítaniuk. A kisüzemekben a kis földterület miatt elsősorban
olyan ágazatok terjedtek el, melyek nem föld, hanem munkaerő igényesek
(HOFFMANN, 1977).
Számos szakirodalom található arra vonatkozólag, hogy az önálló
termőterülettel nem rendelkező gazdaságok, ill. termelők száma a jövőben
feltehetően növekedni fog. Elsősorban a baromfitartásban (brojlercsirke- és
tojás-előállítás), sertéshizlalásban, nyúl- és galambhústermelésben, a
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zöldséghajtatásban, a virág- és dísznövénytermesztésben lehet ez a termelés
jelentős (DOBOS, 2000; GUBA – RÁKI – JUHÁSZ, 2002).
Részben idesorolhatóak a házi- és hobbikertek, és bár az itt folyó termelés
alapvetően szórakozásnak, kisebb mértékben önellátásnak tekinthető, a
kiskert és hobbikert rendkívül nagy számú, ezért az itt folyó önellátásra
termelést sem a gyümölcs-, sem a zöldségtermesztésben, s falusi
viszonylatban

a

baromfihús-

és

tojástermelésben

valamint

a

sertéshizlalásban sem szabad lebecsülni továbbá a fölösleg értékesítését sem
lehet teljesen figyelmen kívül hagyni. „Mind az elfogyasztott, mind az
értékesített termékek kedvezően befolyásolják az életszínvonalat és enyhítik
a munkanélküliség okozta szegénységet.” (DOBOS, 2000)
Az áttekintés a baromfi állománynagyságának alakulását, valamint az
állományok megoszlását, termelési eredményeit mutatja be, statisztikai
adatsorokkal. Az adatsorokat a szakirodalomban fellelhető vélemények,
szakirodalmi hivatkozások egészítik ki. A szakirodalomban található adatok
közül elsőként a tyúkállomány nagyságát vizsgáltam (4.ábra).
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4. ábra: A magyar tyúkállomány nagysága 1895-1967 között
a jelenlegi területnagyságra átszámítva (millió db)
Forrás: KSH 1968. alapján saját ábrázolás
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A grafikonról leolvasható, hogy az ábrázolt időszakban a II. Világháború
után az állománylétszám jelentősen csökkent és csak az 1950-es évek
közepén indult el nagyobb mértékű növekedés. A faji megoszlásokról: „A
háború előtt a baromfiállomány 74,2%-a volt tyúk, 12,2%-a lúd, 8,1%-a a
kacsa, 1,9%-a a pulyka és 3,3%-a a galamb. Ez az arány lényegesen nem
változott az 50-es évek közepéig” (CSUKÁS, 1955).
A tyúkállomány nagyságával kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a
számok a továbbszaporításra meghagyott tenyésztyúkok számát jelölik, a
teljes tyúkállomány nagysága az 1950-es évek közepétől nyaranta 120-150
millióra növekedett (BÁLDY, 1961).
Az ábrázolt időszakban a baromfitenyésztés elsősorban a kisüzemekben volt
jellemző. Bizonyíték erre, hogy 1920-ban a baromfiexport 64%-át az alföldi
tanyavilág termelte meg kisüzemi keretek között (KAÁN, 1927).
Ezt alátámasztja a baromfiállomány és a gazdaságnagyság, illetve
társadalmi szektorok szerinti megoszlásának vizsgálata is.
Az 5.-6. ábra jól mutatja, hogy már a világháborút megelőző időszakban is
jelentős volt a baromfi kisüzemi (kis földterülethez kapcsolódó) tenyésztése.
„Az 1930-40. években a 100 holdnál kisebb birtokosok tenyésztették a tyúk
92%-át, a pulyka és gyöngytyúk 70%-át, a kacsa 90%-át és a lúd 94%-át”
(CSUKÁS, 1955). Feltételezhető az is, hogy a kis földterületekhez kis
állománylétszámok tartoztak, ugyanakkor ezen állományok termelése
kielégítette a család fogyasztását, az ezen felüli termékmennyiség
értékesítésre került. Mindez azonban nem jelentett eltérést a nemzetközi
trendektől az üzemi méretkategóriákat illetően.
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5. ábra: A baromfiállomány megoszlása gazdaságnagyság alapján
1935-ben
Forrás: KSH 1968. alapján saját ábrázolás
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6. ábra: A baromfiállomány megoszlása gazdaságnagyság alapján

1948-ban
Forrás: KSH 1968. alapján saját ábrázolás
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SZLAMENICKY (1958) az Amerikai Egyesült Államokra vonatkoztatva azt a
kijelentést teszi, hogy „az összes farmerek 85%-a 1954-ben kétszáznál
kevesebb tyúkot tartott” (SZLAMENICKY, 1958).
Általános tendenciaként említhető világviszonylatban, hogy a történelem
eme időszakában elsősorban kisüzemi (kis állománynagyságú) körülmények
között termelődött meg a világ baromfihús és étkezési tojásmennyiségének
jelentős hányada. A állományok nagy része természetes megvilágítás mellett
termelt, a tojástermelés ciklikussága – és ezzel együtt nagyfokú
áringadozása ismert jelenség mind tenyésztési, mind az ökonómia
szakirodalmakból. JULL (1938) alapműben ír a tojástermelés piaci
problémáiról, figyelembe véve a minőségi kérdéseket, mindemellett hosszú
távú idősoraival (1925-1937) mutatja be a tojás árának változását, felhívja a
figyelmet a ciklikus termelés okaira, külön kitér az éven belüli
árváltozásokra, ökonómiailag értékeli az Egyesült Állomok termelését.
A tojásfogyasztás emelkedése indukálta a termelést, a minél nagyobb
fajlagos eredmények elérését, lehetőségek szerint párhuzamosan a
ciklikusság csökkentésével.
MARBLE (1964) Leghorn típusú tojókon mutatja be a természetes és
mesterséges megvilágítás hatását az intenzitási görbére, a vizsgált
állományokat termelési színvonaluk szerint csoportosítja, és megállapítja,
hogy természetes megvilágítás esetén (a különböző fajlagos hozamú
állományok)

termelési

intenzitásának

görbéi

egymással

közel

párhuzamosak. A későbbiekben több hasonló vizsgálat került közlésre
(CARD-NESHEIM, 1972; CRUICKSHANK, 1976).
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7. ábra: Magyarország éves tojástermelése 1928-1965 között
(millió db)
Forrás: KSH 1968. alapján saját ábrázolás

tojás db/tyúk

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1928 1938 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

év

8. ábra: Egy tyúk évi átlagos tojáshozama Magyarországon
1928-1965 között (db/tyúk/év)
Forrás: KSH 1968. alapján saját ábrázolás
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A 7. ábrán az országos tojástermelés idősora látható. Az ábráról leolvasható,
hogy a hazai termelés csak 1956-ban érte el a másfélmilliárdot. A termelés
növelése

érdekében

az

állam

közvetlen

intézkedéseivel

(korábbi

időszakokban elsősorban az érdekképviseletek révén és a szabad társuláson
alapuló egyesületek támogatásával) fejleszti a baromfitenyésztést (CSUKÁS,
1955).
„A tenyészanyag ellátás érdekében 1914. előtt főképp langshan, plimut és
orpington tyúkot, az 1920-30. években fehér leghorn, rodejlend és
barnefeldi tyúkot hozott be, szaporított állami telepeken és osztott ki
magánosoknak. A magyar tyúknak tisztavérű nemesítéséről csak 1933-tól
gondoskodik. A második világháború után rodejlenden, leghornon és
plimuton kívül hoztak be nyuhempsirt, velzumit és vajandottot.” (CSUKÁS,
1955)
„A

szakismeretek

terjesztése

érdekében

létesítette

a

Gödöllői

baromfitenyésztői szakiskolát. Az 1947-48. évtől fokozatosan kiszélesítette
a

vándortanácsadói

baromfitenyésztési

szolgálatot.

központokban,

Keltetőállomásokat
ahol

fajtatiszta

és

szervezett

a

tyúktífusztól

gyakorlatilag mentes állományok tojásait keltetik. A keletőállomásokat
állandóan szaporítják, bővítik, tökéletesítik.” (CSUKÁS, 1955)
A Tervgazdálkodás során tett intézkedésekből ki kell emelni a
mezőgazdasági termelésről szóló 1953. évi párt és kormányhatározatot,
mely előírja, hogy a baromfi törzsállományt 1956. év végéig legalább 20
millióra kell növelni, amelyből kb. 1 millió a termelőszövetkezetek és az
állami gazdaságok, 19 millió pedig a dolgozó parasztság tenyésztésében
legyen. A törzsállományból 17 millió db tyúkféle, 250000 db pulyka,
1500000 db lúd, 1200000 db kacsa legyen. A tyúkok éves tojástermelésének
az 1956. év végére országos átlagban el kell érnie a 90 db-ot, ezen belül az
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állami gazdaságokban a 120, termelőszövetkezetekben pedig a 100 db-ot.
(CSUKÁS, 1955).
Az intézkedések ellenére, bár a törzsállomány nagysága elérte a kívánt
mértéket, a fajlagos hozamok tekintetében jelentős elmaradások voltak
(8.ábra) és csak az 1960-as évek végére sikerült a fajlagos hozamot országos
átlagban

90

tojás/tyúk/év

fölé

emelni.

A

szakértők

a

háztáji

baromfitenyésztésben látták a problémát. „Rosszak az ólak, egyoldalú a
takarmányozásuk, emiatt állataik feltűnően rosszul tojnak, főként a tyúkjaik.
A háztáji tenyészetekben a tojáshozam évente legfeljebb 70-80 db.” (BÁLDY
1967).
Az alacsony termelési eredmények a jellemző fajtaösszetétellel is
magyarázhatóak.

Fehér magyar
Sárga magyar

1%
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9. ábra: Az ellenőrzés alatt álló fajták összetétele 1958-ban
Forrás: Báldy – Német, 1959
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A vizsgált időpontban az ellenőrzésben résztvevő fajták arányai azt
mutatják, hogy ezen időszakban elsősorban a kettős hasznosítási típus
jellemezte leginkább a termelést, ezen belül nagy arányban szerepeltek
(körülbelül az állomány 75%-a) az őshonos magyar fajták (9. ábra).
Az ellenőrzésben lévő állományok termelési eredményeit tekintve az átlagos
állományra vonatkoztatott fajlagos hozam 139,5 tojás/év, amely az átlagos
tojástömeget figyelembe véve (56,4g/tojás) 7,86 kg tojás/év/tojótyúk
termelési eredményt jelent.
A tojás, mint exportcikk jelentős volt egészen az első világháborút
megelőző időszakig (10. ábra). 1925. és 1938. között a tojáskivitel aránya az
összes tojástermelésből 17%-ot tett ki, 1950-1965 között (a termelés
volumene növekedett) a megtermelt mennyiség mintegy 10-13%-a került
exportra. Az 1950-es évhez képes 1965-ben 3,77-szeresére nőtt a
tojáskivitel (DOBOS – GALICZ – ÖCSÖDI,1979).
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10. ábra: Tojáskivitel 1882-1965 között (millió db)
Forrás: KSH 1968. alapján saját ábrázolás
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11. ábra: A tojásfogyasztás alakulása 1880-1965 között (kg/fő/év)
Forrás: KSH 1968. alapján saját ábrázolás

A tojáskivitel mellett a belső piac ellátása szintén fontos feladat volt. Az egy
lakosra jutó élelmiszerfogyasztáson belül a tojásfogyasztás a vizsgált
időszakban dinamikusan növekedett. 1965-ben elérte a 10 kg-ot, ami 56
grammos átlagtömeggel számolva 178 db/fő/év fogyasztási szintnek felel
meg (11.ábra). A fogyasztás emelkedése indukálta a termelést. Az 19601970-es években előtérbe kerültek a szakosított telepek, megkezdődött a
szakágazati rendszer kiépülése. Az állományok termelési eredményeit
tekintve az átlagos állományra vonatkoztatott fajlagos hozamokban nagy
eltérés tapasztalható, a New Hampshire fajta szaporító telepeinek átlagadatai
szerint emelkedés mutatkozott a fajlagos hozamok tekintetében (átlag 150
tojás/év), amely az átlagos tojástömeget figyelembe véve (54,4g/tojás) 8,2
kg tojás/év/tojótyúk átlagos termelési eredményt jelent (LACZA - NÉMET
1970).
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Az 1960-1970-es években a törzsállományok jelentős hányada a „háztáji és
egyéb gazdasági kategória” kezében volt (3. táblázat).
3. táblázat: A tyúk törzsállomány szektoronkénti megoszlása
Állami
Év

Tsz közös

Háztáji és egyéb
%

Összesen
állomány
db

db

%

db

%

db

1965

841 509

3,0

1 511 956

5,4

25 564 535

91,6 27 918 314

1966

1 080 896

4,0

1 743 387

6,5

24 019 641

89,5 26 843 924

1967

969 691

3,3

1 751 456

6,0

26 511 074

90,7 29 232 221

1968

1 359 377

4,7

2 257 584

7,8

225 411 979

87,5 29 028 940

1969

1 543 561

5,8

2 269 846

8,6

22 699 568

85,6 26 512 975

1970

2141871

6,8

2837200

9,1

26390344

84,1 31 369 415

Forrás: Lacza – Német, 1971

Mindemellett a termelő állományok jelentős hányada szintén a „háztáji és
egyéb”

csoport

tulajdonába

termelt.

MOLNÁR

1974-ben

„igen

számottevőnek” nevezi és közel 20 milliós tyúkállománnyal számol,
amelyeknek zöme ún. „udvaros tartás”-ban termel. Megjegyzi, „hogy ez a
tyúkállomány - a falusi lakosság önellátásán túlmenően – igen fontos
árúbázist jelent a népgazdaság számára, amelyet a nagyüzemek csak
hosszabb idő múlva, drága beruházások révén pótolhatnának”. A
szakirodalmak egyetértenek abban, hogy a termelésben jelentős szerepet
játszanak ezen állományok, segítik az önellátást, valamint a növekvő piaci
igények kielégítését, azonban sokszor hangoztatott kritika az állományok
állategészségügyi állapota, a takarmányozási problémák, a szerény termelési
eredmények, valamint a termelés gazdaságtalansága (WETTSTEIN, 1965,
HORN, 1978).
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Magyarországon az árutojás termelés volumenének az 1970-es évek végén
is több mint 65%-át állította elő a kisüzem (egyéni gazdaság, háztáji)
zömében „udvaros” tartási körülmények között (HORN, 1978).
VARGA (1979) az alábbiakban jellemzi az időszak ágazati, szakágazati
sajátosságait.
A motivációk tekintetében a következőket írja: „A kisüzemi baromfitartók
legnagyobb sávját (88%-át) a család ellátásán kívül szezonálisan árut is
termelők teszik ki. A kisgazdaságok termelési céljának legstabilabb eleme
az önellátás. A baromfit tartó kisgazdaságokban előállított tojásnak mintegy
fele

a

termelők

háztartási

szükségleteinek

kielégítését

szolgálja.

Baromfitartásuk gazdasági megítélésében fokozott szerepet játszik a
háztartási szükségletre való termelés, valamint a családban élők töredék
munkaidejének ésszerű felhasználása, kisebb mértékben a jövedelemkiegészítés a cél.”
A termelés nagyságáról (a belföldi fogyasztás arányában) az alábbiakat
fogalmazza meg: „E szektor termelése a társadalmi szükségletek nagy részét
fedezi: baromfihúsból a belföldi fogyasztás 64-65, tojásból pedig 80%-át.”
A társadalmi csoportok szerinti arányokat az alábbiakban látja: „A baromfit
tartó kistermelők 10%-át kisebb területtel rendelkező önállók, 41%-át a
munkások és az alkalmazottak, valamint a nyugdíjasok adják.”
Az állomány- és termelésnagyságot meghatározó okokról így fogalmaz: „A
kistermelők tevékenységének méretét a célok oldaláról az önellátás és a
jövedelem-kiegészítés, a feltételek tekintetében pedig elsősorban a
takarmánybeszerzés lehetősége, a meglevő épület- és eszközállomány,
valamint a töredék munkaidő kihasználására való törekvés határozza meg. E
tényezők és célok területi vonatkozásban is erősen differenciáltak.”
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Földrajzi csoportosítást is találhatunk a munkában: „A tojástermelés
Somogy, Tolna, Veszprém, Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megyében a
legjelentősebb. 1976-ban a baromfit tartó kisgazdaságoknak 30, a
tojástermelésnek pedig 36%-a volt ezekben a megyékben.”
Meg kell említeni, hogy a szerző modellezi a kisüzemi termelés különböző
formáit, melyet kiegészít egy gazdasági elemzés is. A dolgozat
szempontjából kiemelten fontos egyik ilyen elemzés kerül bemutatásra, a
„legkisebb kisüzem”, a szezonálisan árut termelő kisüzem modellje (4.
táblázat).
4. táblázat: A szezonálisan árut termelő kisüzemi
baromfitartó gazdaság modellje
Megnevezés

Költségek

Termékfelhasználás
értékesítés

fogyasztás

együtt

Ft
Naposállat (á 7 Ft)

560

-

-

-

-törzsállománynak

3 744

-

-

-

-növendéknek

1 302

-

-

-

610

-

-

-

(I. félév 2160 db)

-

1 728

720

2 448

(II. félév 1440 db)

-

1 620

480

2 100

-

1 560

2 390

3 950

6 216

4 908

3 590

8 498

Takarmány

Egyéb költség
Termelt tojás

Termelt hús (158 kg élősúly)
Összesen
Forrás: Varga, Gy. (szerk.) 1979

A táblázatból kiolvasható, hogy az adott elemzés bruttó jövedelmi kategóriát
alkalmaz, amely teljességgel érthető, hiszen a saját munkaráfordítás díja
nehezen megállapítható. Az alapadatok esetében a szerző 30 tyúkos
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törzsállománnyal és 80 növendékkel számol, a család átlagos nagyságát 3,6
főnek határozza meg.
Az adott időszakra jellemző, kettős hasznosítási irányú állomány termelési
eredményei, az időszakra jellemző költség és árviszonyok mellett, magas
bruttó jövedelmet, valamint magas bruttó jövedelem hányadot számíthatunk
(br. jövedelem= 2282 Ft, a bruttó jövedelem-hányad 26 %). Megállapítható
ugyanakkor, hogy a saját fogyasztás forgalmi áron való számítása nélkül a
termelés veszteséges lenne.
A rendszerváltást megelőző, majd az azt követő években sem változtak a
kisüzemi részesedés arányai a szakágazat termelésében (5. táblázat).
KOZÁK, (1999) a tábláztat kiegészítéseként az alábbiakban fogalmaz: „A
tyúkfélék létszáma – az 1990 és az 1996 évek kivételével – az elmúlt 10
évben valamivel 30 millió fölött alakult, melynek 60-70%-a az egyéni
gazdálkodók tulajdonában volt. Az elmúlt 10 évben az állomány
négyötödére esett vissza. A tyúkállományban jelentősebb, 43,6 %-os
csökkenés következett be az 1986-os létszámhoz viszonyítva. A szektorok
arányát tekintve a tyúkállománynak közel háromnegyede az egyéni
gazdaságokban található. A gazdálkodási formák arányeltolódása a
rendszerváltás után sem következett be.” (KOZÁK, 1999)
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5. táblázat: Az egyéni gazdálkodók részesedése a hazai tyúkállományból
1986-1996 között
Tyúkállomány
Év

Összesen
(ezer db)

Egyéni gazdálkodók
(ezer db)

Az összes
%-ában

1986

28 056

20 445

72,87

1987

27 174

19 535

80,77

1988

26 950

19 823

73,55

1989

25 992

19 142

73,64

1990

25 171

18 699

74,28

1991

23 011

17 071

74,18

1992

21 566

16 217

75,19

1993

21 597

16 907

78,28

1994

17 650

13 090

74,16

1995

17 132

12 009

70,09

1996

15 810

11 008

69,62

Forrás: KSH adatok alapján, Kozák, 1999

A szerző kifejti, hogy az állományméretek, valamint a tulajdonban lévő
földterületek, az esetek döntő többségében nincsenek kapcsolatban, mely
problémák okozója lehet a takarmányellátásban és a trágyaelhelyezésben. A
KSH 1994. szeptember 30-i felmérésre hivatkozva kijelenti, hogy a tyúkféle
állomány 75%-át birtokolják az egyéni gazdálkodók, akik átlagos
állománymérete 26 állat volt a felméréskor.
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A bemutatott áttekintésből kitűnik, hogy a kisüzemek (kis tyúkállománnyal
rendelkező gazdaságok) történelmi termelőegységek, melyek aránya
(állománynagyságban és termelésvolumenben is) a szakágazatban mai napig
jelentős (6. táblázat).
6. táblázat: A tyúktojás termelés- és felhasználás
megoszlásának becslése (%)

Gazdasági
Szervezet
Termelés
összesen
Tenyésztojás
értékesítés
Értékesítés
felvásárlóknak
Értékesítés
mezőgazdaságon
belül
Üzemi
felhasználás,
feldolgozás
Saját termelésű
fogyasztás
Értékesítés
fogyasztásra
Veszteség

Főfoglakozású
Nem
Nem
egyéni
főfoglalkozású
regisztrált Összesen
vállalkozó
egyéni vállalkozó termelő

40,8

5,7

6,8

46,7

100

4,1

0,3

0,1

0

4,5

6,1

0,4

0,3

0

6,8

1,3

0,1

0,1

0

1,5

5,9

2,2

2,9

2,2

13,2

1,5

0,1

0,1

31,1

32,8

21,8

2,6

3,2

13,3

40,9

0,1

0

0,1

0,1

0,3

Forrás: Guba – Ráki, 2001.
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3.2.

A

HAZAI ÉTKEZÉSI TOJÁSTERMELÉS NÉHÁNY JELLEMZŐJE AZ
UTÓBBI ÉVEKBEN

A bemutatásra kerülő jellemzők alapján teljesebb képet alkothatunk a tojás
szakágazatról, mindemellett az áttekintés csak a dolgozat szempontjából
kiemelten fontos irodalmakra próbál koncentrálni.
A baromfi ágazat, mint állattenyésztési ág, 2002. évi bruttó termelési értéke
(1995. évi áron számítva) 219 milliárd Ft, mely az állattenyésztés bruttó
termelési értékének valamivel több, mint 16 %-át adta (KSH, 2003). Fontos
megemlíteni,

hogy

az

ágazat

az

ország

gabonaféléinek

jelentős

felhasználója, a takarmánygabonák mintegy harmadát (28%) ezen ágazat
használja fel.
7. táblázat: Bruttó termelési érték (2002)
Mezőgazdaság összesen
Ebből
Állattenyésztés
Ebből
Baromfiágazat összesen
Ebből
Tojás ágazat
Forrás: KSH, 2003

1 365

100 %

683,8

50 %

218,9

16,04 %

35

2,56 %
Me.: milliárd Ft

Viszonylag magas a személyenkénti fogyasztás (296 tojás/fő), jellemző a
100%-hoz közeli önellátási fok, a belföldi piacra szóló termelés (KSH,
2002).
„Jelentős a ház körüli tyúktartás, a saját fogyasztásra termelés, mely a vidéki
életformához hozzátartozó szokás és csak annyiban piaci kategória, hogy
mértékét a takarmánygabona ára befolyásolhatja.” (BOTOS, 1999)
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Ezen termelési formára jellemző a szezonalitás (fényperiódushoz kötött
magasabb termékarány); a ház körüli tartásnál ez tavaszi-nyár eleji időszak
termelési csúcsát jelenti, ugyanakkor a piaci egyensúly fenntartásához az
intenzív tojástermelőknél az őszi-téli-kora tavaszi időszakra kell ütemezniük
csúcstermelésüket.

A

szezonalitás

a

tenyészanyag

kapacitásának

kihasználtságát jelentősen rontja, pl.: 1998-ban átlagosan 10 héttel rövidült
az intenzív gazdálkodásban a termelési időszak (BOTOS, 1999).
A házkörüli tojástermelés egy része – feltehetően kisebb hányada – bejut a
kereskedelmi forgalomba, nagyobb része azonban saját fogyasztásra, illetve
családtagoknak, ismerősöknek ajándékozva talál fogyasztóra (FÖLDI, 2002).
Az intenzív állományok termelése 1,5-1,7 milliárd tojás évente, melyből
feldolgozásra 250-350 milliót használnak fel. A többi tojás gyakorlatilag
héjas tojásként a kereskedelmi forgalomban jut a fogyasztókhoz. A
feldolgozás, a feldolgozott termék fogalmának aránya az ágazaton belül
alacsony, az összes terméknek kb. 10-11%-át teszi ki (FÖLDI, 2002).
Az intenzív tartásban a termelők megoszlása széles skálán húzódik. A
nagyobb termelők túlnyomó részben a régi nagyüzemek (állami gazdaságok,
szövetkezetek) átalakulása révén jöttek létre (BÚZA, 2001).
Magyar viszonyok között az igazán nagy méretű telepek sem tartanak több
tyúkot 400 ezer darabnál. A mintegy 200 regisztrált üzem mellett öt
tenyésztő és naposjérce-forgalmazó működik. Az intenzív tojástermelésben
– beleértve a tenyésztést, keltetést, takarmányozást, a szabályozást,
csomagolást, szállítást és nagykereskedelmet – mintegy 3 ezer munkahely
van. A feldolgozóiparban alig százötvenen dolgoznak. A mintegy 4-6
milliós ház körüli tyúkállomány legalább 100 ezer háztartáshoz köthető,
ahol kisebb-nagyobb mértékben járul hozzá a család jövedelméhez a
tojástermelés (BÚZA, 2001).
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A fehér héjú tojás részaránya elhanyagolható, a tojás sárgájának erőteljesen
sötét sárga színe előnyt jelent az értékesítéskor (JUHÁSZ, 2000).
Az állatjóléti szempontok a fogyasztókat nem befolyásolják (KÁLLAY,
2002).
A tojásforgalmazás csak az áruházláncok megjelenésével kezdi átvenni a
nyugat-európai

követelményeket

(osztályozás,

csomagolás).

Önálló

tojásosztályozó-csomagoló állomás nincs (FÖLDI, 2001).
Magyarországon 12,5 millió tyúkállománnyal számol a KSH, ebből mintegy
3 millió a törzsállomány (hús és egyéb), így 9,5 millió az étkezési-tojástermelő tyúk az országban, melyből 5-5,5 millió az intenzív tojóhibrid. A
ház körüli tyúktartás az ezredfordulóra jelentősen csökkent, amit a 2000. évi
állatszámlálás során az egyéni gazdálkodók állományában bekövetkezett 3
milliós csökkenést is mutat (12. ábra). A csökkenés okai a következők: az
életmód lassú alakulása, a másfél évig (1998. január – 1999. szeptember)
elhúzódó túltermelés, a takarmányok drágulása, a legnagyobb állatsűrűségű
alföldi térségekben pusztító árvizek (FÖLDI, 2001).
A 12,5 milliós tyúkállomány a Közép-Dunántúlra, Észak- és Dél-Alföldre
koncentrálódik, a többi térségben kettős hatásra alakult ki a nagyobb
átlaglétszám, mégpedig Bábolna, mint tenyésztő és szaktanácsadói központ
kisugárzásaként, másrészt Budapest, mint nagy felvevőpiac közelségeként.
Az alföldi régiókban a baromfitartási hagyományok és a takarmánytermő
terület hatott ösztönzőleg a tojástermelésre (FÖLDI, 2001).
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12. ábra: A tyúklétszám alakulása 1997-2000 között (ezer db)
Forrás: BTT-FÖLDI, személyes közlés 2001

A tyúkállományból 5-5,5 millió tojóhibridet (40%) 2-3 szintes ketrecekben
tartanak,

mintegy

3

millió

(25%)

részben

tojóhibrid,

részben

kettőshasznosítású tyúk van istállózott, rácspadlózott és mélyalmos
rendszerben, 4-4,5 millió (35%) tyúk (zömében kettőshasznosítású) kifutós,
udvari tartásban található.
A hazai tojástermelésre vonatkozó statisztikai adatok jelentős hányada
becsült érték (BTT adatai), a tendencia azonban még így is egyértelmű. A
BTT számításai szerint az egyes állományok termelése a következő: 133 db
keltetőtojás törzstojónként, a ház körüli tojótyúkok termelése pedig 180 db.
A kapott tojástermelés a következőképpen alakul (13. ábra):
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13. ábra: A tojástermelés becsült alakulása 1997-2000 között (millió)
Forrás: BTT-FÖLDI, személyes közlés 2001

A tyúktojás-termelés és fogyasztás egy rendkívül jelentős „mélyponton”
esett át. Míg az 1987-1989. évek átlagában 4,5 milliárd tojást termeltünk,
addig az 1995-1997. évek átlagában ennek alig ¾-ét, 3,3 milliárd darabot.
Az 1980-as évek végének és az 1990-es évek elejének egy főre jutó 360
darab tojásfogyasztása az európai mezőnyben a nagy fogyasztók közé
sorolta Magyarországot. Az 1990-es évek közepe táján (1994-től) azonban
az egy főre jutó fogyasztás is fokozatosan visszaesett a 270 db/fő-s
fogyasztási szintre (POPP, 2000). Napjainkban a fogyasztás színvonala
némileg emelkedett.
A fogyasztás csökkenésének okát FÖLDI (2000) nem az életszínvonal
csökkenésében, hanem sokkal inkább az életmódváltozásban, a házkörüli
állattartás csökkenésében látja, de kedvezőtlenül ítéli meg a szélsőséges
áringadozás

hatását

és

a

hazai

hivatalos

táplálkozástudomány

„megcsontosodott” nézeteit is. Véleménye szerint a legnagyobb csapást a
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tojásfogyasztásra a táplálkozástudomány mérte, túlhangsúlyozva az ételek
koleszterin tartalmának veszélyét. Az elmúlt másfél évtizedben megjelent
közlemények, műsorok hatására a tojás tekintélye alaposan megingott.
LÉGRÁDY (1999) szerint elsődleges lépésként a tojásfogyasztás jelentős
növekedése érdekében az emberekben kiépített félelmet kell eloszlatni,
világossá tenni azt, hogy az elfogyasztott koleszterin lényegében nem
befolyásolja a szervezet koleszterintartalmát. Másodsorban a média
széleskörű nyilvánosságot biztosíthatna az ellenérveknek. Ennek költsége is
csupán töredéke lenne a fogyasztás-növekedésből származó bevételnek.
Harmadjára: ha a lakosság megérti, hogy nem csak fontos, de szükséges is a
mostaninál jóval több tojást fogyasztani, az magával hozhatja tojás
fölértékelődését, mely a termelők és forgalmazók számára nem közömbös
(LÉGRÁDY, 1999).
1984-ben a világszerte megjelentő TIME-magazin hívta fel a figyelmet a „A
rossz hír”-re: mivel a tojásban sok koleszterin van, mondjunk búcsút
szokásos koleszterin reggelinknek, mert a koleszterin 1%-os növekedése
2%-kal növeli az infarktus kockázatát. Az viszont említetlenül maradt, hogy
a koleszterinszegény diéta csak jelentéktelenül (5%-kal) csökkenti a vér
koleszterinszintjét, azaz az ételek koleszterintartalmának kevés köze van a
szervezet magas koleszterintartalmához. A világ – ennek ellenére – elhitte a
hírt, és rohamosan csökkenni kezdett a tojásfogyasztás. Szinte minden
országban visszaesett a fogyasztás, néhol drasztikusan. Japánban nem
törődve az amerikai koleszterin-diétával, emelkedik a fogyasztás és ma a
legmagasabb a világon, egy főre jutóan 350 db évente, ezzel együtt
Japánban a legmagasabb a várható életkor, 83 év (LÉGRÁDY, 1999).
A Nemzetközi Tojásszövetség 1999-ben először hirdette meg a Tojás
Világnapját,

aminek

elsődleges

célja

volt,

hogy
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országban

rendezvénysorozatok segítségével hívja fel a figyelmet az egyszerű tényre: a
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tojás az egészséges táplálkozás fontos eleme és eloszlassa az indokolatlan
félelmet a tojás iránt (GIPPERT, 1999; FÖLDI, 2000).
Szót kell ejteni a tojástermelés jövőbeni lehetőségeiről is. E kérdéskör
feldolgozásánál nem lehet figyelmen kívül hagyni Magyarország Európai
Uniós csatlakozását, valamint az Unióban érvényes állatjóléti előírásokat, a
tojás forgalomba hozatal körülményeinek változását, valamint a fogyasztói
preferenciák változását.
KÁLLAY (2002) így fogalmaz: „Az étkezési tojástermelés területén ma a
legizgalmasabb téma a tojótyúktartás állatjóléti, illetve állatvédelmi
feltételeinek teljesítése. A BTT elnöksége határozottan állást foglalt
amellett, hogy az EU csatlakozásig ezeket a szabályokat a meglévő számos
bizonytalanság miatt nem célszerű bevezetni. E kérdéshez az is
hozzátartozik, hogy Magyarországon még nincs kényszerítő nyomás a piac
részéről az új szigorító és tiltó szabályozások bevezetésére, mert a magyar
fogyasztót egyelőre nem foglalkoztatják az állatjóléti előírások.”
A teljes jogszabályi keret áttekintésére nincs mód a disszertáció terjedelmi
korlátai miatt, az érvényben lévő jogszabályok ismertetése azonban
mindenképpen szükségszerű.
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3.3.

A

SZAKÁGAZATOT ÉRINTŐ EURÓPAI
HATÁSUK A HAZAI TOJÁSTERMELÉSRE

UNIÓS

ELŐÍRÁSOK

ÉS

Az Európai Unió közös agrárpiacán az étkezési tojás az ún. könnyű piaci
szabályozású termékek körébe tartozik. Ez azt jelenti, hogy termelésére a
belső piacon a versenyszabályok érvényesülnek, a termelési korlátot az
előállítás versenyképessége, piaci mechanizmusok működése jellemzi. A
piaci értékesítési szabályok különösen a minőségi és súlyosztályokba
sorolásra, csomagolásra, tárolásra, szállításra, jelölésre, valamint az exportra
és importra vonatkoznak. Az osztályozás, jelölés és csomagolás a tojás
önköltségét becslések szerint 20%-al emeli meg, amit természetesen a
fogyasztónak kell megfizetni. Nem terjed ki a rendelet hatálya a saját
gazdaságban, valamely helyi nyilvános piacon- kivéve az árverési piacot-,
illetve a házhozszállítással értékesített tojásra. (FÖLDI, 2001)
Állatvédelmi

követelmények

a

piacszabályozáson

túl

az

intenzív

tojástermelésnél igen szigorúak, melyek a termelés korlátját is jelenthetik.
Az Európai Unióban a ketrecben tartott tojótyúkok védelméről szóló 88/166
(EGK) számú irányelv adott útmutatást. Ez az irányelv (illetve
rendelkezései) hivatalosan 2003. január 1-jével hatályát vesztette. Az új,
már érvényben lévő, a tojótyúkok védelmének minimumkövetelményeiről
szóló 1999/74/EC számú direktíva egyes rendelkezései 2002. január 1-jével
léptek hatályba. Ezen új irányelv határozza meg az Unió tagországai
számára engedélyezett technológia paramétereit. A direktíva az elkövetkező
évtizedre meghatározza a tojótyúk tartásban alkalmazható technológiákat. A
csatlakozást

követően

–

a

teljes

jogharmonizáció

értelmében

–

Magyarországon is az EU irányelv érvényes, ezt a 20/2002.(III.14) számú
FVM rendelettel módosított 32/1999 (III.31) FVM rendelet szabályozza.
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Az előírások nem vonatkoznak azokra a baromfitartó telepekre (farmokra),
ahol kevesebb, mint 350 db tojótyúkot tartanak, illetve nem vonatkozik a
tenyésztelepekre sem. A tagállamoknak illetve a csatlakozni kívánó
országoknak kell betartatniuk a gazdálkodókkal az előírásokat, valamint az
alábbi kategóriákba besorolni a termelők által használt technológiákat:
1, Alternatív rendszer 2, Hagyományos ketrec 3, Bővített ketrec
Az EU főbb előírásai a tojótyúkok védelmében a következők:
Az új, vagy felújított telepeknél 2002. január 1-től:
¾ köretetőknél minimum 4 cm/madár, egyenes etetőrendszereknél
minimum10 cm/madár etetőhossz biztosítása,
¾ folyamatos

itató-berendezéseknél

(nyílt

felszínű

itatóknál)

2,5

cm/madár, köritatóknál 1 cm/madár, míg szelepes önitatóknál 1
szelep/10 madár minimumok szükségesek.
¾ legalább egy tojófészek jusson 7 madárra, hagyományos megoldásnál
pedig minimum 1 m2/ 120 tojó.
¾ a ketrec magasságának 65%-ban legalább 40 cm-nek kell lennie, és
sehol sem alacsonyabbnak, mint 35 cm.
¾ a tagállamoknak 2007 jan. 1-ig teljesítenie kell a kötelezettségeket.
2003. január 1-től az alábbi követelményeknek kell megfelelni:
¾ 550 cm2/tojótyúk férőhely
¾ 10 cm etetőhossz
¾ 10 cm itatóhossz (folyamatos itató).
A tagállamokban 2012 jan.1.-től betiltják a hagyományos ketreces tartást,
ezek létesítését már 2003. január elsejétől nem engedélyezik (SÜTŐ
személyes közlés, 2002).
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Az állati jólétet kitűző mozgalmak mögött egy fogyasztói igényt kell látni,
melynek kielégítésére számos technológiai, tenyésztési és ökonómiai
feltételnek is meg kell felelni. Az EU tagországokban az alternatív
rendszerekből származó termékek piaca nagymértékben bővült az elmúlt 10
évben. Példaképpen említhető meg a tény, hogy Dániában a tojásfogyasztást
10 évvel ezelőtt 92-95%-ban intenzív, ketrecben tartott állományok
állították elő. Napjainkban ez az arány dinamikusan változik az állatbarát
termékek javára, az alternatív rendszerben termelt tojás részaránya
meghaladja a 35%-ot (SANDOE et al.,1999).
Kétségtelen azonban, hogy az „állati jólétnek” ára van. "Meg kell találni azt
a középutat az állati termék előállításban, amelyet a fogyasztó igényel
(állatbarát), ugyanakkor a termelés gazdaságos. Csak olyan megoldások
jöhetnek szóba, amelyek többletköltségét a vásárló megfizeti." (VAN DEN
WEGHE,1999)
Az Unióban az étkezési tojás önellátottsági foka jelenleg 102,5% az export,
valamint az import figyelembevételével.
Az Unió fogyasztói a baromfitermékek estében több tulajdonságot vesznek
figyelembe. A szempontok között nem csak hagyományos tulajdonságokra
figyelnek, mint a megjelenés, íz, táplálkozásbiológiai érték és a megszokás,
hanem befolyásolja őket az alkalmazott termeléstechnológia, valamint az
állati jóléti előírásainak figyelembevétele is (FISHER, 1991; ELSON, 1991;
KLEMM, 2002). Az extenzív termelés arányai jól mutatják a fogyasztói
elvárásokat. Az arányokat tekintve a tojástermelésben (2001-ben) a
tojótyúkoknak átlagosan mintegy 12%-a nem ketreces körülmények között
termelt az EU-ban, egyes tagországokban azonban meghaladta a 20%-ot is.
Mindössze kis arányú azon fogyasztók aránya, akik nem érdeklődnek más
után, csupán az ár az egyetlen meghatározó tényező a vásárlások esetében
(BRADE, 2000. , LATOUCHE, 1999).
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A szabadtartásos baromfi illetve tojástermelés („free range”) technológia
leírásáról az alábbiak mondhatóak:
A legtöbb országban a tojástermelés céljára tartott állományokat ilyen
feltételek között tartották egészen az 1950-es évek végéig. Az állatsűrűség
kb. 400 tyúk/ha, de az EEC előírása értelmében ez nem haladhatja meg az
1000 db/ha-t ami hasonló ahhoz az értékhez, amit 1950 előtt a tyúktartásban
alkalmaztak (SÜTŐ, 2002).
Az Egyesült Királyságban működő Farm Animal Welfare Council ajánlása
az extenzív tartásra, maximális állatsűrűségre nézve 375 db/ha (FRASER –
BROOM,1997).
Félintenzív tartásban 1000 db/ha állatsűrűséggel, azaz 10 m2/tyúk
kifutóterülettel számolhatunk. Franciaországban 1984-ban még alig 100.000
tyúkot tartottak kifutós tartásban, ugyanez az állatlétszám 1990-ben 1,6
millió és FISHER (1991) prognózisa 1992-re már 2 millió db volt (FISHER,
1991; ELSON, 1991).
Ugyanakkor Hollandiában a „free range” kategória már 2,5 m2/tyúk
kifutóterület esetén is megvalósul a tojástermelésben (WWW.DUCHHEN.NL,
2002).
Előtérbe kerültek az új típusú áruféleségek is, melyek a termelés alapvető
tényezőiben is – tenyészanyag, tartástechnológia és takarmányozás –
alternatív jellegűek, eltérnek a hagyományos intenzív tartástól. Európában
az állattenyésztésben több új, speciális márkatermék programot indítottak a
nyolcvanas évek második felétől.
Angliában a ketreces tyúktartás aránya az utóbbi néhány év alatt 95%-ról
70%-ra esett vissza, ugyanakkor a már szinte elfelejtett szabadtartásos
tojástermelés 2000-ben elérte a 23%-ot (FORGÁCS 2003).
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Az állati jólét előírásainak betartása, az alternatív technológiai megoldások a
szakirodalmi hivatkozások alapján mindenképpen emelik a termelés
költségeit.
Három különböző tartástechnológiai megoldást összehasonlítva a termelési
költségek növekedése a hagyományos ketreces tartáshoz viszonyítva a
madárház rendszerben 17%, mélyalmon 32%, szabadtartásban 37%. Az
árbevételek esetében a mélyalmos tartásban termelt tojásér Hollandiában a
fogyasztók 20-25%-kal többet fizetnek, amely tendencia Németországban és
Angliában is érvényesül (FARKAS, 2002). A vizsgált esetben azonban látni
kell, hogy a termelés költségei nagyobb arányban emelkednek, mint az
árbevétel, így csökken a gazdálkodás jövedelme. A holland és német
tojásosztályozók adatai alapján 40-45%-os az ártöbblet a ketreces
technológiához képest, mely lehetővé teszi a jövedelmező tojás-előállítást
(EUROSTAT. COMTEXT, 2001, ZMP, 2002).
1998-ban az EU-ban a tojótyúkok 90%-át tartották még hagyományos
ketrecben. A tojástermelők a tojások 25-30%-át a tojásfeldolgozó iparnak
adják el. Az ipar vezetői hosszútávon az alternatív rendszerekben termelt
tojásra tartanak igényt. Az EU állatjóléti intézkedéseinek következtében
elvárják, hogy 2010-től a tojók 80-85%-át alternatív tartásban tartsák.
Mindez az EU tojásiparát nehéz helyzetbe hozza, hiszen az USA-ban
kisebbek a termelési költségek, főként az alacsonyabb takarmányárak,
valamint a nagyobb telepítési sűrűség miatt. Az EU hátrányát növelik a
környezetvédelemről hozott szabályzatok, különböző tilalmak, mint pl.: az
állati eredetű húslisztek használatának beszüntetése, vagy a csőrkurtítás
betiltása (FARKAS, 2002, SÜTŐ, 1998).
Az Európai Unión kívüli valamilyen alternatív, nem ketrecben tartott
állományokról az alábbi mondható:
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A világ tojástermelésének és tojótyúktartásának mintegy harmada nem
ketreces keretek között történik (DELGADO ET AL. 1999, FITZHUGH, 2003).
Közép-Kelet Európa országaiban a hagyományos értelemben vett “alternatív
rendszerek” a tojástermelésben nem terjedtek el a professzionális
nagyüzemekben. Ugyanakkor elképzelhető, hogy számtalan házkörüli
állomány termel gyakorlatilag „free range” körülmények között (HORN
AL. CIT.

ET

KLEMM, 2002).

Amennyiben elfogadjuk, hogy a „ház körüli” termelés alternatív
tojástermelési rendszer, akkor Csehországban 30%, Szlovákiában 35-40%,
Magyarországon 45-50% az ily módon alternatívnak minősíthető termékek
részaránya a tojástermelésben (HORN ET AL. CIT. KLEMM, 2002).
Horvátország és Jugoszlávia esetén 40% körülinek becsülik a szakértők a
ház körüli termelésből származó tojás részarányát (KOLEGA - BOZIA, 2001).
Észtország, Litvánia, Lettország és Lengyelország esetében 50-60%-os ez az
arány, megjegyzendő azonban, hogy ezen országok termelése sokszor még a
belső fogyasztást sem tudja kielégíteni. (WEZYK-PIRSALU, 2002)
Oroszország és Belorusszia esetében a tojásnak 30%-a termelődik meg
kisüzemekben (FISININ –DYAGILEV –CHEREPANOV, 2002).
Az állatjóléti szabályozások és az EU csatlakozás kapcsolatáról, a hazai
tojástermelő vállalkozások fejlesztési dilemmáiról, a szabályozások
bevezetésének időpontjairól, a csatlakozási megállapodások lehetőségeiről
még 2002. év elején is csak keveset tudhatunk. Szakemberek az alábbiakban
látták a csatlakozás utáni helyzetet:
1, Az EU a csatlakozási tárgyalások során hozzájárul ahhoz, hogy 2009.
december 31-ig érvényesüljön az állatvédelemre vonatkozó átmeneti
szabályozás a baromfitartásban.
Ebben az esetben a hazai vállalkozásoknak a magyar állatvédelmi törvény
jelenlegi, illetőleg későbbi aktuális szabályait kell alkalmazniuk, amelyek
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ma még nem írják elő a ketreces tartás megszüntetését, csak annak
korszerűsítését. 2010. január 1-től az EU szabályok érvényesülnek, 2012-től
tilos az addig alkalmazott ketrectípusok használata.
2,

Az

EU

nem

járul

hozzá

átmeneti

állatvédelmi

szabályozás

érvényesítéséhez Magyarországon.
A várhatóan 2004. január 1-én bekövetkező EU csatlakozás esetén azonnal
érvényesek lesznek az EU-ban 2003. január 1-től bevezetésre kerülő
baromfitartási előírások. 2012. január 1-től már csak úgynevezett „felszerelt
ketreceket” és az addig kikísérletezett más alternatív rendszereket lehet
alkalmazni. Ez a változat jelenti a magyar baromfitartók számára a
legkeményebb gazdasági feltételeket, ugyanakkor az EU versenytársak és az
állatvédők számára ez a legkedvezőbb kimenet. A szerzők hátrányként
említik a kényszerítő időpontokban megvalósuló fejlesztéseket, melyek nem
esnek egybe a beruházásaik élettartam, vagy felújítási igény szerinti
ciklusával, így rontva a gazdasági eredményességet (SZÉKELY - SZÉKELY,
2002).
A tárgyalások és a szabályozás azonban kényszerű irányba mozdította el a
szakágazat szereplőit. A 2002. június 1-én életbe lépő állatjóléti
rendeletmódosítás komoly feszülteségeket gerjesztett a tojástermelők
körében. A szakemberek és termelők az alábbiakban kommentálták az
eseményt.
FÖLDI PÉTER (2002): „Nem értünk egyet azzal, hogy az uniós direktíváknak
már a csatlakozás előtt feleljen meg a baromfiágazat, amelyik hazai
termelőkkel hazai piacra termel.” „Az Unió követeléseivel egyébként is
elszakad a realitásoktól. Az Egyesült Államokban most vezették be azt a
szabályt, hogy egy tyúknak 364 cm2-nyi férőhelyet kell biztosítani a
ketrecekben, amit négy év múlva 72 négyzetcentiméterrel akarnak növelni.
Nálunk mindez már ma teljesül. Az Unióban ugyan a szabadtartást
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preferálják, de az adatok azt mutatják, hogy olyan magas az elhullási szám,
ami megkérdőjelezi a gazdaságos termelést. Eddig egyedül Svájcban
tiltották be teljesen a ketreces tojótyúk-tartást. Ez a termelés 33 százalékos
visszaesése mellett a tojásárak duplájára emelkedését hozta magával. A
svájci feldolgozóipar meglehetősen képmutató módon, szívesen veszi
alapanyagként az olcsó importtojást.”
SÜTŐ ZOLTÁN (2002): „A rosszabb állatvédelmi mutatók ellenére az eddig
alkalmazott ketreces tartásról elmondható, hogy 4-6-szor akkora a
produktuma az összes tojástömeget véve alapul, mint a zárttéri alternatív
megoldásoknak.” A tartásmód és a tojásminőség nem mutatott lényeges
eltérést. Az állatvédőknek azt is tudomásul kell venniük, hogy az állatok
jobb

közérzete

nem

feltétlenül

mutatkozik

meg

jobb

termelési

eredményeikben. Következésképpen a tyúk „szabadságát” a termelőknek
kell megfizetnie, mégpedig növekvő költségek formájában, amit nyilván
igyekszenek továbbhárítani a fogyasztóra.
SZIJÁRTÓ ATTILA (2002): „Szerintem nem lesz apparátus, amelyik az új
feltételek meglétét ellenőrzi, hiszen a gyér kontrollnak köszönhetően
térségünk tojástermelőinek 80%-a ma is szakhatósági engedélyek nélkül
termel.
BOKROS ZSIGMOND (2002): „Számításaink szerint egy uniós elvárások
szerint működő telepen 30 százalékkal emelkedik a termelési költség, ami a
tojás árának hasonló mértékű növekedésével kell, hogy járjon.”
GUBIS CSABA (2002): „A magasabb termelési költségeket nehéz lesz
érvényesíteni a tojásárakban, így végképp nincs esély , hogy az új
beruházások költségeit kitermeljük.”
POPRÁDY GÉZA (2002): „Ha az új feltételek megteremtésének ellenőrzését
komolyan veszik, akkor a telepeknek több mint felét előbb-utóbb be kell
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zárni. Addig tart ez a folyamat, ameddig nem sikerül a fogyasztókkal
megfizettetni a többletköltséget.
Mivel a magyar érdekvédelem gyenge lábakon áll, az uniós követelmények
alá nem eső ukrán vagy román termelők olcsó termékei, tojásporai
ellephetik a jövőben az országot. Ez pedig a hazai tojáspiac végét
jelentheti.”
A szakemberek tehát a változtatásokat általánosan negatívan fogadták,
mindannyian a hazai termelés – amely eddig sem volt problémamentes –
gondjainak szaporodását látták.
Méretökonómiai szempontokból is szemlélve a jövőbeni lehetőségeket
MÉZES (2002) az alábbiakban fogalmaz: „ A minőségi brojler-vagy
tojástermelés – bármely fajról legyen is szó – a nemzetközi és hazai
tapasztalatok

alapján

egyaránt

csak

nagyüzemi

méretekben

lehet

gazdaságos. A kisüzemek számára új lehetőséget kínál viszont a piac
igényeinek megváltozása. Ebben a kategóriában a színes fajták kevéssé
intenzív termelése kínálkozik leginkább kézenfekvő és gazdaságos
megoldásnak. A cél ez esetben nem lehet csupán az új termékek piacra
vitele és elterjesztése, de sokkal inkább a számos kihívással küzdő
baromfiágazat terheinek enyhítése…”
A hazai és nemzetközi szakirodalom számos alternatív technológiai elvárást
és szabályozást közöl, melyek akár kisüzemi körülmények között is
megvalósíthatóak (LANTOS, 2002; HART, 2000; BONYHÁDI, 2002).
A tojástermelő kisüzemeknek lehetőséget teremt a Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv is, melynek általános célja a vidéki területek fenntartható fejlődésének
elősegítése, a többcélú környezettudatos gazdálkodás ösztönzése a vidék
népességmegtartó erejének fokozása. A specifikus célok – vidéki
gazdálkodás,

tájhasználat,

környezettudatos

gazdálkodás,

megfelelő

jövedelem, az EU állatjóléti, higiéniai és élelmiszerbiztonsági előírásainak
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megfelelő gazdálkodási módok kialakítása, termelői közösségek számának
és piaci helyzetének erősítése, félig önellátó gazdaságok számára lehetőség
biztosítása a korszerű gazdálkodáshoz – jól illeszthetőek a kisüzemi
gazdálkodáshoz (SZÉKELYHIDI, 2003).
Mint ahogyan az látható volt a korábbiakban, a hagyományos baromfitartás
nem tartozik az újabban előtérbe került tevékenységek közé. Jelenleg a
hagyományos tartási módon előállított termék áruként jórészt csak a helyi,
legfeljebb a lakossági piaci forgalomban jelenik meg. A vidéken élők
életformájának történelmileg kialakult eleme, hogy bizonyos termékeket
saját háztartásukban, jórészt a rendelkezésükre álló termőterületek
felhasználásával

igyekeznek

előállítani.

Adottságoktól,

helytől,

hagyományoktól, családi kapcsolatoktól függően e termékek család által
nem hasznosított részei kerülhetnek a tágabb értelembe vett család, vagy
ismeretségi

kör

részére

ajándékozás

címén,

alkalmanként

ellenszolgáltatásért fogyasztásra. E termelő kör tevékenységét a szabadidő
eltöltésén és a háztartási kiadások megtakarításán kívül sokszor motiválja a
vidéki

élelmiszerellátás

megszokott

minőséghez

mennyiségivaló

és

választéki

ragaszkodás,

az

hiányossága,

a

élelmiszerbiztonság

kétségtelenül meglévő problémái. E termelői kör döntő hányada nem jelenik
meg a piacon, termelésüknek ingadozása a keresleti oldalon is hullámzást
indukálhat. Az EU csatlakozás új távlatokat nyithat a hagyományos
baromfitartási

tevékenységeknek.

A

tartási

mód,

esetenként

a

takarmányozás jelölésének megengedése (előírása) a baromfihús illetve
tojás csomagolásán, s ehhez kapcsolódó garanciális elemek, illetve
ellenőrzési rendszer a garantáltan a vonatkozó előírások szerinti előállított
termékek iránt számottevő keresletet teremthet (SZABÓNÉ, 1999). Ezt
növelheti

az

állatvédelmi

követelményeknek

való

természetszerű

megfelelés, amely szintén jelentős fogyasztói rétegnél alakíthat ki keresletet.
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Tény ugyanakkor, hogy a kis tételben, szórtan előállítható termék áruként
való megjelenése a mai piaci követelmények mellett (nagy tételű, azonos
minőségű,

folyamatos

kínálat)

igen

komoly

integrációt,

jelentős

szervezőmunkát igényel (GUBA - RÁKI – JUHÁSZ, 2002).
Egyes szerzők a kettőshasznú állományok, az őshonos és a régen honosult
baromfifajták szerepének felértékelődését látják (SÓFALVY –VIDÁCS, 2002).
KARTALI (2000) az önellátó gazdálkodás ágazatot érintő közgazdasági
hátrányairól ír. Az étkezési tojás esetében rendkívül nagy a szervezetlen
(„hagyományos”) piacon történő értékesítés, a termelés és a fogyasztás
50%-a, de szezonálisan még rosszabb az arány (KARTALI, 2000).
A szakirodalmak összefoglalásaként megállapítható, hogy a hazai
tojástermelés egésze számos kihívással küzd hazánk Uniós tagsága,
valamint az állati jólét rendelkezéseinek hatályba lépése miatt.
A szakágazat nagyüzemi részének – jelenlegi időpontban – a legnagyobb
gondot az állatjóléti előírások betartása jelenti, amit tovább nehezít a
forgalomba

hozatal

körülményeinek

megváltozása,

valamint

a

kisgazdaságok ciklikus termelése.
A kisüzemek legnagyobb problémáját ezzel szemben elsősorban a
szervezetlen értékesítés, az esetleges előnyök elismertetésének hiányosságai
(esetleges „free range”, kifutós tartás, stb.), a térbeli és a termelés időbeli
megosztottsága,

valamint

a

kedvezőtlen

termelési

eredményeikben

foglalhatjuk össze.
A kisgazdaságoknak ugyanakkor előnyt jelenthet a későbbiekben a
hagyományos – nem ketreces – tartástechnológiájuk, bár egyelőre a hazai
piac még nem ismeri el az alternatív termék-előállítás többletköltségeit,
illetve magasabb értékesítési árát, s nem biztos, hogy az EU alternatív
termék-előállításként fogja azt a csatlakozás után elfogadni.
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER
4.1.

A DÉL - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ BEMUTATÁSA

A regionális vizsgálatokat helyezi előtérbe a tény, hogy Magyarország
Európai Unióhoz való csatlakozásának előkészítése során létre kellett hozni
egy olyan hierarchikus terület-beosztási rendszert, amely felépítésében
megfelel az Unió rendszerének, vagyis a NUTS (Nomenclature des Unités
Territoriales Statistiques) rendszer követelményeinek. Ez egy ötfokozatú,
hierarchikus, egymásra épülő rendszer, amelynek első három szintje a
regionális, további két szintje a lokális fokozatokat jelenti. A rendszer
magyarországi adaptációja során – egyes EU tagországokhoz hasonlóan –
nem éltünk a nagyrégiók kialakításának lehetőségével, tehát az első szintet
az ország egésze jelenti. Az uniós fejlesztési támogatások szempontjából
kiemelkedő fontosságú a második szint, a tulajdonképpeni régió, ezt nálunk
a 7 tervezési-statisztikai régió jelenti.
A

regionális

beosztást

az

Országgyűlés

az

1999.

évi

XCII.

törvénytervezetének elfogadásakor emelte a törvény rangjára annak
kimondásával,

hogy

a

7

tervezési-statisztikai

régió

az

országos

területfejlesztési koncepcióról szóló 35/1998. (III.20.) OGY. határozat II.
fejezetének 5.2. pontjában leírtaknak felel meg. Megjegyzendő, hogy e
tervezési-statisztikai régiók feladatkörüket tekintve a területfejlesztés céljait
szolgálják, mely megkülönbözteti őket a közigazgatási szempontból nagy
jelentőségű

önkormányzati

régióktól,

melyek

kialakítása

a

kormányprogramban szereplő közigazgatási reform feladatainak sorába
tartozik.
Mivel a vizsgálatok a Dél-Dunántúli Régióra irányulnak, célszerű
jellemezni a régiót, mint a termelés környezetét. A régió főbb statisztikai
mutatóit szemlélteti a következő táblázat.
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8. táblázat: A Dél-Dunántúli Régió főbb statisztikai alapadatai
DélDunántúli
Régió
995
14169
653
7,8
7,2

Statisztikai mutató
Népesség (ezer fő)
Terület (km2)
Települések száma
Munkanélküliségi ráta (%)
A Bruttó hazai termékből részesedése (%)

Magyarország
10179
93030
3135
6,3
100

Forrás: KSH 2002

A Dél-Dunántúli Régió az ország többi régiójához viszonyítva alapterületét
tekintve nagy, az itt élők létszámát tekintve azonban alacsony. Jellemző az
aprófalvas településszerkezet, a nagy munkanélküliségi ráta. A bemutatott
statisztikai mutatókból és a régió említett tulajdonságaiból következtetni
lehet a régió mezőgazdasági jellegére.
Állattenyésztési

szempontból

érdekes,

hogy

a

régió

az

ország

takarmánybázisának jelentős részét termeli meg (9. táblázat).
Az egyes gazdasági növények termésmennyiségből kiolvasható, hogy az
országos kukoricatermés 28%-át, a búzatermés 15%-át a Dél-Dunántúli
Régió termeli meg.
9. táblázat: A főbb gabonafélék termésmennyisége a
Dél-Dunántúli Régióban és Magyarországon

Növény
Búza
Rozs
Árpa
Kukorica

Termésmennyiség a
Dél- Dunántúli
Régióban 2001-ben
(ezer tonna)
781,5
11,6
205,7
2 192,2

Forrás: KSH 2002
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Termésmennyiség
Magyarországon
2001-ben
(ezer tonna)
5 196
121
1 299,1
7 857,7

Regionálisan jellemzőek a gabonafélék magas termésátlagai. A jó
aranykorona értékű földek – elsősorban Tolna és Baranya megyében
találhatóak – mind 2000-ben, mind 2001-ben a régiók közül kiemelkedő
termésátlagokat produkált a Dél-Dunántúli Régió (10. táblázat).
10. táblázat: Gabonafélék termésátlaga a Dél-Dunántúli Régióban és
Magyarországon

Növény
Búza
Rozs
Árpa
Kukorica

Termésátlag a
Dél- Dunántúli
Régióban 2001-ben
(t/ha)
5,03
3,6
4,37
7,17

Termésátlag
Magyarországon
2001-ben
(t/ha)
4,31
2,37
3,53
6,22

Forrás: KSH 2002

A gabonafélék magas termésátlagai több tényezőnek köszönhetőek.
Részben a hazai régiók közül az átlagosnál magasabbnak mondható
hektáronkénti aranykorona értékek (14. ábra), részben a kedvezőnek
mondható klimatikus viszonyok (15. ábra) teszik lehetővé, hogy
gabonafélékből a termésátlagok az országos átlag fölöttiek, nem egy esetben
a régiók között a legmagasabb. A klimatikus agrárpotenciál egy adott terület
biomasszatermelő képességét fejezi ki.
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14. ábra: Szántóterületek településenkénti átlagos aranykorona értéke
Forrás: WWW. MTA-TAKI.HU

15. számú ábra: Az ország klimatikus agrárpotenciálja
Forrás: WWW. MTA-TAKI.HU
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A takarmánybázis csak elvi lehetőséget nyújt az állattenyésztési
ágazatoknak, hogy jó minőségű megfelelő mennyiségű takarmányhoz
jussanak. Ugyanakkor a régió állatállománya – a sertést kivéve –
állatsűrűségét tekintve alatta marad az országos átlagnak (11. táblázat).
11. táblázat: 100 ha mezőgazdasági területre jutó állatállomány
100 ha mezőgazdasági területre jutó szarvasmarha
Országos átlag
Dél-Dunántúli Régió
100 ha mezőgazdasági területre jutó sertés
Országos átlag
Dél-Dunántúli Régió
100 ha mezőgazdasági területre jutó tyúkféle
Ország összesen
Dél-Dunántúli Régió

18,3
15,9
108,4
117,3
911,7
774,3

Forrás: KSH, 2001

Ellentmondás található a takarmánybázis (abraktakarmány), valamint a
tyúkállomány nagysága között. Ez több dologgal is magyarázható.
Magyarázat lehet az alacsony népsűrűség, az aprófalvas településszerkezet,
mely miatt az említett állatállomány dekoncentráltan helyezkedik el.
Szerepet játszhat a tyúkállomány országos és regionális szinten való régóta
tartó csökkenése. Indok lehet az abrakfogyasztó állatok közül a sertés
országos átlagnál magasabb sűrűsége, valamint a tény, hogy a
továbbfeldolgozás

lehetősége

ezen

állatfaj

esetében

kedvezőbb.

Mindemellett tény, hogy a régió takarmánybázisára alapozva nagyobb
mennyiségű állati termék előállítására is adottak a lehetőségek, tojás
tekintetében megjegyzendő, hogy korábbi irodalmak a Dél-Dunántúli
Régiót elsődleges tojástermelő területnek tekintik (SZÉKELYHIDI – SZALAY,
2003).
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16. ábra: Tyúkféle állomány megoszlása régiónként (ezer db)
Forrás: KSH, 2003, saját ábrázolás

A hazai tyúkféle állományból a mezőgazdasági összeírás alkalmával 2000ben a Dél-Dunántúli Régió 4,1 millióval részesedett, mely az ország
tyúkféle állományának 13,5%-át jelentette. Ez a mennyiség középértéket
képvisel a régiók között (16. ábra).
A régión belüli tyúkféle állományok megoszlására vonatkozóan a KSH
megyénként közel azonos számban határozza meg a régióban található
tyúkfélék számát, valamint tyúklétszámot is (megközelítőleg 70.000
db/megye).
A regionális vizsgálat előzményeire vonatkozólag összehasonlításra
alkalmas adatsor nem állt rendelkezésre. A vizsgálat regionális mivolta,
valamint speciális méretökonómiai besorolása miatt vizsgálatsorozatot
kellett végrehajtani.
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Az előkísérletek eredményeképpen pontosabban volt tervezhető a főkísérlet,
és "kiindulópontot" jelentett a későbbi vizsgálatok eredményeihez, hogy
egyes "miért?" kérdésekre könnyebb legyen megtalálni a valószínűsíthető
választ.
A tárgykör vizsgálatához összesen 650 kérdőívet töltettünk ki, termelőkkel
és fogyasztókkal egyaránt. A vizsgálatok térben és időben eltértek, ugyanígy
módszertani megközelítésükben, sőt a vizsgált paraméterek tekintetében is
változtak. A előkísérleteket témakörileg két csoportba lehet sorolni. Egyik a
kisüzemi (házkörüli) termelés alapadatainak megállapítása, ökonómiai
értékelése, míg a másik témakörbe a termék (tojás) fogyasztói
megítélésének vizsgálata tartozott. A vizsgálatok lebonyolításában nagy
segítséget nyújtottak diákkörös illetve szakdolgozatos hallgatók.
Nyilvánvaló, hogy egy újító szándékú vizsgálat egzaktságát, eredményeit
meg lehet kérdőjelezni. Véleményem szerint a változékony gazdasági
környezet, valamint a szakágazat kisüzemi adatainak hiányossága – adott
esetben akár teljes hiánya – miatt az adott időpontokban mért és regisztrált
adatok, és az azokból számított eredmények alapján megállapíthatóak
törvényszerűségek, amelyek alapján következtetéseket lehet levonni.
Mivel ilyen jellegű vizsgálat nem történt sem a Dél-Dunántúli Régióban,
sem más régiókban, ezért gyakorlatilag az összes eredmény új vagy újszerű
tudományos eredményként fogható fel.
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4.2.

AZ ELŐKÍSÉRLETEK ANYAGA ÉS MÓDSZERE

4.2.1. A kisüzemi tojástermelés alapadatainak felmérése Somogy
megyében
4.2.1.1. Anyag
A vizsgálat ideje: 1999.
Helye: Somogy megye
Módja: Személyes kérdőíves megkérdezés (mérésekkel kiegészítve)
Mintaszám: 200 db
Kísérlettervezési adatok:
Reprezentatív,

a

megye

településszerkezete

és

a

lakosság

népességmegoszlása alapján. A Központi Statisztikai Hivatal Megyei
adatbázisának 1998-as adatait tekintettem kiindulópontnak (KSH 1999).
A megyében található településeket állandó lakosságuk alapján sorba
rendeztem, majd azokból kategóriacsoportokat képeztem. A képzett
kategóriacsoportokon belül (a lakossági megoszlások alapján) kiosztott
mintaszámot véletlenszerűen választott településekhez rendeltem, úgy,
hogy a mintaszámok a kategóriacsoportokon belül lehetőségek szerint
megegyezzenek.
A véletlenszerűséget úgy kívántam biztosítani (az előbbieken túl), hogy az
úgynevezett "random walking" véletlen séta eljárást határoztam meg a
mintavételekhez.

Ebben

az

esetben

ez

azt

jelentette,

hogy

a

helységnévtáblától számítva minden 3. ház számított mintavételi egységnek
a menetirány bal oldalán. Amennyiben nem tudtuk a kérdőívet kitölttetni
(pl.: nem voltak otthon, nem tartottak tyúkot, stb.) úgy a mintavétel
folytatódott az előzőekben leírt módon.
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12. táblázat: A mintavételi arányok 200 fős megkérdezés esetén
Somogy megyében
Részesedés a
mintából illetve a
somogyi
lakosságból
(%)
20,5%

Kategóriacsoport
(településméret,
lakosság, fő)

Véletlenszerűen választott
települések

> 50000 fő

Kaposvár

10000-50000 fő

Barcs, Nagyatád, Marcali,
Siófok

17%

5000-10000 fő

Balatonboglár, Balatonlelle,
Csurgó, Fonyód, Tab

6,5%

2000-5000 fő

Lengyeltóti, Nagybajom,
Böhönye, Balatonszárszó,
Zamárdi

13,5%

1000-2000 fő

Mosdós, Somogyjád,
Mesztegnyő, Andocs,
Magyaratád

18,5%

500-1000 fő

Kaposszerdahely, Háromfa,
Szentgáloskér, Tengőd, Szenna

15%

<500 fő

Szilvásszentmárton, Bodrog,
Cserénfa, Drávatamási,
Kaposgyarmat

9%

Összesen

100%

A minta tervezésekor a Központi Statisztikai Hivatal Somogy Megyei
kiadványa segítette a munkát. A somogyi település és népesség megoszlás
megegyezik tehát a mintában meghatározott egyes településméret kategóriacsoportok %-os arányaival. A százalékos arányok jól mutatják, a
megye aprófalvas településszerkezetét, az itt élő emberek több mint fele
(56%) 5000-nél kevesebb lélekszámú településeken él.
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A kérdőív felépítése
A kérdőív kialakításakor elsőrangú szempont volt a válaszadók bizalmának
megnyerése, ennek érdekében a kérdések kialakításakor az alábbi
témakörök kerültek meghatározásra (13. táblázat).
13. táblázat „A kisüzemi tojástermelés Somogy megyében”
vizsgálat vizsgált paraméterei
Vizsgált témakör
Általános tenyésztési
adatok

Konkrét paraméterek
•
•
•
•
•
•

Takarmányozás

•
•
•

Gazdálkodás egyéb
tényezői

•
•
•
•
•

Méréses kiegészítés

termelőnél tartott tyúkok
száma,
kifutóterület nagysága,
termelési mutatók,
fajtaösszetétel,
állomány kora,
elhullás, kiesés

Kifutóterület mérése
(m2),
Etető-, itatóhosszok
meghatározása
(cm, cm/tyúk)

napi felhasznált
takarmány mennyiség,
takarmányféleségek
arányainak
meghatározása,
a takarmány
beszerzésének
körülményei

Napi
takarmánymennyiség
összes és fajlagos
mennyiségének
mérése (g/tyúk)

termelt tojás saját
fogyasztásra,
értékesítés módja,
felhasznált munkaidő
megoszlása és nagysága,
állománybeszerzés
körülményei és költsége,
egyéb költségek

Látható, hogy az ökonómiai elemzéshez szükséges pénzügyi adatok
megkérdezésére a kérdőív második felében került sor, amikor már sikerült a
válaszadók bizalmát megnyerni.
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4.2.1.2. Módszer
A kérdőívek adatai Microsoft Excel táblázatkezelő program segítségével
kerültek bevitelre. Az adatcsoportok szerint az átlag, szórás és variancia
értékek kerültek megállapításra. Ugyancsak e program segítségével ábrákat,
diagrammokat szerkesztettem.
Az alapadatok felhasználásánál semmiféle korrekciót nem hajtottam végre,
azonban a számított értékek (közvetlen költségek meghatározása) esetében
problémát okozott a saját termelésű takarmányok pénzbeni értékelése,
költségének meghatározása.
Ezért a takarmánykeverékekben leggyakrabban használt kukorica, búza,
árpa esetében az Agárgazdasági Kutató és Informatikai Intézettől
kölcsönöztem a főtermék teljes önköltségét (WWW.AKII.HU), mely leginkább
jellemezheti az önellátó takarmánytermesztés költségviszonyait. Vásárolt
takarmányok esetén a gazdálkodók által megadott beszerzési költségek
átlagát vettem figyelembe. (A növénytermesztés önköltségi eredményeinek
vizsgálata nem tartozott kutatási témakörömbe.)
További módszertani kiegészítés, hogy a vizsgálatban mi tartozott a
termelés közvetlen költségei közé.
Ide soroltam a takarmányköltséget, ahol két különböző megoldással
számoltam (vásárolt takarmány - a gazdálkodók tényleges beszerezési
költségeinek átlaga az egyes főbb növények szerint csoportosítva, illetve
saját termelésű takarmány - AKII teljes önköltségének alapadatai alapján).
A termelő állomány beszerzésének költségét (átlagos, fajlagos költségFt/tyúk/év).
A felújítás, fertőtlenítés költségeit (átlagos, fajlagos költség-Ft/tyúk/év).
Nem számolhattam amortizációs költséggel sem az épületek, sem a gépekberendezések esetében sem, mivel mindkét eszközállomány kora jóval
meghaladta a 20 évet.
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E témakörbe tartozik az adatok egybevethetőségének problémaköre. A
sajátos

méret

(állománynagyság,

termelési

eredmények)

miatt

az

eredmények nehezen vethetőek egybe pl.: az intenzív gazdálkodás
eredményeivel. Ugyanakkor az eredmények önmagukban nem, vagy
nehezen értelmezhetőek. Megoldásként a fellelhető szakirodalomból az
aktuális gazdasági évre az Agrárgazdasági Kutató és Informatika Intézet
tesztüzemi rendszeréből a részmunkaidős árutermelő kisgazdaságok –
zömében (70%) egyéni gazdálkodók – eredményeit használtam fel az
összehasonlításhoz (BÉLÁDI, 2002). Ennek oka, hogy a vizsgálatban
használt költségszámítás módszertana lényegében megegyezik az AKII által
tesztüzemekben használt számítási metódussal, valamint a vizsgált
célcsoport

méretökonómiai

szempontból

(állományméret,

termelési

paraméterek, kibocsátott termékmennyiség) leginkább közelíti az általunk
vizsgált gazdálkodói csoportot. Hátrányként kell megemlíteni, hogy az
összehasonlításra szánt adatbázis esetében: „Nem részei rendszerünknek
azok a döntően önellátásra berendezkedett esetenként hobbi-szinten
tevékenykedő csoportok, akik esetenként termékfeleslegeikkel jelennek meg
a piacon”. Szintén említésre méltó kritikai megjegyzés, hogy az adott
méretökonómiai csoportban (részmunkaidős, árutermelő kisgazdaságok) az
Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet adatbázisa már szakágazati
szinten sem nagyszámú mintát vizsgál (étkezési tyúktojás esetében az
országos vizsgálat is csak 42 termelőt jelentett 2001-ben) mely a
gazdaságok normál térbeli elhelyezkedését feltételezve, megyei szinten kéthárom gazdaság vizsgálatát jelentheti mindösszesen. Az eredmények
esetében összehasonlításként az országos átlageredmények kerülnek
bemutatásra.

66

4.2.2. Az állati jólét fogyasztói megítélése Kaposváron
4.2.2.1. Anyag
A vizsgálat ideje: 2001.
Helye: Kaposvár
Módja: Személyes kérdőíves megkérdezés
Mintaszám: 100 db
Kísérlettervezési adatok:
Rétegzett mintavétel.
Reprezentatív, az országos kor és nem szerinti megoszlás alapján. Kritikai
megjegyzés: mivel nem állt rendelkezésünkre a város kor és nem szerinti
friss adatsoros összetétele (csak 1990-es adatok voltak) pontosabbnak
ítéltem az országos adatok figyelembevételét. Így az adatok "frissessége"
pótolta a városi sajátosságokat (KSH 2000).
A mintaszámot 100 db-ra terveztem, mely az adott témakörben elegendőnek
mondható, és így az egyes korosztályok véleményében tapasztalható
különbségét is lehetőség nyílt vizsgálni (14. táblázat).
14. táblázat: Mintavételi arányok
"Az állati jólét fogyasztói megítélése"
vizsgálathoz (2001) az életkor, és nem szerinti bontásban
Férfi
Nő
Összesen

0-14
9%
8%
17%

15-29
12%
11%
23%

30-39
6%
6%
12%

40-59
13%
15%
28%

60-69
4%
6%
10%

703%
6%
9%

Összesen
48%
52%
100%

A korosztályok (korcsoportok) meghatározásánál elegendőnek véltem a
mintát 6 korcsoportra bontani. Kritikai észrevétel, hogy az adott mintaszám
esetében kevesebb korcsoport kialakítása is elegendő lett volna (a mintát
kevésbé „feldarabolni”), valamint a 0-14 éves korosztály véleményem
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szerint (a mintaszámok korrigálásával) akár ki is hagyható, mivel nem nyújt
érdemi információt – elsősorban a szülői (és nem a saját) vélemények
kerülnek az adatlapokra –, valamint e korosztály adott esetben nem jelent
komoly vásárlóerőt.
A véletlenszerűséget ismét a "random walking" azaz véletlen séta eljárás
biztosította. Az vizsgálathoz illően az alábbiakban került meghatározásra a
véletlenszerűséget biztosító mintavétel: a kérdezőbiztosok egy adott
körzetben mozogtak (nagyobb áruházak vásárlóit figyelve, két mintavételi
ponton), a megkérdezni kívánt személyek (figyelve a kor és nem szerinti
mintavételre) véletlenszerűen lettek kiválasztva. Amennyiben hajlandóságot
mutattak a kérdőív kitöltésre, valamint illeszkedtek a mintavételben
meghatározott kor és nem szerinti összetételhez, úgy a kitöltött kérdőívek
feldolgozásra kerültek.
A kérdőív felépítése
Előzmények: A kérdőív kialakításkor figyelembe kellett venni a tényt, hogy
a vizsgálat előtt Franciaországban LATOUCHE már vizsgálta a fogyasztók
viszonyát az állati jóléthez. A kérdőív kialakításánál azon kérdéseket tettük
fel, melyekre a már hivatkozott szerző eredményeket közölt 1999-ben. Az
eredmények egybevetésénél mégis komoly kritikai megjegyzésekkel kell
élni. Ezek közül kiemelendő, hogy Franciaországban a mintaszám (n=1009)
jelentősen meghaladta saját vizsgálatunkét, eltérő a vizsgálat helyszíne
(kulturális és életszínvonalbeli különbségek) valamint a vizsgálat időpontja
sem azonos (1998). E tényezők együttesen olyan komoly különbségeket
okozhatnak, mely miatt a disszertáció inkább együttesen mutatja be az eltérő
eredményeket, nem pedig összehasonlítja azokat.
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A kérdőív, mint az a mellékletben látható az alábbi kérdésekre kereste a
választ: Ismerik-e a fogyasztók az állatvédelmi szabályozásokat, ha igen
milyen fórumokon keresztül tájékozódnak, mely rész a legnehezebben
elfogadható a technológiai folyamatok közül, melyik állatfaj esetében érzi a
legkomolyabb problémát, vásárolnak-e állatbarát terméket, valamint egyet
értenek-e az állatbarát termékek magasabb árával.
A hazai viszonyok jobb megismerése érdekében a kérdőívet két kérdéssel
egészítettem ki, melyek további információval szolgálhatnak a témakörben.
Nevezetesen: hogy vélekedik a fogyasztó változik-e a termékek íze
állatbarát technológia alkalmazása esetén, illetve amennyiben a két
tartástechnológiából (állatbarát, illetve intenzív tartástechnológia) származó
állati termék ára megegyezne, úgy melyiket preferálná. Mindkét kérdésnél
igyekeztem a hazai viszonyokhoz alkalmazkodni, hiszen ki ne hallott volna
különbségekről (gondoljunk itt például a „tápos” és tanyasi csirkére),
ugyanakkor sok esetben a minőségi különbségek nem mérhetőek a
tartástechnológia területén, illetve inkább genotípushoz kötöttek a tojás
esetében (SÜTŐ, 1997). A végső döntés azonban a fogyasztó kezében van,
aki eldönti, mely terméket választja és fogyasztja. Mivel a mai napig nem
alakult ki hazánkban az állati termékek olyan osztályozási és minősítési
rendszere, mely biztosíthatná a fogyasztókat az állati jólét „fokairól”, így
hiányzik az ilyen jellegű megkülönböztetés a termék árában is, azaz „a két
termék ára megegyezik”, vagy egyéb paraméterek hatására változik.
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4.2.2.2. Módszer
A kérdőívek adatait Microsoft Excel táblázatkezelő program segítségével
számítógépre vittem, és az egyes vélemények százalékos megoszlását
vizsgáltam. Ugyancsak e program segítségével összefoglaló táblázatokat
készítettem.
Az adatok együtt kerülnek közlésre LATOUCHE (1999) francia közvéleménykutatásának eredményeivel. Az adatok közléséhez semmiféle korrekciót
nem hajtottam végre. A kérdésekre adott válaszokat csoportosítottam és a
válaszadók

eredményeit

%-os

arányában

összefoglaló

táblázatba

illesztettem. Az adatok nagyságrendileg való jobb érzékelése érdekében
együtt ábrázoltam a már említett kutatás erre vonatkozó eredményeivel.

4.2.3. A tojás fogyasztói megítélése Somogy megyében
4.2.3.1. Anyag
A vizsgálat ideje: 2002.
Helye: Somogy megye
Módja: Személyes kérdőíves megkérdezés
Mintaszám: 300 db
Kísérlettervezési adatok:
Reprezentatív

a

megye

településszerkezete

és

a

lakosság

népességmegoszlása, valamint kormegoszlása alapján. A vizsgálatnál a
2000. évi Somogy megyei statisztikai alapadatok (településstatisztikai
adatokkal) jelentették a bázist, ezért a kísérlettervezésnél nemcsak a
lakosság megoszlásának megyei szerkezetét vettem figyelembe, hanem az
egyes településeken belül található kor és nem szerinti megoszlásokat is.
Kritikai megjegyzésként felmerülhet a kategóriák jövedelmi csoportok
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szerinti bontása is. A tojás olyan alapélelmiszer, melynek fogyasztási
szokásait jobban befolyásolják egyéb körülmények (ételallergia, életmód,
stb.), mint a jövedelmi kategóriák. Ráadásul a kategóriák kialakítása és az
azok szerinti csoportba sorolás körülményesen megvalósítható, annak
megbízhatósága (válaszadó nem feltétlenül közli a jövedelmét, bruttó és
nettó kategória különválasztása, stb.) is megkérdőjelezhető. Szintén
nehézséget jelentett volna a fogyasztók bizalmának megnyerése, hiszen már
a kérdőív elején meg kellene kérdezni a jövedelmi kategóriát a válaszadótól
(annak érdekében, hogy az adott válaszadó a mintába beilleszthető legyen),
mely bizalmatlanságot és nagy arányú visszautasítást is eredményezett
volna.
Az első előkísérlethez hasonlóan a megyében található településeket állandó
lakosságuk alapján sorba rendeztem, majd kategóriacsoportokat képeztem.
A képzett kategóriacsoportokon belül (a lakossági megoszlások alapján)
kiosztott mintaszámot véletlenszerűen választott (ún. "urnamódszer")
településekhez rendeltem úgy, hogy a mintaszámok a megyei lakosság
szerkezetét reprezentálják. A továbbiakban az adott települések lakossági
kormegoszlása alapján tovább bontottam a településre jutó mintaszámot az
egyes korcsoportok adott településre jellemző arányainak megfelelően.

71

Helység
(Lakosság)

Nem

15. táblázat: Mintavételi arányok* település-kategóriánkénti,
nemenkénti és korcsoportos bontásban (%)
Életkor kategóriák
részesedése a mintából (%) Össz:
18-34 35-49 50-64 65-

Minta
arány

Összes

9,43
f 3,70 2,69 2,02 1,01
9,43
n 3,03 2,69 2,02 1,68
2,69 2,02 1,01
9,43
f 3,7
Marcali
(10000-50000 fő) n 3,37 2,69 2,02 1,68
9,76
57,91%
4,71
f 1,68 1,35 1,01 0,67
Fonyód
(5000-10000)
5,39
n 1,68 1,35 1,35 1,01
100%
5,05
f 2,02 1,35 1,01 0,67
Nagybajom
(2000-5000)
4,71
n 1,68 1,01 1,01 1,01
f 4,04 2,69 2,02 1,68 10,44
Magyaratád
(1000-2000)
n 3,03 2,36 2,69 2,36 10,44
42,09%
Kaposszerdahely f 4,38 3,03 2,02 1,01 10,44
(<1000)
n 4,38 2,69 2,02 1,68 10,77
* A feldolgozásra került kérdőívek száma 297 volt, 3 kérdőív adatai nem voltak
értékelhetőek. Az ábra a feldolgozott kérdőívek megoszlását mutatja.
Falvak

Városok

Kaposvár
(> 50000 fő)

A

korábbi

kérdőíves

megkérdezés

tapasztalatai

és

észrevételei

felhasználásra kerültek ezen vizsgálatnál. A korcsoportok kialakításánál a
vizsgálat a felnőtt korosztályra koncentrált („tényleges vásárlók”), csökkent
az életkor ismérv esetében a csoportok száma (6-ról 4-re). Az egyes
településméreteket jellemző lakóhelyekből csak egy került kiválasztásra
(véletlenszerűen), hogy a minta kor és nem szerinti megosztása is lehetővé
váljon az adott méretkategórián belül.
A mintavétel további véletlenszerűségét ismét a véletlen séta eljárással
kívántam

biztosítani.

A

kérdezőbiztosok

jelen

vizsgálatnál

ismét

körzetekben dolgoztak (településenként két helyen) a körzetek központja a
falusi, illetve városi piacok, valamint egy élelmiszerbolt vagy szuper- illetve
hipermarket. Az előre rögzített mintavételi számoknak megfelelően (kor és
nem szerint) választották ki a felmérésben szereplő személyeket.
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A kérdőív felépítése
A kérdőív kialakításánál az alábbi logikai felépítést határoztuk meg:
1, A tojás beszerzésének helye és a vásárolt mennyiség
2, A tojással szemben támasztott főbb követelmények
(egyszerű választás)
a, vásárláskor látható tulajdonságok
b, felhasználáskor fontos
c, egyéb elvárások
3, A tulajdonságcsoportokon belül az egyes tulajdonságok rangsora és
pontszáma került meghatározása. Az egyes főbb tulajdonságcsoportokon
belül,

–

vásárláskor

látható

tulajdonságok,

felhasználáskor

fontos

tulajdonságok, egyéb elvárások – a megkérdezettek 0 és 10 pont között
értékelték az egyes tulajdonságokat. A nulla a legkevésbé fontos, míg a 10 a
kiemelten fontos értéket jelölte. Az egyes tulajdonságokat (csoporton belül)
sorrendbe is kellett állítani, ahol az 1. szám a legfontosabb, míg a 4-es
száma legkevésbé fontos tulajdonságot jelentette.
Kritikai megjegyezésként meg kell említeni, hogy a marketingkutatásokban
a 0-5-ig terjedő pontozási skála az elterjedt. Ennek oka, hogy az emberek jól
tudják hasonlítani az iskolai osztályzatokhoz. Az említett „bevált” módszer
problémája lehet viszont a nem megfelelő differenciáltság. A 10-es skálán
mért pontszámok átlaga a minimális különbségekről is tájékoztatást ad,
ezzel árnyaltabbá és pontosabbá teszik a tulajdonságok eredményeit. Szintén
ezt segíti a fontossági sorrend meghatározása, hiszen itt a válaszadók nem
adhatnak magas pontszámot, hanem rangsorolni kell a tulajdonságokat a
kategóriákon belül.
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4.2.3.2. Módszer
Előzmények: Meg kell említeni ennél a vizsgálatnál, hogy a tojás fogyasztói
megítélésével

kapcsolatban

sokáig

kutattam

különböző

szakmai

szervezeteknél bizonyos előzmények után. A Baromfi Terméktanácsnál
(több egyéb segítség mellett) sikerült egy olyan tanulmányhoz jutni mely ezt
a kérdést vizsgálta (ULTECO PIACKUTATÓ KFT.: GYORSTÉRKÉP
ÉTKEZÉSI TOJÁS-PIACRÓL,

550

A HAZAI

HÁZTARTÁS LEKÉRDEZÉSE ALAPJÁN).

Az

adatok teljes összevetése itt is sok hibalehetőséget tartogatna (a vizsgálat
időpontja 1999, helyszíne országos, a statisztikai régióktól eltérő regionális
beosztások,

más

vizsgált

paraméterek,

a

mintavételben

csak

háziasszonyokat kérdeztek), azonban egyes vizsgált paraméter tekintetében
hivatkozási alapnak tekinthető.
A kérdőívek adatait Microsoft Excel táblázatkezelő program segítségével
számítógépre vittem, az adatokat rendszereztem, az egyes adatcsoportok
esetében átlagot, szórást és varianciát számítottam. Az alapadatok
felhasználásánál semmiféle korrekciót nem hajtottam végre. Ugyancsak e
program segítségével ábrákat, diagrammokat szerkesztettem.
A tulajdonság súlyozott pontszámát a tulajdonságra adott pontszám,
valamint a fontossági rangsorszám tízszeres szorzatának hányadosa adja.
Képletszerűen:

Súlyozott pontszám =

Tulajdonságra adott pontszám
10 x Fontossági rangsorszám
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4.3.

A FŐKÍSÉRLET ANYAGA ÉS MÓDSZERE

4.3.1. Anyag
Az élőkísérleti eredmények alapján a kérdőívek kritikai értékelése után a
Dél-Dunántúli

Régióban

folyó

termelés

ökonómiai

elemzésének

kísérlettervezéséhez fogtam.
Nem nagyszámú, de részletes vizsgálatot végeztem el. A mintaszám
csökkenés abból a módszertani különbségből adódott, hogy a főkísérlet
esetében

személyes

megkérdezésen

alapuló

strukturált

mélyinterjút

választottam az adatfelvétel módszerének. A mélyinterjú menetét a korábbi
kérdőív kérdései alapján állítottam össze, figyelembe vettem azonban
néhány szükséges változtatást. Összességében 50, megyénként 13-14
mélyinterjút végeztem el.
A vizsgálat ideje: 2002.
Helye: Dél-Dunántúli Régió (Somogy megye, Tolna Megye, Baranya
megye)
Módja: Mélyinterjú (személyes megkérdezésen alapuló, strukturált),
mérésekkel kiegészítve
Mintaszám: 50 db
Kísérlettervezési adatok:
A minta reprezentatív volt a megyéken belüli településszerkezeti arányok,
valamint a népesség megoszlás alapján.
A

kísérlet

tervezésekor

számos

korábbi

buktatót

kikerülve

a

véletlenszerűségre nem törekedtem. A véletlenszerűség több ok miatt
valósítható meg nehezen:
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1. A baromfit tartó gazdálkodók nehezen köthetők ismérvekhez.
2. Ezen ismérvek nem ismertek.
3. Nagyobb településméret esetében rendkívül bonyolult "rátalálni a
termelőre" és kiemelten nehéz ezt egy véletlenszerűséget biztosítani
kívánó módszerrel.
4. A gazdasági eredmények értékelésekor a reprezentativitás fontosabb
ismérvnek tekinthető, mint a véletlenszerűség.
16. táblázat: A mintavételi arányok településenként a
"Dél-Dunántúli Régió kisüzemi tojástermelésének ökonómiai elemzése"
c. vizsgálathoz (2002)
Megye
Somogy
Somogy
Somogy
Tolna
Tolna
Tolna
Baranya
Baranya
Baranya

Helységnév
(lakosság)
Kaposvár
(67340)
Nagyatád
(7060)
Kaposszerdahely
(973)
Szekszárd
(35385)
Tolna
(11977)
Tevel
(1597)
Pécs
(159632)
Mohács
(19555)
Ócsárd
(489)

Településméret

Részesedés a
mintából %-ban

30000 felett

10

5000-30000

6

5000 alatt

16

30000 felett

6

5000-30000

10

5000 alatt

16

30000 felett

10

5000-30000

6

5000 alatt

20
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17. táblázat: A mélyinterjú vázlatos felépítése
Vizsgált témakör

Konkrét paraméterek

Méréses kiegészítés

Általános tenyésztési
adatok

• termelőnél tartott tyúkok
száma (lehetőségek a
növelésre),
• kifutóterület nagysága,
• termelési mutatók,
• fajtaösszetétel,
• állomány kora,
• elhullás, kiesés

Kifutóterület mérése
(m2),
Etető-, itatóhosszok
meghatározása (cm,
cm/tyúk)

Takarmányozás

• napi felhasznált takarmány
mennyiség,
• takarmányféleségek
arányainak meghatározása

Napi
takarmánymennyiség
összes és fajlagos
mennyiségének
mérése (g/tyúk)

Gazdálkodás egyéb
tényezői

• termelt tojás saját
fogyasztásra,
• értékesítés módja
(ajándékozás, csere is),
• felhasznált munkaidő
megoszlása és nagysága,
• állománybeszerzés
körülményei és költsége,
• egyéb költségek
• lehetőségek az EU
csatlakozás után

A táblázatos felépítésben szereplő paraméterek zömében megegyeznek a
somogyi vizsgálatban szereplőkkel. Piros színnel jelöltem azon elemeket,
melyek újításként szerepeltek a regionális vizsgálatban, ismételten
kihangsúlyozva, hogy a kérdőíves megoldásnál több idő jutott a termelőkre,
valamint az adatok magyarázata is lehetővé vált.
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4.3.2. Módszer
A mélyinterjú adatait Microsoft Excel táblázatkezelő program segítségével
számítógépre vittem. Az adatcsoportokon belül átlagot és szórást
számítottam. Ugyancsak e program segítségével ábrákat, diagrammokat
szerkesztettem. Az adott paraméterekre vonatkoztatott magyarázatok,
érvelések az eredmények kiegészítéseként kerülnek közlésre.
Az alapadatok felhasználásánál semmiféle korrekciót nem hajtottam végre,
azonban a számított értékek (közvetlen költségek meghatározása) esetében
ismételten problémát okozott a saját termelésű takarmányok pénzbeni
értékelése,

költségeinek

meghatározása.

Éppen

ezért

(a

somogyi

előkísérlethez hasonlóan) a takarmánykeverékekben leggyakrabban használt
kukorica, búza, árpa esetében az Agárgazdasági Kutató és Informatikai
Intézet kiadványából (BÉLÁDI, 2002) kölcsönöztem a főtermék teljes
önköltségét (átlag), mely véleményem szerint leginkább jellemezheti az
önellátó takarmánytermesztés költségviszonyait. A vásárolt takarmányok
esetén ugyancsak az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet
adataiból az aktuális év értékesítési árait vettem figyelembe.
A termelés közvetlen költségei közé tartozott a vizsgálatban:
ide soroltam takarmányköltséget, ahol két különböző megoldással
számoltam (vásárolt takarmány, saját termelésű takarmány),
a termelő állomány beszerzésének költségét (átlagos, fajlagos költségFt/tyúk/év),
a felújítás, fertőtlenítés költségeit (átlagos, fajlagos költség, Ft/tyúk/év).
Nem számolhattam amortizációs költséggel sem az épületek, sem a gépekberendezések esetében sem, mivel mindkét eszközállomány kora jóval
meghaladta a 20 évet.
Nem számoltam munkabérköltséget, ahogy az AKII részmunkaidős
gazdaságok elemzését tartalmazó tanulmányok sem. Az így meghatározott
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költségek mindegyike közvetlen, változó költség, azok levonása az
árbevételből a Standard Fedezeti Hozzájárulás mutatót eredményezi.
A termelőegységeket költségeik alapján nyolc csoportba soroltam, majd
modellszámítást végeztem az éves SFH meghatározásához. A számítás
alapja a takarmány, valamint a tenyészanyag beszerzés különbözőségeiből
adódott.
Az első négy esetben a termelő önmaga állítja elő a takarmányt. Ebben az
esetben az AKII növénytermesztési adataiból a főtermék teljes önköltségét
vettem alapul a takarmány összetételének átlagos arányaiban (BÉLÁDI –
KERTÉSZ, 2002). További különbség a termelő állomány beszerzéséből
adódott:
1. Első esetnek azt vettem, amikor napos állományt vásárol (140 Ft/db).
2. A második esetben selejttyúkként szerzi be az állományt (200 Ft/db).
3. Harmadik esetben az állomány előnevelt jérceként kerül megvételre
(857 Ft/db).
4. Negyedik esetnek azt vettem, mikor a termelő saját maga kelteti ki
állományát, ebben az esetben (az állományok ivari megoszlása miatt)
költséggel nem számoltam.
A második négy esetben a termelő feltételezésem szerint vásárolta a
takarmányt.

A

vásárolt

takarmányok

esetén

ugyancsak

az

AKII

kiadványából (BÉLÁDI – KERTÉSZ, 2002) az aktuális év értékesítési árait
vettem figyelembe.
A termelő állomány beszerzése az első négy változathoz hasonlóan történt.
5. Ötödik esetnek azt vettem, amikor napos állományt vásárol (140 Ft/db).
6. Hatodik esetben selejttyúkként szerzi be az állományt (200 Ft/db).
7. Hetedik esetben az állomány előnevelt jérceként kerül megvételre
(857 Ft/db).
8. Nyolcadik esetnek azt vettem, mikor a termelő saját maga kelteti ki
állományát, ebben az esetben (az állományok ivari megoszlása miatt)
költséggel nem számoltam.
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Az éves SFH számításának módszertana
A fajlagos (tojótyúkra vetített) éves költségek ismeretében, valamint a
fajlagos hozamok ismeretében megállapíthattam az egy tojásra jutó
közvetlen költség nagyságát. Mivel azonban az állományok termelési
intenzitása az év különböző időszakaiban jelentősen eltér, SZLAMENICKY
(1959) eredményeire korrigáltam a fajlagos hozamokat, így megtudhattam,
hogy az egyes hónapokhoz tartozó intenzitási százalék tojótyúkra vetítve
mennyi

fajlagos

hozamot

(tojást)

jelent.

A

havonként

termelt

tojásmennyiséget a Központi Statisztikai Hivatal vidéki városok kínálati
árával szoroztam be (feltételezve a termék ilyen jellegű értékesítését).
Egyéb számítások módszertana
A Standard Fedezeti Hozzájárulás éves nagysága alapján szakágazati szinten
– napi árfolyamon – meghatároztam a gazdaságnagyságot az Európai
Méretegység alapján. A számítás alapja, hogy 1 Európai Méretegység
megfelel 1200 Euró üzemi Standard Fedezeti Hozzájárulásnak.
Méretökonómia megközelítésben elvégeztem azt a számítást is, hogy az
általam kisüzemnek nevezett termelési egységek regionális szinten hány
fogyasztó

igényét

tudják

kielégíteni.

Egy

átlagos

kisüzem

éves

tojástermelését (az átlagos állományméret és a fajlagos hozamok alapján
számítva) osztottam el:
a, saját vizsgálati eredményből származó falusi illetve városi éves
fogyasztási szinttel,
b, a Központi Statisztikai Hivatal által közölt regionális tojásfogyasztási
adatokkal.
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
5.1.

A

KISÜZEMI TOJÁSTERMELÉS ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE
MEGYÉBEN (1999)

SOMOGY

5.1.1. Alapparaméterek
A felmérés időpontjában átlagosan 22 tojótyúkot tartottak a kisüzemekben a
termelők.

Külön

figyelmet

szenteltem

az

egy

tojótyúkra

jutó

területnagyságnak, mely az egyik legfontosabb tényező az állatvédelemben.
Ennek alapján csoportosítva lettek azon gazdálkodók, akik eleget tudtak
tenni a "free range" (szabadtartásos) termék-előállítási módnak. A "free
range" termékelőállítási mód előírásai különböző országokban eltérőek.
Jelen vizsgálathoz a viszonyítási alapot a holland szabályok szolgáltatták.
Meg kell jegyezni, hogy a holland előírások nemzetközi viszonylatban is a
„legengedékenyebbek” gyakorlatilag minden tartástechnológiai paraméter
esetében. Az említett előírás minimálisan 2,5 m2-ben határozza meg az egy
tojótyúkra

jutó

kifutóterület

nagyságát

szabadtartás

esetén.

Mivel

bizonyítani próbáltam, hogy a kisüzemi gazdálkodók alternatív rendszerben
termelnek, ezért ennek érdekében megvizsgáltam és megmértem a
tyúktartásra

jutó

terület

nagyságát,

majd

azt

elosztottam

az

állománymérettel. Azon gazdálkodók aránya, akik állománya teljesítette az
előírások kifutóterületre vonatkozó elvárásait, 1999-ben 75%-nak adódott.
Somogyban az egy tojótyúkra jutó kifutóterület nagysága átlagosan 16 m2
volt. Az értékről az mondható, hogy teljesít számos ország (pl.: EEC - free
range

tartástechnológia,

Franciaország

félintenzív

tartástechnológia)

kifutóterületének elvárásait (FISHER, 1991; ELSON, 1991).
Nem kizárt, hogy hazánk EU tagsága után a gazdák jobban odafigyelnek a
kifutóterület négyzetméteradataira, valamint a telepített állománynagyságra,
főleg, ha ez a különbség a termék (tojás) árában is jelentősen
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megmutatkozik. ZOLTÁN P. (2001) így fogalmaz a témával kapcsolatban: „A
szabadtartásos
lehetőséget

baromfitermelési
teremtene

a

rendszer

háztáji

magyarországi

gazdálkodás

bevezetése

hagyományainak

hasznosítására, annak átalakítására és magas minőségű, garantált biztonságú
baromfitermék előállítására”. A szabadtartás az országnak azon területein
valósítható meg, ahol ennek vannak hagyományai, a terület kevésbé
alkalmas mezőgazdasági művelésre, a GDP aránya a legalacsonyabb
(Észak-, és Dél-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl).
Az állományok hasznosítási típusba sorolását a termelőkre bíztam.
Válaszaik alapján az 1999-ben, Somogyban vizsgált gazdaságokban
található tyúkok 57%-a tojótyúk, 37% kettőshasznosítású, míg a
fennmaradó 6% körüli állomány díszbaromfi.
Az egy tojótyúkra vetített éves tojástermelésben nagyfokú különbségek
voltak tapasztalhatóak (minimum 110 db/év, maximum 230 db/év).
Átlagosan a mutató 163 db-nak adódott.
A

különbségek

adódhattak

egyrészt

az

állományok

genotípusos

különbségéből, másrészt az állományok termelésben töltött idejétől is. Ez
utóbbiról azt mondhatjuk, hogy az első illetve másodéves tyúkok aránya az
állományon belül 1999-ben 90%. A túlkorosodott állomány jelentősen
csökkentheti a termelési eredményeket.
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18. táblázat: Alapadatok
„A kisüzemi tojástermelés ökonómiai elemzése Somogy megyében”
vizsgálatból
Somogy megye
(1999, n = 200)
22

Alapadat
Termelőnél tartott tyúklétszám
2,5 m2/tyúk kifutóterületnél nagyobb kifutó aránya
(„free range” tyúkok aránya)

75%

Átlagosan egy tojótyúknak jutó kifutóterület nagysága
(m2)

15,97

Az állomány hasznosítási típus szerinti besorolása (termelői)
Tojótyúk

57 %

Kettőshasznosítású

37,4 %

Díszbaromfi

5,6 %
Állománybeszerzés

Naposként vagy előneveltként

75,6 %

Saját keltetés

21 %

Selejttyúk vásárlás

3,4 %

Kormegoszlás (részesedés az állományból)
0-1 éves

46 %

1-2 éves

44 %

3-4 éves

6%

4 évesnél idősebb

4%

Tojástermelési intenzitás állományszinten maximum

81 %

Tojástermelési intenzitás állományszinten minimum

16 %

Átlagos termelési szint állományszinten

48 %

Éves termelés/tyúk

163 db
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5.1.2. Takarmányozás
A tojástermelés költségeinek nagy részét a takarmányköltség teszi ki. Az
egy tojótyúkra vetített napi takarmányfogyasztás az intenzív, ketrecben
tartott állományok 120-130 g/tojótyúk/nap értékénél jóval magasabb
átlagértéket, 201,5 g/tojótyúk/nap értéket tapasztaltam. Megjegyezendő,
hogy ez csak a takarmány „költségesíthető” hányada volt. A termelési
eredményeket figyelembe véve (163 tojás/év), átlagosan 60 g tojástömeggel
számolva

(9,78

kg

éves

tojástömeg

megtermelése

esetén)

a

takarmányértékesítési együttható 7,5 kg/kg abban az esetben, ha a
gazdaságilag értékelhető takarmányféleségeket számítjuk. Ez egy tojásra
vetítve (60g átlagsúllyal számolva) 450 g takarmány-felhasználást jelent.
Még rosszabbnak adódik a takarmányértékesítési együttható, ha az összes
regisztrált takarmányfogyasztást vesszük figyelembe. Ebben az esetben 8,98
kg/kg azaz közel 9 kg takarmány szükséges 1 kg tojás megtermeléséhez.
Ebben az esetben az egy tojásra (60g) felhasznált takarmánymennyiség
meghaladja fél kilogrammot (538,8 g). A magas takarmány fogyasztási és
értékesítési eredmények okai lehetnek, hogy a vizsgált állományok kivétel
nélkül udvari, kifutós elhelyezésben voltak, másrészt az állományok
genotípusa és kora valamint ivari megoszlása (a tojókhoz átlagosan 1,9 azaz
közel két kakas is tartozott, a takarmányfogyasztás azonban csak
állományszinten volt mérhető).
A takarmányok összetételénél legnagyobb arányban a kukoricadara
szerepelt (átlagosan 38%-ban), ugyancsak nagy volt a búza (19%), valamint
az árpa (15%) aránya. Érdekesség, hogy a vizsgált kisüzemekben a tojótáp a
napi takarmányadagból mindössze 6%-al részesedett átlagosan a megyei
mintában.
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5.1.3. A kisüzemi termelés ökonómiai elemzése
Az egy tojóra vetített éves takarmányfogyasztást költségesítettük. Egyik
megközelítésből a (gazdák által megadott) vásárolt takarmányárakkal
számoltunk, míg a másik esetben a növénytermesztés önköltségeivel.
Mindkét számítást elvégeztük, s azt tapasztaltuk, hogy a gazdák beszerzési
árai alacsonyabbak voltak az AKII által magadott társas vállalkozások
növénytermesztési önköltségeinél. Ennek oka, hogy 1998-ban a gabonafélék
értékesítési ára nem fedezte a termelés költségeit. Az így számított éves
takarmányköltség egy tojóra vetített átlaga vásárlás esetén 1097 Ft-nak
adódott tojótyúkonként, míg az önköltséggel "terhelt" esetben 1353 Ft volt.

saját előállítású
takarmánnyal

vásárolt
takarmánnyal

1 400 Ft
1 300 Ft
1 200 Ft
1 100 Ft
1 000 Ft
900 Ft
800 Ft
700 Ft
600 Ft
500 Ft
400 Ft
300 Ft
200 Ft
100 Ft
0 Ft

ta k

arm

k öl
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ene

r gi

a

17. ábra: Az egy tojótyúkra vetített éves közvetlen költségek alakulása
A

tojás

önköltségének

meghatározásakor

feltüntettem

az

részmunkaidős kisgazdaságainak aktuális önköltségeredményeit is.
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AKII

13,58

14
12

10,6
9,4

10
F t/d b

13,2

9

7,8

8
6
4
2
0
önköltség
(I.)

önköltség
(II.)

önköltség
(III.)

önköltség
(IV.)

önköltség
(AKII)

szűkített
önköltség
(AKII)

18. ábra: Az önköltség alakulás különböző számítások mellett
Ahol:
Az önköltség I.: Saját termelésű takarmánnyal megoldott termelés esetén a
gazdálkodók átlageredményei alapján (Ft/tojás).
Az önköltség II.: Saját termelésű takarmánnyal megoldott termelés esetén a
gazdálkodók átlageredményei alapján- selejttyúk értéke (Ft/tojás).
Az önköltség III.: Vásárolt takarmánnyal megoldott termelés esetén a gazdálkodók
átlageredményei alapján (Ft/tojás).
Az önköltség IV.: Vásárolt takarmánnyal megoldott termelés esetén a gazdálkodók
átlageredményei alapján- selejttyúk értéke (Ft/tojás).
Önköltség (AKII): részmunkaidős árutermelő kisgazdaságok átlageredménye
alapján (Ft/tojás) (BÉLÁDI, 2002).
Szűkített önköltség (AKII): részmunkaidős
átlageredménye alapján (Ft/tojás) (BÉLÁDI, 2002).
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árutermelő

kisgazdaságok

Az AKII valamint a saját eredményeink között tapasztalható nagyfokú
különbségek magyarázata több összetevőből áll.
Az AKII részmunkaidős kisgazdaságainak átlagos állománymérete 1469
tyúk volt, mely állományméret komolyabb épület- és eszközigényt
feltételez, ezek amortizációs költsége emeli a termelés költségét. Saját
vizsgálatunkban az értékcsökkenést mind a gépek, mind az épületek
esetében 0 Ft-nak számoltuk.
Szintén

az

állományméret

különbségéből

adódik

a

tenyészállat

értékkülönbözet, ahol az Intézet minden esetben költségesít, míg a saját
számításokban két változatban a felhasznált selejttyúk értéke csökkenti a
fajlagos költségeket.
Az AKII számítja az üzemi, valamint az ágazati általános költséget, mely a
saját vizsgálat esetében nem értelmezhető. Az üzemi és ágazati általános
költséget a Kutatóintézet a közvetlen költségekből határozza meg (közvetlen
költségek 5%-a az üzemi, 3%-a az ágazati általános költség), ez szintén
emeli a költségeket.
A felmerülő közvetlen költségeket levontam a megyei piacokon található
kínálati árakból – feltételezve a termék ilyen jellegű értékesítését – úgy,
hogy a saját fogyasztás is piaci értéken került beszámításra. A számítást
mind a négy vizsgált esetre elvégeztem (19. ábra).
Az eredmények láttán kijelenthető, hogy a ciklikusság nem csak az intenzív
termelőknek jelent problémát, hanem a kisüzemi termelőknek is. Az
áprilistól augusztusig terjedő időszakban a fajlagos bruttó nyereségek
lényegesen kisebbek, mint az év másik felében. Ennek oka, hogy a
fogyasztói átlagárak ilyenkor a legalacsonyabbak.
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hónap (1999)

19. ábra: A fajlagos nyereség alakulása a vizsgált termelőknél,
különböző önköltségi számítások mellett (Ft/db tojás)
(A piaci árak forrása: KSH, 1999)

A termelés mindössze egy hónapban és egy számolt variációban volt
veszteséges. Az ökonómia elemzés alapján az is érzékelhető, hogy a magas
fogyasztói árak (december-január) esetén a fajlagos bruttó jövedelem
rendkívül nagy (egyes variációkban meghaladta a 10Ft/tojás értéket).
Ugyanakkor számításba kell venni, hogy a kisüzem ilyenkor termel
legkevesebbet

a

ciklikus

termelés

következményeként,

s

nem

elhanyagolható az sem, hogy az alacsony állománylétszám, valamint az
önfogyasztás

jelentős

szerepe

miatt

a

realizált

bruttó

jövedelem

összességében nem számottevő.
Az előkísérlet ökonómiai értékelésének összegzéseként megállapítható,
hogy a vizsgált gazdaságokban a költségek jelentős hányadát a
takarmányköltség adja. A takarmányköltség aránya a vizsgált költségekből
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74%-nak adódott vásárolt takarmány esetén, míg 77%-nak saját termelésű
takarmány esetén. A kétfajta beszerzési módból származó 3%-nyi különbség
felhívja a figyelmet a tényre, hogy a takarmánygabona-félék termesztéséből
származó költség és jövedelemviszonyok hatással vannak az állattenyésztő
ágazatok költség és jövedelemviszonyaira is. A vizsgált évben a
gabonafélék termelési költsége meghaladta az értékesítés esetén kapható
árakat, azaz a termelés veszteséges volt.
Bevételi oldalról a tojásár éven belüli nagymértékű ingadozása jelent
problémát. A ciklikus termelés hatására a piaci árak is nagymértékben
változnak, rontva ezzel mind az intenzív, nagyüzemi termelés, mind a
kisüzemi termékelőállítás jövedelmezőségét is.
Kritikai megjegyzés illeti a fajlagos bruttó nyereség (Ft/db) mutató
számításának elméleti oldalát, mivel az árbevétel, valamint a közvetlen
költségek

különbségeként

egyfajta

fedezeti

hozzájárulást

kapunk

eredményül. Ha azonban úgy fogalmazunk, hogy a közvetett költségek
számításánál az értéket nullának tekintjük, ugyanígy az értékcsökkenést –
figyelembe véve a speciális üzemméretet, valamint a termelés körülményeit
– akkor jelen vizsgálatnál a bruttó nyereség, valamint az ilyen módon
számított (árbevétel - közvetlen költség) fedezeti hozzájárulás értéke
megegyezik. Célszerűnek tűnik az elkövetkezőkben a Standard Fedezeti
Hozzájárulás

mutatót

alkalmazni,

mely

tartalmilag

pontosabban

alkalmazható az adott számításnál.
További kritikai megjegyzés, hogy a vizsgált állományok ciklikus termelése
nem került beépítésre a modellszámításba. E tényezőt a jövőbeni
vizsgálatoknak feltétlenül ki kell küszöbölniük.
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5.1.4. A gazdálkodás egyéb tényezői
Az egy tojásra felhasznált munkaidő átalagos nagysága 3,13 perc volt. A
termelésre felhasznált munkaidők tekintetében elmondhatjuk, hogy a
legtöbb időt a gazdák a takarmányozásra fordítják (átlagosan 25,9 perc/nap),
a tojásgyűjtésre átlagosan 19,3 percet fordítanak, míg az almozás 12 percet
vett igénybe naponként. Az eredmények értékelésénél figyelembe kell venni
a tényt, hogy a gazdálkodók jelentős része idős, nyugdíjas ember, az ő
munkaképességük nyilvánvalóan nem vethető össze egy fizikailag teljesen
ép és egészséges emberével.
Példaképpen említendő, hogy ha a gazdák munkabérét (200 Ft/óra)
költségként szerepeltetnénk e számításban, úgy a takarmányköltségnél is
nagyobb összeget kapnánk.
A megkérdezett gazdák 42%-a a saját fogyasztáson felüli tojásmennyiséget
értékesítette. Az értékesítés fogalomkörébe jelen vizsgálatnál a tojáskészpénz cserét értelmezzük. Az értékesítés legelterjedtebb módjának a
városi piacokon, illetve a közvetlen házból való értékesítést jelölték meg a
gazdálkodók. Mindössze két gazdálkodó esetében történt bolti értékesítés.
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5.2.

AZ ÁLLATI JÓLÉT FOGYASZTÓI MEGÍTÉLÉSE KAPOSVÁRON (2000)

A kérdőíves felmérés elkészítéséhez nagy segítséget adott a tény, hogy
Franciaországban már készült ilyen jellegű vizsgálat, így azok eredményei –
bár

nem tudjuk

összevetni

saját

vizsgálati

eredményeinkkel

–az

eredménytáblázatban feltüntetésre kerülnek (LATOUCHE, 1999).
A kérdőív adatainak bemutatása előtt meg kell említeni, hogy a felmérést
közvetlenül

megelőző

napokban

a

TV2

Napló

című

adása

az

állatvédelemmel foglalkozott. Mint az ismeretes, hazánkban az állatvédelem
fogalomkörébe nem csak a gazdasági haszonállatok védelme, hanem a dísz-,
hobbi- és társállatok védelme is beletartozik. Az említett műsor – számos
sokkoló felvételt mutatott be kutyaviadalokról – az alábbi kérdést tette fel a
nézőknek: „Ön büntetné-e börtönnel az állatkínzókat?” A műsor végén
beérkezett mintegy 17.000 szavazat 92%-a felelt igennel az elhangzott
kérdésre. Az említett tény azért került közlésre, mert módosíthatta a
közvéleményt, ezzel együtt a vizsgálat eredményeit.
Kevesen tudják, hogy hazánkban már XIX. században létezett jogszabály az
állatok védelmében. A kihágási törvény (1879. Év XL.t.-c) 86. paragrafusa
kimondja: „Aki nyilvánosan botrányt okozó módon állatot kínoz, v. durván
bántalmaz, úgyszintén ki az állatkínzás ellen kiadott rendeletet vagy
szabályrendeletet megszegi, 8 napig terjedő elzárással és 100 frtig terjedő
pénzbüntetéssel

büntethető.”

„Budapest

főváros

szabályrendeletei

tilalmaznak számos máshol szokásos elbánást, p. a szárnyasoknak
összekötött lábukon való hurcolását.” (PALLASZ NAGY LEXIKONA, I
1893)
Az első öt kérdés általános jellegű volt (19. táblázat).
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KÖTET,

19. táblázat: A fogyasztói megkérdezések eredménye az állati jólétről
I.
Fr. (%)

Mo. (%)

1) Hallott -e már az állatvédelmi törvényekről?
igen
81
84
nem
19
16
2) Milyen fórumokon keresztül?
tv
73,5
38
rádió
nincs adat
3
újság
nincs adat
21
többféle
nincs adat
33
egyéb
nincs adat
5
3) Egyetért-e az állati termék előállítás "állatbarát" módjával?
Igen
73
21
Nem
27
78
Mindegy
1
4) Mit tart a legnagyobb problémának az állati-termékelőállításon belül?
tartás/tenyésztés
42,7
53
szállítás
32,1
15
vágás
17
9
elfogadható így
8,2
4
többet említ
19
5) Ön szerint melyik állatfajnál található a legtöbb probléma?
baromfi
57
55
sertés
22
szarvasmarha
66
8
egyéb
2
többet említ
13

Az 1. kérdésre adott válaszok azt bizonyítják, hogy Magyarországon is
magas azon fogyasztók aránya, akik már hallottak az állatvédelmi
törvényekről. Meg kell jegyezni, hogy a francia felmérésben a kérdés úgy
szerepelt, hogy "Ismeri-e az állatvédelemmel kapcsolatos előírásokat?", így
ebben a kérdésben valószínűleg a francia fogyasztók a tájékozottabbak,
mivel kérdőívünkben a „hallott-e?” kifejezés pontosításra szorul a jövőben,
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hiszen nem lehetünk biztosak abban, hogy akik hallottak róla, azok ismerik
is.
A 2. kérdésben mindkét országban a televízió volt a közvetítő csatornák
közül a legismertebb. Meg kell említenünk, hogy Nyugat-Európa
országaiban az állatvédő szervezetek erős politikai és médiabefolyással
bírnak, ezért az elektronikus médiákban (TV, Internet) a rendkívül meglepő
(néha extrém) cselekedeteik (tiltakozások, tüntetések, stb.) miatt gyakran
szerepet kapnak. Ugyanakkor Magyarországon is jelentős az elmozdulás az
állatvédelem irányába. Amíg néhány évvel ezelőtt alig néhány internetes
oldal volt található (az állatvédelemmel kapcsolatosan) magyar nyelven, úgy
napjainkra több száz oldal áll rendelkezésre a témakörben. Ez nem
feltétlenül szakmai ismereteket, azonban mindenképpen az ismeretanyagok
jelenlétét és gyors elérhetőségét, valamint a téma fontosságát hangsúlyozza.
A 3. kérdésből kiderül, hogy hazánkban a vizsgálat időpontjában a
megkérdezettek még idegenkedtek az állati termék-előállítás ilyen módjától,
mindamellett már létezett egy jelentős arányú fogyasztói réteg (21%), akik
ezzel egyetértenek. A francia megkérdezés korábbi adatai rendkívül magas
arányokat

mutattak,

mely

egyrészről

az

ilyen

termékek

jobb

reklámlehetőségeiből, valamint a már említett magasabb ismertségből és
szervezettségből adódhatott. Nem elhanyagolható szempont a fogyasztói
szokások különbsége, valamint a magasabb életszínvonal sem.
Az állati termék-előállítás technológiai folyamatai közül, mindkét országban
a tartás-tenyésztés fázisa az, melyet leginkább nehezményeznek a
megkérdezettek,

másodikként

a

szállítás

körülményeit

kifogásolták

legtöbben. Ez intő jel lehet az állati termékek későbbi fogyasztási trendjének
alakulására vonatkozóan.
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A megkérdezettek véleménye szerint hazánkban az állatfajokon belül a
baromfifajoknál található a legtöbb probléma az állati termék-előállítás
területén. A baromfi fajok rendkívül intenzív (talán legintenzívebb) nevelése
és tartása okozhatta ezt a nagyfokú ellenérzést. A válaszadók szóbeli
kiegészítése azt sugallta, hogy az intenzív baromfitermékek árához
viszonyítva hasonló áron „állatbarátabb” termék beszerzésére is alkalmuk
nyílik. A francia vizsgálatnál a fogyasztók több állatfajra is szavazhattak, ez
indokolja, hogy a számok összege magasabb száznál. A szarvasmarha
tenyésztés területén a francia fogyasztók a borjúk egyedi elhelyezését
kifogásolták leginkább, míg a baromfiágazat területén a tojók ketreces
tartását nehezményezték.
Az utolsó két kérdést összegezve megállapíthatjuk, hogy elsősorban az
intenzív állati-termékelőállításra képes ágazatok (baromfi, sertés) tartási,
tenyésztési kérdései zavarják a hazai fogyasztókat. Talán az sem véletlen,
hogy ezen állatfajok tartása és tenyésztése a kisüzemekben jelentős az
összes termelésen belül. Megjegyzendő, hogy a „házkörüli tartás” nem
teljesíti bizonyítottan az „állati jólét” előírásait.
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20. táblázat: A fogyasztói megkérdezések eredménye az állati jólétről

II.
Fr. (%)
Mo. (%)
6) Vásárolt-e már állatbarát módon előállított terméket?
igen
80
74
nem
20
26
7) Egyetért-e azzal, hogy ezekért a termékekért magasabb árat fizessen?
igen
80
38
nem
20
62
8) Ön szerint változik-e az állatbarát módon előállított termék íze a
hagyományos termékekhez képest?
igen
nincs adat
28
nem
nincs adat
72
9) Ön szerint mennyivel kerül többe az állatbarát termék előállítás?
átlag
12,7
25,5
10) Ha a kétféle módon előállított termék ára megegyezne, melyiket
vásárolná?
hagyományos
nincs adat
6
állatbarát
nincs adat
89
közömbös
nincs adat
5

A második 5 kérdés közül csak 3 esetében rendelkezett a vizsgálat
egybevetésre alkalmas mintával, korábbi eredményekkel. A kérdőív
második fele már inkább a fogyasztási és vásárlási szokásokkal foglalkozik,
valamint az esetleges jövőbeni lehetőségeket kutatja.
Hazánkban a megkérdezettek mintegy 3/4-e úgy gondolta, fogyasztott már
ilyen terméket. Hivatkozva a felmérés szóbeli kiegészítéseire, sokan a
kisüzemi körülmények között előállított termékekre asszociáltak a
kérdésnél.
Közel 40 %-a a megkérdezetteknek hajlandó lenne magasabb árat fizetni az
"állatbarát" termékekért. Talán a kérdés kérdőívben való elhelyezkedésének
köszönhetően

oldottabban

válaszoltak

a

megkérdezettek,

ennek

köszönhetően magasabb arányokat kaptunk, mint a harmadik kérdés
esetében.
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Közel 30% (tévesen?) úgy vélekedett, hogy a termék-előállítás ilyen módja
befolyásolja a termék ízét. A "falusi csirke", a "háztáji disznótoros"
nimbusza a magyar fogyasztók jelentős részében még mindig él,
valószínűleg ennek tudható be a magas arány. Ugyanakkor a termékek
vásárlásakor ez komoly előnyt jelenthet a kisüzemben előállított és
minősített termékeknek.
A fogyasztók úgy gondolták, hogy az ilyen termékek átlagosan 25%-al
kerülnek többe. A francia fogyasztók esetében ismert tény volt, hogy
mekkora az a minimális költség (12,7%) melyért „megvásárolhatják” az
állati jólétet (az adott százalékos érték több állati termék árának átlagából
került meghatározásra). Ugyanakkor, ha az állatjóléti szabályozások
változnak és a szigorúbb feltételeknek kell megvalósulniuk, úgy ezek
nyilvánvalóan tovább növelik a termékelőállítás költségeit. Kérdés, hogy
meddig növelhető az állati termékelőállítás költsége az „állati jólétre”
hivatkozva, hol van az a határvonal, amit a fogyasztók már nem fizetnek
meg? Melyek azok a paraméterek a tojás esetében, melyekkel még tovább
növelhető egy termék értéke (Bio, Label Rouge, stb.)?
Az utolsó kérdésből kiderül, ha a kétféle módon előállított termék ára
megegyezne, akkor a fogyasztók közel 90%-a az állatbarát terméket
vásárolná meg. E kérdés jól mutatja a hazai elvárásokat a fogyaszók
körében, jövedelemkategóriák nélküli felosztásban is. Tény, hogy a hazai
fogyasztók minden „plussz” értéket (legyen az vélt, vagy valós) szívesen
fogadnak, különösen akkor, ha ez többletkiadást nem jelent.
Az állati jólétben előállított termékek részesedése a fogyasztói kosárból,
Nyugat-Európában növekvő. Hazai felmérésünkből kiderült, hogy már
jelenleg is van egy fogyasztói réteg, akik az ily módon előállított termékért
akár magasabb árat is fizetnének.
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Az előbb említett kereslet kielégítéséhez azonban egyrészt minősített
árualapot

kellene

teremteni,

meg

kellene

oldani

a

termékek

megkülönbözetésére irányuló jelölést és ellenőrzést. Enélkül nem lehet a
termék-előállítási különbségekből adódó magasabb kereslethez tartozó
magasabb árbevételt realizálni.
Márkázási-védjegyezési

programok

elképzelhetőek

lennének

tartástechnológiai különbségek alapján is. Ennek értelmét a termékek
könnyebb reklámozhatósága, a fogyasztók tájékoztatása adná. Végezetül
nem szabad megfeledkezni a fogyasztókról, akik csak az ellenőrzött
minőséget hajlandóak preferálni, legyen az bármilyen jellegű minőségi,
vagy etikai szempont.
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5.3.

A TOJÁS FOGYASZTÓI MEGÍTÉLÉSE SOMOGY MEGYÉBEN (2001)

5.3.1. A tojásfogyasztás valamint a beszerzés körülményei
A vizsgált fogyasztók átlagosan 8,25 tojást fogyasztottak hetente (éves
szinten ez átlagosan 429 db/fő/év fogyasztást jelent). A lakossági megoszlás
alapján a városokban átlagosan 7,41 tojást fogyasztanak, ami éves szinten
385 tojásnak felel meg. A falvakban átlag 9,41 tojásfogyasztást
tapasztaltam, ami évi 489 tojás. Ezen értékek jelentősen túlszárnyalják a
KSH országos átlageredményeit. Talán érdemes megemlíteni, hogy a
Hivatal különböző kiadványaiban szereplő értékek szintén jelentősen
eltérnek egymástól. A

HÁZTARTÁS-STATISZTIKAI ÉVKÖNYV

(KSH, 2002) egy

főre jutó élelmiszerfogyasztási adatai – országos átlagban a vonatkoztatott
időpontban – 185 tojás/fő fogyasztásról tájékoztat, a Dél-Dunántúli Régió
esetében az érték 179 tojás/fő/év. Ezzel szemben a Az ÉLELMISZERMÉRLEGEK
ÉS TÁPANYAGFOGYASZTÁS

1970-2001 kiadvány (KSH, 2003) ugyancsak a

2001. évben 284 egy főre jutó hazai átlagos fogyasztással számol. A
különbség valószínűsíthető oka elsősorban az eltérő mintavételi módszer.
Az első esetben a Központ Statisztikai Hivatal e termékre vonatkozó
felmérése családi fogyasztásokat mér. Az adatsorokat folyamatosan vezetik
a családok, egy erre a célra készített naplóban. Az adatsorokat Budapesten,
korrekciós tényezőket figyelembe véve értékelik. A második esetben a
belföldi

tojástermelés

figyelembevételével)

(az

export

eredményei

és

vannak

import
elosztva

mennyiségek
az

országos

átlagnépességgel. Kritikai megjegyzés és egyben kérdés is, hogy mely
értéket tekinthetjük valós, átlagos fogyasztásnak. Tény, hogy a saját
termelés, valamint önfogyasztás, illetve piacra értékesítés jelenleg nincs
regisztrálva,

az

arra

vonatkozó

becslések

figyelembevételével – megkérdőjelezhetőek.
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–

saját

eredményeink

Saját vizsgálati eredményeinkkel szemben is kritikusan kell eljárni.
Mintánkban a felnőtt (18 éven felüli) lakosságot vizsgáltuk, hiszen ők
jelentik a potenciális vásárlóerőt. A minta ezen jellemzője valószínűleg
szerepet játszott a magas fogyasztási értékekben.
Vizsgálati eredményekből

kiderült, hogy a városi fogyasztók 21,5%-a

élelmiszerboltból szerzi be a szükséges tojásmennyiséget, 32%-a piacról,
28,5%-a

ismerőstől,

háztól,

míg

18%-a

saját

termelésből

fedezi

fogyasztását. Ugyanezek az arányok a falusi lakosság esetében 18,4%
élelmiszerbolti, 16% piaci beszerzés, 33,6% ismerőstől, háztól vásárol, míg
32%-a saját termelésből elégíti ki a tojás szükségletét. A beszerzés
körülményeit vélhetően befolyásolta a megye aprófalvas település
szerkezete (20-21. ábra).
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20. ábra: A tojás fogyasztói beszerzése Somogy megyei városokban
(n=172) (%)
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21. ábra: A tojás fogyasztói beszerzése Somogy megyei falvakban
(n=125) (%)
Amennyiben a „saját termelés” és az „ismerőstől, háztól” kategória értékei
esetében elfogadjuk, hogy azok kisüzemi termelésből származnak, úgy
kijelenthetjük: nagyarányú a kisüzemi termelés fogyasztásban betöltött
szerepe. Városok esetében a két kategória együttesen 46%-ot képvisel, míg
falvak esetében 2/3-os az arány. Ha ide soroljuk még a piacon vásárolt
tojásmennyiség felét is, úgy a kisüzemek aránya a tojásfogyasztásból
meghaladja a 70%-ot. Városokban egy alkalommal átlagosan 15 tojást
vásárolnak a fogyasztók, a falvakban 14 db-ot. A tojásosztályozás és
csomagolás számára érdemes megfontolni a kiszerelési méreteknél e
nagyságot (15 db). A magas szórások ismeretében (13,6 és 12,3)
elképzelhető, hogy az átlagos beszerzési darabszámok a 10 db-os
tojástartódoboz és 30-db-os tojástartótálca kombinációjaként jöttek létre.
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5.3.2. A tojással szemben támasztott főbb követelmények
A már hivatkozott piackutató cég által készített felmérés (ULTECO
PIACKUTATÓ KFT, 1999) az átlagos magyar háztartást az alábbiakban
mutatta be:
¾ hetente egyszer vásárol tojást,
¾ hagyományosan piacon veszi,
¾ egy-egy alaklommal több mint 10 darabot vásárol,
¾ vásárlásnál legfontosabb szempontnak a frissességet tekinti,
¾ ezt követi a tisztaság,
¾ az ár a harmadik helyen szerepel a fontossági sorrendben,
¾ a közepes nagyságú tojásokat kedveli,
¾ a barna héjszínt preferálja, nem jellemzi szezonalitás a fogyasztását.
A saját vizsgálati eredményeink alapján az alábbiakban jellemezhetjük a
tojással szemben támasztott főbb, vásárláskor látható követelményeket
(zárójelben a válaszadók száma):
Héjszín jobb, ha:
Barna (253)

Fehér (17)

Mindegy (27)

Átlagos (216)

Nagy (81)

Méret jobb, ha:
Kicsi (0)
Tisztaság:
Fontos (252)

Nem lényeges (45)

Fontos (292)

Nem lényeges (5)

Épség:
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A

tojással

szemben

támasztott

főbb,

a

felhasználáskor

fontos

követelmények:
Szik (sárgája) mérete:
Fontos (172)

Kevésbé fontos (125)

Szik (sárgája) színe:
Fontos (272)

Kevésbé fontos (25)

Sűrűfehérje magasság:
Fontos (135)

Kevésbé fontos (162)

Belső szennyezettségtől (húsfoltoktól, vérfoltoktól) való mentesség:
Fontos (282)

Kevésbé fontos (15)

A tojással szemben támasztott egyéb követelmények:
Csomagolás módja, jelölések, egységesség:
Fontos (137)

Kevésbé fontos (160)

Termék előállítás módja (hagyományos, bio):
Fontos (229)

Kevésbé fontos (68)

Etikus fogyasztás (állatvédelem):
Fontos (202)

Kevésbé fontos (95)

A kérdőív szerkesztésénél kezdetben az „ideális tojás” tulajdonságait
próbáltuk a fogyasztóval meghatároztatni. A kérdőív ilyen jellegű felépítése
segítette a megkérdezettek ráhangolódását a kérdőív további részére,
melyben a súlyozások, illetve preferencia sorrendek is meghatározására
kerültek. Az általános részből az alábbi következtetések vonhatóak le: Azon
értékmérő tulajdonságok, ahol a fogyasztók jelentős része (döntő többsége)
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egy bizonyos választ jelölt meg, mindenképpen fontosnak tekinthetők a
tojás értékesítésénél. Mindezek alapján az „ideális tojás” jelenlegi felmérés
alapján a következő tulajdonságokkal rendelkezik: héjszíne barna, mérete
átlagos, esetleg nagy, szennyezettségtől és sérüléstől mentes.
A héjszín esetében két főcsoportot különböztethetünk meg. Az egyik a fehér
(leghorn típusú tojótyúkoktól származó) szín, míg a másik a barna héjszín.
A barna héjszínű tojások színe az egészen világos krémszínűtől a mélybarna
színig változhat. A vizsgálat csak a két főcsoport elkülönítésére törekedett,
egy újabb vizsgálat esetében célszerű lenne a barna színárnyalat (esetleges
színminta alapján) történő fogyasztói meghatározása is. A nagyméretű
osztályozó és csomagolóállomásokon a terméket igyekeznek egységessé
tenni, nemcsak a tojástömeg, hanem a szín tekintetében is (héjszín intenzitás
mérése).
Belső tulajdonságait tekintve előnyt jelent a szik mélysárga színe, belső
szennyezettségtől való mentessége. Az értékesítés szempontjából kisebb
jelentőségűnek tűnik a csomagolás módja és a jelölés. Előnyt jelentenek a
bio-, illetve „állati jólétet” biztosító tartástechnológiai megoldások, ebben az
esetben azonban előbb-utóbb szükségszerű lesz a minősítés és jelölés a
termék elkülönítése, megkülönböztetése érdekében.
Meg kell említeni, hogy jelen vizsgálat nem terjedt ki az esetleges előnyök
anyagi megítélésére és mérésére.
Az általános – már ezidáig is részben ismert – fogyasztói elvárások után az
egyes tulajdonságcsoportok részletes vizsgálata következett.
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5.3.3. A tojás külső tulajdonságainak értékelése
A kérdőív további részében az egyes tulajdonságcsoportok, azon belül az
egyes tulajdonságok 1-10-ig terjedő skálán való értékelése következett. Az
eredmények értékelésénél megkülönböztettem a városi fogyasztói réteget
(n=172), illetve a faluban élőket (n=125), e két csoport különbségeit
elemeztem.
A városi és falusi fogyasztók számára is a legfontosabb tulajdonság a tojás
épsége (átlag 9,66), majd a tisztasága (átlag 9,02) azután a tojás mérete
(átlag 7,18), végül a héjszín (átlag 7,05) (22. ábra).
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22. ábra: A tojás külső tulajdonságainak fogyasztói megítélése
(10-es skálán értékelve) Somogy megyében
A vásárláskor látható tulajdonságcsoport egyes eredményeinek súlyozása
után megmaradt a vezető szerep az „épség” tulajdonságnak, a „tisztaság”
markánsan a második, míg a héjszín és a méret fontosságának tekintetében
elmosódnak a különbségek.
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5.3.4. A tojás belső tulajdonságainak megítélése
A városi fogyasztók a belső szennyezettségtől való mentességet tartották a
legfontosabbnak, a második helyen a szik színe áll, a harmadik a szik
mérete, míg negyedik a sűrű fehérje magasság.
Falvakban a tulajdonságcsoport elemeinek sorrendiségében ugyanez
tapasztalható (23. ábra).
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23. ábra: A tojás belső tulajdonságainak fogyasztói megítélése
(10-es skálán értékelve) Somogy megyében
Az értékek súlyozása után a belső szennyezettségtől való mentesség – mint
tulajdonság – vezető szerepe méginkább elkülönül a többi értéktől. Szintén
fontosnak tartja a fogyasztó a szik színének intenzitását, a tulajdonság a
súlyozás után is megtartotta második helyét.
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5.3.5. Egyéb tulajdonságok
Városban és faluban a kérdőívre válaszolók közül egyaránt a termék
előállítás módját (bio - hagyományos) találták a legfontosabbnak (átlag
város: 7,78, falu: 8,62). Második az etikus fogyasztás, állatvédelem (átlag
város: 7,16, falu: 7,68), és végül a csomagolás módja (jelölés, egységessége)
(24. ábra).
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24. ábra: A tojás egyéb tulajdonságaink fogyasztói megítélése
(10-es skálán értékelve) Somogy megyében
A termék előállítás módján kérdőívünk esetében az organikus illetve
hagyományos (intenzív) termelési módszereket különböztettem meg. Az
etikus fogyasztáson az állatok „állati jogait” figyelembe vevő termelési
rendszereket értettem. Mindemellett nem volt megkülönböztetve a
kérdőívben az „állati jólét” foka (az extenzivitás mértéke), mely jelentősen
befolyásolja a termelési költségeket.
Kérdés, hogy amennyiben az egyes tulajdonságok többletköltségeit is
figyelembe vettük volna kérdésünknél, mennyivel változtatta volna a meg a
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tulajdonságcsoporton belüli rangsort. Az ULTECO KFT. vizsgálata arról
tájékoztat, hogy a tojás eltarthatóságát vélte a fogyasztó legfontosabb
információnak a csomagoláson. Ugyanakkor kérdés, hogy milyen egyéb
információk közül választotta ezt a vizsgált fogyasztói csoport. A külföldi
példák azt mutatják, hogy egyre nagyobb lesz a jelentősége a különböző
alternatív termelési rendszereknek, ugyanakkor ez csak a csomagolással
együtt tud érvényre jutni (jelölés), megfelelő garanciák mellett. A
csomagolásnak sokkal több információs és reklám jelleget kellene
biztosítani.
A tojás egyszerű termék, azonban a vele kapcsolatos fogyasztói elvárások a
sokfélék. Felhasználása szerint más az igénye az élelmiszeriparnak
(sütőipar, édesipar) és a közvetlen fogyasztásnak. Az élelmiszeripar
mellékesnek tartja a héj színét, de kiemelten fontos számára a tojás mérete, a
belső tulajdonságok (vér- és húsfoltok, sűrűfehérje magasság, szik
intenzitás).
A vizsgálatból kiderült, hogy a közvetlen fogyasztói igények, a tojással
szembeni követelmények más sorrendiséget élveznek, mint az ipari
felhasználók esetében. A tulajdonságcsoportokat vizsgálva a külső
tulajdonságoknál legnagyobb problémát a sérülések jelenthetik, mely
visszavezethető lehet takarmányozási hibákra (Ca hiány), tartástechnológiai
(tojófészken kívüli ovi pozíció, ketreces rendszerben rosszul kialakított élek,
sarkok) és tojáskezelési problémákra.
A

szennyezettség

szintén

kerülendő,

a

tisztaságot

a

második

legfontosabbnak ítélték meg a fogyasztók a külső tulajdonságok közül. A
probléma itt is adódhat tartástechnológiai és genetikai hiányosságokból.
Tartástechnológiánál

elsősorban

a

mélyalmos

illetve

az

alternatív

rendszerek okozhatnak nagyobb arányú szennyezettséget, különösen
figyelni kell a kifutós rendszereknél. Genetikai problémák közül elsősorban
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a szűk petevezetőt illetve szűk kloákát kell megemlíteni. Sokáig nem volt
megfelelő eljárás a tojások tisztítására. Ennek akadálya az volt, hogy
mosással a tojáshéjon lévő kutikula réteg sérül, így a kórokozók gyors
romlást idéznek elő a tojásban, illetve fertőzésveszélyt jelentenek a
fogyasztókra. Legelterjedtebb tisztítási megoldás a frissen gyűjtött tojás
száraz ruhával való áttörlése, ugyanakkor nagy üzemekben az eljárás nagy
élőmunka igénye miatt nem megvalósítható, így törekedni kell arra, hogy a
tojás tisztán legyen megtermelve (KOZMA, 1964). Jelenlegi ismereteink
szerint már létezik Magyarországon is az ózonos tojásfertőtlenítés, mely
jelentősen csökkenti a fertőzésveszélyt (ASTEUR TOJÁSFELDOLGOZÓ KFT.).
A héjszín szempontjából meg kell említeni, hogy a jelenlegi közvetlen
fogyasztásra szánt tojások szinte kizárólag barna színűek. Ennek oka, hogy a
hazai fogyasztók csak az ilyen tojást hajlandók megvásárolni. A tojással
kapcsolatos felvilágosításnál törekedni kellene annak hangsúlyozására, hogy
a tojás táplálóanyag tartalmának semmiféle összefüggése nincs a héjszínnel.
A jelenlegi osztályozás, minősítés és eredetjelölés még nem európai szintű a
magyar gazdaságban. Az EU csatlakozáshoz mindenképpen meg kell
valósítani az osztályozó, csomagoló állomások kiépítését. Jelenleg csupán a
nagy áruházláncok követelik meg az egységes méretet (ritkán színt), de az
Unió csak olyan tojást enged forgalomba hozni, mely osztályozott,
minősített és eredetjelölt. Az EU jogszabály hatálya nem terjed ki a
hagyományosnak mondható piaci értékesítésre, a házból való értékesítésre, a
házhoz szállított tojás értékesítésére, valamint az önellátásra termelt tojásra,
így az intézkedések elsősorban az intenzív termelők költségeinek
emelkedését vonhatja maga után. Ugyancsak a költségek emelkedését
idézheti elő az állati jólét előírásainak minimális teljesítése is, mely csak
magasabb értékesítési árak esetén egyenlíthető ki gazdaságosan. A
nagyüzemek költségeinek emelkedése befolyást gyakorolhat a tojás
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beszerzésének körülményeire is, annak jövőbeni alakulására és tovább
növekedhet a kisüzemekből származó tojásmennyiség termelésben és
fogyasztásban betöltött szerepe.
A fogyasztók szívesen fogyasztanának organikus tojást, fontos számukra az
állatok védelme, ez alatt értve a szabad, lehetőleg falusi tartást. Ez a
következtetésem

ellentmond

mindazon

szakirodalomban

olvasható

állításnak, mely azt mondja, hogy a jelenlegi fogyasztók nem igénylik, vagy
nem fizetik meg a termelés ilyen jellegű plusz költségeit. A már hivatkozott
piackutató cég (ULTECO KFT, 1999) által vizsgált országos minta 20 %-ban
hajlandó lenne többet fizetni a bio-tojásért. A tanulmány leírja, hogy
nagyobb arányú érdeklődést tapasztaltak, azonban a fogyasztók többsége
bizalmatlan a bio-tojás „valódiságát”, ellenőrizhetőségét illetően. A saját
vizsgálati eredményekben a válaszadók nagy többsége első helyre
rangsorolta az organikus termék előállítási módot, másodikként az „állati
jólétben” történő termelést.
A csomagolás, a csomagoláson lévő jelölések már ma is nagyon fontosak az
Európai Unióban és várható csatlakozásunk után nálunk, Magyarországon is
előtérbe kerülnek. Jelen felmérésünkben a fogyasztók "csak" a harmadik
helyre rangsorolták.
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5.4.

A KISÜZEMI TOJÁSTERMELÉS
DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (2002)

ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE A

DÉL-

5.4.1. Alapparaméterek
21. táblázat: A kisüzemi tojástermelés alapparaméterei
a Dél-Dunántúli Régióban
Dél-Dunántúli Régió
(2002, n = 50)

Alapadat
Termelőnél tartott tyúklétszám
(felmérés időpontjában)

28

2,5 m2/ tyúk kifutóterületnél nagyobb kifutó aránya
(„free range” tyúkok aránya)

90 %

Átlagos etető hossz (cm/tyúk)

14

Átlagos itatóhossz (cm/tyúk)

4,3

Átlagosan egy tojótyúknak jutó kifutóterület nagysága
(m2)

9,8

Az állomány hasznosítási típus szerinti besorolása (termelői)
Tojótyúk

82,8 %

Kettőshasznosítású

17,1 %

Díszbaromfi

0,1 %

Állománybeszerzés
Naposként vagy előneveltként

41 %

Saját keltetés

48 %

Selejttyúk vásárlás

11 %

Kormegoszlás (részesedés az állományból)
0-1 éves

27 %

1-2 éves

44 %

3-4 éves

24 %

4 évesnél idősebb

5%
Termelési adatok

Intenzitási maximum

85 %

Intenzitási minimum

20 %

Átlagos intenzitás

53 %

Éves termelés/tyúk

187 db
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Az alapparaméterek esetében a felmérés időpontjában a gazdálkodók
átlagosan 28 tyúkkal rendelkeztek, mely állományok a kifutóterületüket
figyelembe

véve

90%-ban

teljesítették

a

holland

„free

range”

tartástechnológia követelményeit. Az alternatív rendszereknek megfelelően
minden gazdálkodó biztosítja a tyúkonként minimálisan 2,5 cm-nyi
itatóvályút, ebből a szempontból jóval meg is haladják az elvárásokat (4,3
cm/tyúk). Etetőhossz tekintetében szintén megfelelnek az alternatív
tartástechnológiáktól elvárt követelményeknek. Ugyanakkor az egy
tojótyúkra jutó kifutóméret (9,8 m2/tyúk) az 1999-es értékhez képest
csökkenést mutat, melynek magyarázata lehet az átlagos állományméret
nagyságának emelkedése.
Az

állományok

termelési

körülményeinek

vizsgált

elemei

alapján

megállapítható, hogy a „ház körüli” állományok – kisüzemek – mindegyike
megfelel az alternatív rendszerektől elvárt minimális követelményeknek
(etető és itatóhossz tekintetében), nagy aránya teljesíti a „free range”
(szabadtartás) rendszer követelményeit is.
Lehetőséget ad az állomány növelésére, hogy kifutóterület alapján átlagosan
közel 4-szeresére (3,92) emelhetnék a gazdálkodók az állománysűrűséget, és
még így is rendelkezésre állna a 2,5 m2/tyúk terület. Az etető-, illetve
itatóhosszra vonatkozó előírások figyelembe vételével is növelhető lenne az
állománysűrűség. (A szűk keresztmetszetet az etetőhossz tekintetében
találhatjuk, itt mindössze 40%-os állománynövelés lehetséges úgy, hogy az
alternatív rendszerektől elvárt 10 cm-nyi etetőhossz biztosítva legyen a
tyúkoknak.)
Megfelelő koordináció és további tartástechnológiai előírások teljesítésével
tehát adott a lehetőség a termékmennyiség növelésére, a márkázásra, a
termék megkülönböztetésére, az adott előnyök anyagi elismertetésére nem
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feltétlen csak a külföldi, hanem (a korábbi vizsgálatok alapján) akár a
belföldi fogyasztói igények kielégítésére.
Az állományok hasznosítási típusba sorolásáról az mondható, hogy
minimális a díszbaromfik aránya, a kettőshasznúnak mondott állományok
mintegy 20%-os aránya mellett döntően tojótyúkokkal termelnek a
kisüzemek. Az egy tojótyúkra vetített éves tojástermelés 187 tojás
átlagosan, melyet az állományok 85%-os csúcsintenzitással, 53% körüli
átlagos intenzitási mutatóval termelnek meg.
Az állatok kora jelentősen befolyásolja a termelési eredményeket, valamint
az intenzitási mutatókat. Az állományok jelentős hányada (44%-a) már a
második termelési évében volt, az első éves, valamint a három évnél
idősebb tyúkok aránya megközelítőleg azonos volt. A túlkorosodott
állomány-összetétel csökkentheti a termelési eredményeket.
5.4.2. Takarmányozás
A megyei vizsgálathoz hasonlóan az állományok takarmányozását ismét
(méréssel

kiegészítve)

vizsgáltuk.

A

napi

takarmányfogyasztás

átlageredményeként 221 g/tyúk értéket kaptunk, megjegyzendő, hogy ez
csak a takarmány „költségesíthető” hányada volt.
A termelési eredményeket figyelembe véve (187 tojás/év), átlagosan 60 g
tojástömeggel számolva (11,22 kg tojástömeg megtermelése esetén) az
elfogyasztott

takarmánymennyiség

alapján

a

takarmányértékesítési

együttható 7,19 kg/kg abban az esetben, ha a gazdaságilag értékelhető
takarmányokat számítjuk. Ez egy tojásra vetítve (60g átlagsúly tekintve
számításunkban) 431,4 g takarmány-felhasználást jelent . Az extrém magas
takarmány fogyasztási és értékesítési eredmények oka lehet egyrészt, hogy a
vizsgált állományok kivétel nélkül udvari, kifutós elhelyezésben voltak,
másrészt az állatok genotípusa és kora.
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A

megyei

vizsgálatok

hasonló

eredményeit

is

figyelembe

véve

megállapítható, hogy a kifutós, udvari tartásban tartott állományok (az adott
hasznosítási típussal és korösszetétellel) közel 3-szor rosszabb hatásfokkal
hasznosítják a takarmánykeverékeket, mint a ketrecben termelő állományok.
A takarmányok összetételénél legnagyobb arányban a kukoricadara
szerepelt (átlagosan 47%), ezt követte a búza (28%), valamint az árpa
(15%). A tojótáp a napi takarmányadagban mindössze 10%-al részesedett, a
mélyinterjú eredményeként kiderült, hogy elsősorban a naposként beszerzett
állományok nevelési fázisában.
5.4.3. A kisüzemi termelés ökonómiai elemzése
Az egy tojóra vetített éves takarmányfogyasztást költségesítettük. Egyik
megközelítésből a vásárolt takarmányárakkal számoltunk, míg a másik
esetben a növénytermesztés önköltségeivel. Mindezek után meghatározásra
került az egy tojótyúkra vetített éves közvetlen költség nagysága,
figyelembe

véve

a

takarmány-

különbségeket (25. ábra).
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és

állománybeszerzésből

adódó

3000

Fertőtlenítés,
felújítás (Ft/db)

2500

Saját keletetés
(Ft/db)

2000

Selejt (Ft/db)

1500

Előnevelt
(Ft/db)
Napos (Ft/db)

1000

Takarmány II.
(piaci áron)

500

0
I.

Ahol:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Takarmány I.
(tak. önköltség)

Napos állományt vásárlás + takarmány termelés
Selejttyúk beszerzés + takarmány termelés
Előnevelt jérce vásárlás + takarmány termelés
Saját keltetés + takarmány termelés
Napos állományt vásárlás + takarmány vásárlás
Selejttyúk beszerzés + takarmány vásárlás
Előnevelt jérce vásárlás + takarmány vásárlás
Saját keltetés + takarmány vásárlás

25. ábra: A közvetlen költségek alakulása a Dél –Dunántúli Régió
kisüzemeiben, Ft/tyúk/év (2002, n=50)
A nyolcféle modellszámítás esetén meghatározott közvetlen költségek
alapján kiszámítható az egy tojásra jutó közvetlen költség nagysága,
valamint a selejttyúk árával csökkentett fajlagos közvetlen költség.
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22. táblázat: A fajlagos közvetlen költségek alakulása
a Dél-Dunántúli Régió tojástermelő kisüzemeiben (2002)
Mutató
Összes közvetlen
költség
(Ft/tojó/év)

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

2 168,6 2 228,6 2 885,6 2 028,6 2 158,6 2 875,6 2 218,6 2 019

Selejt
(Ft/db)

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Fajlagos közvetlen
költség I.
(Ft/tojás)

11,6

11,9

15,4

10,8

11,5

15,4

11,9

10,8

Fajlagos közvetlen
költség II.
(selejt árát
leszámítva)
(Ft/tojás)

10,5

10,8

14,4

9,8

10,5

14,3

10,8

9,7

A táblázat kiegészítéseként meg kell jegyezni, hogy az a selejttyúk, mely a
kisüzemi termelésből kiesik, a legtöbb esetben felhasználásra kerül. A
táblázat utolsó sorában található tojásra vetített fajlagos közvetlen költségek
esetében a selejt felhasználását levontam az összes közvetlen költségből, és
ennek megfelelően osztottam el a fajlagos hozamokkal.
A fajlagos költségek után megvizsgáltam a 2002. év piaci árait (26. ábra).
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26. ábra: A tojás felvásárlási és kínálati árának alakulása 2002-ben
(Ft/db)
Forrás: KSH, 2003, Statisztikai hivatal havi közleményei

A tojás felvásárlási és kínálati ára között az év teljes időszakában
végighúzódik egy 6 Ft/db-os különbség, ami szubjektív véleményem szerint
rendkívül magas kereskedelmi árrés, hiszen a tojás közvetlen költségének ez
az érték mintegy 50-60%-a. A tojás felvásárlási ára elsősorban az intenzív
gazdaságok működését befolyásolja, mivel a kisüzemek esetében (történjen
az eladás akár háztól, akár piacon) az értékesítési ár megfeleltethető a
kínálati árnak. A grafikonról az is leolvasható, hogy az adott évben a
Budapesti kínálati árak átlagosan 1 Ft-tal magasabbak voltak, mint a vidéki
városok kínálati árai.
Alapelképzelésem szerint, most a vidéki városok kínálati áraiból ki kellene
vonni a termelés fajlagos költségeit (tojásra vonatkoztatva) és máris egy
nyereségmutatót kaphatunk eredményül. Ugyanakkor, így nem korrigáljuk

116

az eredményeket a ciklikus termelés – kisüzemekben jellemző –
viszonyaihoz.
A korábban leírt és ábrázolt eset ugyanis azt feltételezi, hogy a termelés
folyamatos és egyenletes, s ekkor a piaci árak csökkenése miatt a nyári
időszakban okoz törést az eredmény függvényben. A kisüzemi termelésben
lévő állományok termelése ugyanakkor ilyenkor a legmagasabb, a magas
kínálati árak esetében (november-január) termelése – s ezzel együtt piaci
részesedése is – alacsony. Hogy e hibalehetőséget kiküszöböljük a
számításból, modellezni kell a házkörüli állományok termelését. Számtalan
szakirodalom található (elsősorban 1950-es évekből) a természetes
megvilágítás, valamint az intenzitási görbe alakjáról, SZLAMECKY (1959)
azonban számadatokkal alátámasztva mutatja be az intenzitási görbe
alakulását.

Forrásként

felhasználva

munkáját

meghatározható

jelen

termelési színvonalra (187 tojás/tyúk/év) a termelési intenzitás görbe (27.
ábra).
Az

intenzitási

görbe

(figyelembe

véve

a

kisüzemi

állományok

kormegoszlását) meghatározásra került egy-, illetve kétéves tyúkokra
vonatkozóan is. A görbékre trendet illesztettem, mely egy másodfokú
polinom egyenlettel került meghatározásra. Az R2 érték jelen esetben a
görbe illeszkedésére utal. Az intenzitási görbe jól leírható egyenletekkel.
Amennyiben tudjuk a fajlagos hozamokra korrigált havi intenzitási
értékeket,

meg

tudjuk

határozni

tojástermelésének mennyiségét.
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27. ábra: A termelési intenzitás változása SZLAMENCKY (1959) nyomán
a Dél-Dunántúli Régió kisüzemi eredményei alapján 2002-ben
Az R2 értékek már másodfokú polinom egyenlet esetén is viszonylag jó
illeszkedésre utalnak, megjegyzendő, hogy pl. hatodfokú polinom
egyenlettel az R2 érték már 0,95-nek adódik.
Az összehasonlítás alapjául szolgáló, AKII tesztüzemi rendszerének
adatbázisa

az

árbevétel,

valamint

a

közvetlen,

változó

költség

különbségeként fogalmazza meg a Standard Fedezeti Hozzájárulást (SFH).
Mivel a saját vizsgálatokból származó költségadatok e költségcsoport
(közvetlen változó költség) eredményeit határozták meg (értékcsökkenés =
0Ft; közvetett költség = 0 Ft) így az SFH használata a saját vizsgálat
esetében is indokolt. Ennek fajlagos (tojótyúkra vetített, havonkénti) értékeit
mutatja be a 28. ábra.
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28. ábra: A Standard Fedezeti Hozzájárulás alakulása a kínálati ár,
a közvetlen költségek és az intenzitási görbe függvényében
(Ft/hó/tojótyúk)
Az egy tojótyúkra jutó havi Standard Fedezeti Hozzájárulás számításának
módja:
(tojás kínálati ár-tojás közvetlen, változó költség) x fajlagos hozam x intenzitási %
12 x 100

Az így kalkulált havi eredmények azt mutatják, hogy 2002-ben elsősorban a
tenyészanyag

beszerzésének

körülményei

befolyásolták

az

adott

eredménymutatót (mindkét variáció esetében, amelyik veszteségesen termel
a június vége, augusztus vége közötti időszakban, előnevelt jérce vásárlás
történt). A kétféle módon számított takarmányozási megoldás a közvetlen
költségek alakulását kevésbé befolyásolta.
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A fajlagos SFH éves nagysága tojótyúkonként 180 Ft/év, illetve 625 Ft/év
között alakult, ami azt jelenti, hogy az SFH tojásonként egy forinttól 3,5
Ft/db-ig terjed. Az SFH nagysága egy 28-as tyúkállománnyal rendelkező
kisüzemben még a legkedvezőbb esetben is csekélynek mondható (17.500
Ft/év).
Szintén eredményként állapítható meg, hogy a kisüzemi termelés fajlagos
hozamait az állománybeszerzés módja (napos, előnevelt, selejttyúk, saját
keltetés) kevésbé befolyásolta, a tartástechnológiai rendszer (kifutós tartás,
természetes megvilágítás) hatása azonban döntő. Ez alapján kijelenthető,
hogy a kisüzemi termelés-, tartás- és takarmányozási technológia nem képes
realizálni a nagyteljesítményű korszerű tojóhibridek termelési eredményeit.
Az ilyen állományok beszerzési költsége – nem kiaknázott termelési
képességeik miatt – rontja a termelés gazdaságosságát. Ugyanakkor a
kisüzem jó eredménnyel hasznosítja a selejttyúkokat, illetve a saját keltetésű
állományokat. E vizsgálati ponthoz kapcsolódóan megfontolandó a
kisüzemi termelés illesztése az őshonos illetve kettős hasznosítású
állományokkal való termeléshez, melynek értelmét egyrészt a hústermelés,
másrészt a speciális termékelőállítás, részben pedig akár a génbanki
megőrzés is adhatja.
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5.4.4. A gazdálkodás egyéb tényezői
Az egy tojásra felhasznált munkaidő átlagos nagysága 5,3 perc, az egy
tojóra felhasznált napi munkaidő mennyisége 2,6 perc. A termelésre
felhasznált munkaidők tekintetében elmondhatjuk, hogy a legtöbb időt a
gazdák a takarmányozásra fordítják (átlagosan 27,9 perc/nap), a
tojásgyűjtésre átlagosan 19,3 percet fordítanak, míg az almozás 11,4 percet
vesz igénybe átlagosan. Az állományra egy nap átlagosan felhasznált
munkaidő 72,8 perc, azaz egy és egynegyed óra.
A felmérésben a megkérdezettek 32%-a értékesítette termékét, jellemzően
piacon és háztól. Jelentős volt a termelt tojás ajándékozása (38%), és cseréje
(12%). Amennyiben az átlagos értékesítési és fogyasztási eredményeket egy
gazdaságra vonatkoztatjuk, akkor az alábbi eredményeket kapjuk (23.
táblázat).
23. táblázat: Az átlagos kisüzem által kibocsátott tojás
mennyisége és megoszlása
%
14
16
2
12
38
18
100

Értékesítés házból
Értékesítés piacon
Bolti értékesítés
Csere
Ajándékozás
Feltételezhető saját fogyasztás
Összesen

db
733
838
105
628
1 990
942
5 236

A feltételezhető fogyasztás (saját tojásfogyasztási átlageredményeinket
figyelembe véve) 2,2 fő igényét elégíti ki átlagosan. A saját fogyasztás és az
ajándékozás kategória együtt azonban már 6,8 főét.
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5.4.5. Méretökonómiai mutatók a vizsgált kisüzemekben
Az „Anyag és módszer” fejezetben tárgyalt módon a Standard Fedezeti
Hozzájárulások alapján (kizárólag a tojástermelés adatait figyelembe véve)
szakágazati szinten meghatározásra került a vizsgálatba vont gazdaságok
Európai Méretegysége (EUME). Ez a modellszámításban szereplő a nyolc
számított variáció esetén ez az alábbiak szerint alakult.
24. táblázat: A kisüzemi tojástermelés szereplőinek
Európai Méretegysége az éves Standard Fedezeti Hozzájárulás alapján
Számított
variáció
Variáció I.
Variáció II.
Variáció III.
Variáció IV.
Variáció V.
Variáció VI.
Variáció VII.
Variáció VIII.

Éves STF
(Ft/állomány)
15 355
14 492
5 040
17 369
15 498
5 183
14 634
17 512

Éves STF
(EURO/állomány)
(1 Euro = 250 Ft)
61,42
57,96
20,15
69,47
61,99
20,73
58,53
70,05

EUME
0,05
0,05
0,02
0,06
0,05
0,02
0,05
0,06

A szakágazati szinten 0,02-0,06 EUME a kisüzemi tojástermelés tartós
jövedelemtermelő képességét fejezi ki. Az értékek alapján kijelenthetjük,
hogy az éves SFH jóval kevesebb az AKII által használt kisüzem kategória
felső határánál (1.000.000 Ft).
A tyúkférőhelyek száma alapján a vizsgált termelők mindegyike a Baromfi
Terméktanács által használt kisüzemi kategória határvonala alatt maradt
(1.000>).
A KSH szerinti besorolás alapján – szintén csak a szakágazati szintet
vizsgálva, azaz kizárólag a tojástermelést figyelembe véve – az
állatállomány alatta marad a 2,6 számosállatnak, így azok kisméretű
gazdaságnak tekinthetők.
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Méretökonómiai megállapítás, hogy a vizsgált termelők a szakirodalmi
feldolgozásban

található

minden

hivatal

és

intézmény

„kis”

méretkategóriájába sorolhatóak.
Az üzemek méretét meghatározzák a velük szembeni társadalmi elvárások
is. DOBOS (2000) felhívja a figyelmet, hogy az üzemnagyságot kifejezheti az
a mutató is, hogy egy adott üzem hány fogyasztó igényét elégíti ki. A
mutató előnye, hogy naturáliában számol, s követi a fogyasztói szokásokat.
Ugyanakkor pont dinamikus mivolta miatt nehéz pontosan meghatározni. A
25. táblázat eredményei felhívják a figyelmet, hogy az egyes termékek
fogyasztási mutatószámainak eltérése miatt az egyes üzemi méretkategóriák
akár össze is mosódhatnak.
25. táblázat: A Dél-Dunántúli Régió átlagos kisüzemi tojástermelőjének
méretökonómiai besorolása a fogyasztási szokások figyelembevételével.
Adatforrás

Mutató
Kalkulált éves
tojásfogyasztás
(db/fő/év)
Átlagos
kisüzem által
termelt tojás
(db/év)
A termelt
mennyiség
hány fogyasztó
igényét
teljesíti (fő)

Háztartásstatisztikai
évkönyv (KSH,
2002)
Dél-Dunántúli
Régió

Élelmiszermérlegek
és
tápanyagfogyasztás
(KSH, 2003)
Országos átlag

Somogyi
Város
(Saját
vizsgálat)

Somogy
Falvak
(Saját
vizsgálat)

Somogy
átlag

179

284

385

489

429

5236

5236

5236

5236

5236

29,25

18,44

13,6

10,71

12,21

Az eredmények alapján megállapítható, hogy e naturális mutató dinamikus
módon képes követni a gazdálkodás méretét, azonban a fogyasztási
szokások pontos és naprakész információi nélkül nem határozható meg.
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Az elvégzett vizsgálatok alapján az alábbi SWOT analízist készíthetjük a
Dél-Dunántúli Régió kisüzemi tojástermelésről:
26. táblázat A kisüzemi tojástermelés SWOT analízise
Erősségek

Gyengeségek

•

Piaci viszonyokhoz való gyors
alkalmazkodás

•

Alacsony fajlagos hozamok

•

•

Gyenge genetikai háttér

Állatjóléti szempontok teljesülése

•

•

Túlkorosodott állományok

Kedvező fogyasztói megítélés

•

•

Magas takarmányfelhasználás

Jelentős részesedés a fogyasztásból

•

•

Ciklikus termelés

Nagy fajlagos SFH

•

•

Jól illeszthető más programokhoz

Nem egységes termékmennyiség és
minőség

•

Sem termelésben, sem
értékesítésben nem kötik szabályok

•

Alacsony üzemi SFH

•

•

Nagy élőmunka felhasználás

Segíti az önellátást, hozzájárul a
családi bevételekhez

•

Piaci szervezetlenség

•

Kihasználja a meglévő
eszközállományt

•

Hasznos időlekötést eredményez a
gazdálkodóknak

Lehetőségek

Fenyegetettségek

•

Koordináció – magasabb árbevétel

•

Állategészségügyi problémák

•

Állománynövelés

•

•

Speciális termékelőállítás –
osztályozás, minősítés

Szomszédos
országok
hasonló
kisüzemeinek termékei - árverseny

•

Jogszabályi
szigorítások
értékesítés területén

•

Demográfiai változások, urbanizáció –
falvak
elnéptelenedése,
fiatalok
városba költözése

•

Fogyasztói
változásai

•

Csökkenő életszínvonal

•

•

Kapcsolódás más programokhoz
(bio, őshonos, vidék
népességmegtartó képességének
növelése, falusi turizmus)
Fogyasztói szemléletváltás

értékítélet

más

–

az

irányú

A SWOT analízisben szereplő egyes pontok bővebb kifejtése és magyarázat
jól illeszthető a dolgozat KÖVETKEZTETÉSEK c. fejezetébe.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
A kisüzemi gazdálkodás megismerése és jellegzetességeinek vizsgálata
fontos lehet bármely állattenyésztési szakágazat szempontjából. Mivel a
termék-előállítás jelentős hányada (mintegy fele) a tojástermelés esetében e
gazdaságtípusban történik, mindenképpen hasznos alapinformációkat lehet
gyűjteni megyei, regionális szinten, mely eredmények előkészíthetnek akár
egy

országos

felmérést

is.

Megfontolandó

lehet

más

gazdasági

haszonállatok esetében is (sertés, nyúl) a kisüzemek vizsgálata.
A

kisüzemi

tojástermelés

jellemzője

az

egyenként

alacsony

állománylétszám, a képződött termék (tojás) azonban összességében komoly
tételt jelent a hazai piacon. Tojástermelés esetében a kisüzemi körülmények
között termelő állományokra, nem vonatkoznak az EU állatvédelmi
rendelkezései, másrészről az ilyen állományok túlteljesítik azokat.
Fogyasztói megkérdezésünk azt mutatta, hogy az „állat jólét”-ben előállított
termékeket (azonos ár mellett) a fogyasztók 90%-a választaná.
Esélyt biztosít a kisüzemeknek, hogy a fogyasztók jelentős része
beszerzéseinél előnyben részesíti a kisüzemi termékeket (fogyasztók 32%-a
piacról, 28,5 %-a háztól, ismerőstől, míg 18%-a saját termelésből fedezi
szükségleteit). Marketing jellegű vizsgálataink magasabb tojásfogyasztást
mutatnak, mint a KSH kiadványok. A különbség adódhat a mintavételi,
valamint a regisztrációs különbségekből, de településszerkezeti eltérésekből
is.
A kisüzemi gazdálkodás felméréséhez és elemzéséhez javasolt saját
vizsgálati terv elkészítése, sajátos módszertani megközelítés is.
A felmérés sajátossága esetén szakágazati szinten fontos, hogy mely
tulajdonság alapján tekintjük kisüzemnek a vizsgált termelőegységeket,
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milyen méretökonómiai mutatót tekintünk mérvadónak, milyen ismérvek
alapján lehet csoportosítani és reprezentatívvá tenni a mintát.
Az elemzések és elemzés-módszertani kérdések esetében figyelemmel kell
lenni

a

kisüzemek

jellegzetességeire,

(közép

tartási,

és

nagyüzemektől

termeléstechnikai,

eltérő)

termelési

termeléstechnológiai

mutatószámaira, ezzel párhuzamosan értékesítési és termék-felhasználási
arányaikra. Ehhez sok esetben szükséges új vagy újszerű mutatók
alkalmazása is.
A kisüzemek szerepét számos szerző hosszútávon is jelentősnek véli.
Motivációk tekintetében szerepet játszik a saját vagy ismerősi kör
fogyasztásának kielégítése, meglévő eszközállomány kihasználása, a
hagyomány, a töredékidők hasznos kihasználása, jövedelem-kiegészítés,
munkaerő hasznos lekötése, stb.
A

kisüzemek

marketingmunka
értékesítéséhez.

jobb

megismerése

szükséges
Csak

ily

a

után

termékek

módon

azok
közös

realizálható

a

koordinációja

és

minősíttetéséhez,
termék

esetleges

különlegességéből származó többlet árbevétel, ugyanez segíthetné a nagy és
középüzemi termelés tervezhetőségét is. Érdemes lenne azon kistermelők
összefogása, akik önellátáson felüli termék-előállításra képesek, és
termékük teljesíti a „free range” tojástermelés feltételeit, vagy egyéb
elnevezésű alternatív technológia feltételeit. Amennyiben jelenleg még
nincs ilyen kategória, érdemes „hungarikumot” képezni a termékből,
követve a francia „Label Rouge” példát.
Javasolható a kisüzemekre vonatkozó támogatási rendszer kiépítése,
melynek csak regisztrációs feltételekkel szabad megvalósulnia, figyelembe
véve a termék-előállítás teljes volumenének tervezhetőségét. A kisüzemi
termelés – jelen vizsgálat eredményei alapján – támogatható állatjóléti
előírások teljesítése alapján, valamint jól illeszthető más programokhoz
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(őshonos és régen honosult állatfajták tartása – génbanki megőrzés, falusi
turizmus,

Nemzeti

Agrár

Környezetvédelmi

Program,

vidék

népességmegtartó képességének növelése, stb.).
A vizsgálatok azt mutatják, hogy jelenleg nincs kiaknázva a kisüzemek
maximális termék-előállító képessége. Az előállított termékmennyiség
nagysága növelhető az állománynagysággal (mind az előírások, mind a
meglévő kifutóterület alapján jelentősen növelhető, úgy, hogy teljesítse a
„free range” követelményeket) ehhez azonban növelni kell a meglévő etetőitató nagyságot. Másoldalról a fajlagos termelési eredmények emelésével
lenne növelhető a termékmennyiség. Ehhez azonban tartási és tenyésztési,
állategészségügyi

és

takarmányozási

ismeretekkel

kell

ellátni

a

gazdálkodókat. Szintén e részterülethez kapcsolódóan fontos lenne a
ciklikusság csökkentése a kisüzemekben – javasolható a világítási
programok (kiegészítő megvilágítás) alkalmazása a kisüzemekben.
Komoly kérdéseket vethet fel az állományok állategészségügyi állapota – e
szakterületen szintén célszerű vizsgálatokat kezdeményezni.
Méretökonómiai megközelítésben célszerű az egy év alatt előállított
termékmennyiség, valamint az egy főre jutó fogyasztás hányadosát, mint
méretökonómiai mutatót alkalmazni:
¾ amennyiben az arányszám kisebb, mint 100, kisüzem,
¾ amennyiben 100-1000 között, középüzem,
¾ 1000 felett nagyüzemnek tekinthető az aktuális termelőegység.
Az így kalkulált mutatószám esetében célszerű a vizsgált állati-termék
fogyasztási vizsgálatát elvégezni – így különböző földrajzi és módszertani
különbségek esetén is meghatározható a mutató.
A kisüzemi tojástermelés negatív tulajdonságai mellett rendelkezik számos
előnnyel a nagyüzemi termék-előállításhoz képest. Meg kell említenünk a
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piaci viszonyokhoz való gyors alkalmazkodást, valamint a tényt, hogy az
extenzív tartásmód miatt speciális termék-előállításra képes.
Az alacsony termelési mutatók ellenére a gazdálkodó, ha maga értékesíti
termékét, jelentős SFH-t érhet el. Legsikeresebb akkor lehet, ha a
szezonalítását minimálisra tudja csökkenteni (pl.: világítás bevezetése).
Ugyanilyen fontos a termelő állomány beszerzésének kérdése. A kisüzem
alacsony fajlagos hozamai miatt nem képes előnevelt hibridállományok
megfelelő szintű kihasználására. Jó megoldás lehet a napos vásárlás
(vegyesivar esetén a kakasok házkörüli hízlalása), bár az eredmények
tekintetében a selejttyúkok beállítása, illetve saját keltetésű állományok
szintén hasonló nagyságú bruttó nyereséget érhetnek el.
Az

extenzív

módon

előállított

állati

termékek

Európában

egyre

keresettebbek és elfogadottabbak. A hazai felmérésből kiderült, hogy már
jelenleg is van egy fogyasztói réteg, amely az ily módon előállított termékért
akár magasabb árat fizetne.
Regionális szinten jó lehetőségekkel rendelkezünk a tojástermelésre.
Egyrészről a régió takarmánybázisa, másrészről olyan nagy múltú vállalatok
(Bóly) találhatóak itt, melyek méltán keltették fel a külföldi befektetők
figyelmét is (Pollmann úr – Tolna megye, 2000).
Regionális szinten is meg kellene valósítani egy osztályozó-csomagoló
állomás működtetését, mely egyrészről logisztikai központja lehetne az itt
termelt

tojásnak,

másrészről

egységes

fogyasztókat.
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minőségről

biztosíthatja

a

7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

1. Feltártam és számszerűsítettem a Dél – Dunántúli Régióban a kisüzemi
tojástermelés gazdasági jellemzőit. Megállapítottam, hogy a kisüzemi
tyúkállomány 90 %-ban teljesíti az alternatív tartásmódba sorolt „free
range” tartástechnológia követelményeit. Állományának többségét
(82,8%) tojó típusú tyúk teszi ki, melynek termékeit 32 %-ban
értékesítik. A gazdálkodás eredményességét elsősorban a tenyészanyag
beszerzése befolyásolja.
2. Megállapítottam, hogy a Dél – Dunántúli Régióban a tojás fogyasztói
megítélésében a termék előállítás módja után rangsorban az állatvédelmi
szempont következik, megelőzve a csomagolási módot. Az állatvédelmi
követelmények érvényesítése miatti magasabb tojásárakat a kaposvári
fogyasztók 38 %-a hajlandó megfizetni. A tojásfogyasztás tekintetében
jelentős különbségek adódhatnak a KSH eredményeitől. Ebből adódóan
a kisüzemek fogyasztásban betöltött szerepe egy-egy szakágazatban,
adott földrajzi és gazdasági környezetben, nagyobb lehet az országosan
becsült értékeknél.
3. A Dél – Dunántúli Régió kisüzemi tojástermelésének SWOT analízisén
alapuló értékelésével feltártam annak erősségeit (gyors alkalmazkodás a
piachoz,
állatjóléti
szempontok
érvényesülése,
önellátás,
eszközállomány kihasználás, hasznos időtöltés, családi árbevételt segítő
tevékenység, a tojás kedvező fogyasztói megítélése). Gyengeségeit
(alacsonyak a fajlagos hozamok, magas a takarmány felhasználás,
ciklikus a termelés, nagy az élőmunka igény, szervezetlen a piac),
lehetőségeit (speciális termék előállítással, a termelés koordinációjával
növelhető az árbevétel, bio - , őshonos állattartó programokhoz való
csatlakozási lehetőség, kedvező fogyasztói magatartás) és
fenyegetettségeit (állategészségügyi problémák, szigorodó jogi
szabályozás, erősödő árverseny, elvándorlás).
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8. ÖSSZEFOGLALÁS
A hazai tojástermelésben a kisüzem szerepe hagyományosan magasnak
mondható. Így volt ez a múlt században, a szocializmus időszakán át a
rendszerváltáson keresztül, egészen napjainkig. Jelenlegi arányát a
szakértők állománynagyság alapján 50% körüli értéknek becsülik,
termelésben való részesedése 40%-45% körülire tehető. Bár a hazai
tojástermelő szakágazat elsősorban a belföldi kereslet kielégítésére
szorítkozik, a kisüzem ilyen magas aránya számtalan piaci zavart okozott az
intenzív

gazdálkodók

termelésében.

Az

egyenként

alacsony

állománylétszámú, összességében azonban komoly tételt jelentő „házkörüli”
tartás jellegzetessége a kifutós, udvari tartás, valamint a természetes
megvilágítás, melynek hatására az ilyen állományok termelése ciklikus,
tavasz végi-nyár eleji csúccsal. E szektor okozza a tojásár nagymértékű
változásait az év különböző időszakaiban, rontva az intenzív gazdálkodók
tenyészállat kihasználtságát, ezzel együtt termelésük jövedelmezőségét.
Negatívumai mellett rendelkezik azonban pozitív vonásokkal is. A
szakágazat Európai Uniós csatlakozása és a tagság estén vállalandó
kötelezettségek közül a termelés ezen része eleve teljesíti az állati jólét
rendelkezéseit, azon okból kifolyólag, hogy a 350 alatti tyúkállományokra a
rendelkezés nem vonatkozik. Szintén fontos megemlíteni, hogy segíti a
vidéki népesség önellátását, valamint folyamatos árbevételhez juttatja a
termelőket.
Meg kell említenünk a Nyugat Európai országok fogyasztói szokásának
változását, mely a baromfitermékek esetében annyit jelent, hogy a fogyasztó
elvárja minimális szinten az állati jóléti szabályok betartását, preferálja az
extenzív tartásmódokat. Több nemzetközi publikáció azt igazolja, hogy
egyre több fogyasztó hajlandó megfizetni az ily módon termelt
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baromfitermékek (tojás) extra költségeit. A fogyasztói elvárásoknak való
megfelelés végett az EU tagországaiban az alternatív tartástechnológiák
aránya magas, a hagyományos ketreces technológiákhoz képest.
Amennyiben bizonyítást nyer a hipotézis, mely szerint a jelenlegi kisüzemi
termelés tartástechnológiai paraméterei teljesítik a „free range” (szabad
tartás) követelményeit, úgy egyrészt a hazai kisüzemi gazdálkodók (német
és

holland

példák

alapján)

akár

kétszer

magasabb

tojásárral

is

számolhatnának. Másoldalról viszont a hazai szakágazat, mind a jelenlegi
EU tagországok, mind pedig a csatlakozni kívánó országok közül,
kiemelkedően

magas

szabadtartásból

származó

tojásmennyiséggel

csatlakozhat az Európai Közösséghez.
Dolgozatom célkitűzése az volt, hogy a Dél-Dunántúli Régióban található
tojástermeléssel

foglalkozó

kisüzemek

termelési

jellegzetességeit

felmérjem, ökonómiai értékelésüket elvégezzem.
Ennek érdekében regionális és megyei kísérletsorozatot hajtottam végre. A
kitűzött cél elérése érdekében meg kellett vizsgálnom az általam kisüzemi
méretkategóriának tekintett állományok alapparamétereit, termelésük
jellegzetességeit, tartástechnológiai jellemzőiket, és jellemezni termelésük
gazdaságossági mutatóit. A vizsgálat másik részében azonban figyelembe
kellett venni a fogyasztói véleményeket, melyre két vizsgálatot végeztem:
egyikben a Kaposvári fogyasztókat kérdeztük arról, hogy jelenleg milyen a
fogadtatása, ismertsége az állati jólétet kitűző intézkedéseknek. A másik
vizsgálat, Somogy megyében, a tojás fogyasztói megítélésére irányult.
Marketing jellegű vizsgálataink azt mutatták, hogy magas azon fogyasztók
aránya, akik már hallottak az állatvédelmi törvényekről. Már jelenleg is
létezik egy fogyasztói réteg, akik az ily módon előállított termékért akár
magasabb árat is fizetnének. Az előbb említett kereslet kielégítéséhez

131

azonban egyrészt árualapot kellene teremteni, másrészt meg kellene oldani a
termék megkülönbözetésére irányuló jelölést és ellenőrzést. Ezek nélkül
nem lehet realizálni a termék-előállítási módból származó többlet árbevételt.
Nem szabad megfeledkezni a fogyasztóról, akik csak az ellenőrzött
minőséget hajlandóak preferálni, legyen az bármilyen jellegű minőségi,
vagy etikai szempont.
A tojás külső értékmérő tulajdonságainál megállapítható egy fontossági
sorrend: 1. épség, 2. tisztaság, 3. méret, 4. héjszín. A sorrend betartása a
tojás értékesítésénél jelenthetnek előnyt. Mivel a vásárláskor e tulajdonság
(valamint az ár) alapján választ a fogyasztó, érdemes a sorrendiségnek
megfelelő válogatott, osztályozott árut értékesíteni.
A belső tulajdonságok egy hosszú távú piacon maradást feltételezve szintén
fontosnak mondhatók. A szik (sárgája) színe takarmány-kiegészítőkkel
befolyásolható, míg a belső szennyezettségtől (vér és húsfoltoktól) való
mentesség, a szik aránya (mérete) a tenyésztőmunka során lehet fontos
célkitűzés. A sűrűfehérje magasságot elsősorban a tojás frissességével,
valamint a tárolás megfelelő minőségével lehet befolyásolni.
Somogy megyében végzett vizsgálatunk azt mutatta, hogy a tojás beszerzése
eltért a falusi és városi lakosság esetében. Míg a falvakban lakók
legnagyobb aránya (34%) ismerőstől, háztól, illetve saját termelésből (32%)
fedezi szükségletét és csak kisebb mértékben piacról (16%) és
élelmiszerboltból (18%), addig a városi lakosság leginkább piacról (32%)
illetve ismerőstől, háztól (28%), kisebb az önellátás (18%) és nem
elhanyagolható az élelmiszerbolti beszerzés (22%) sem. Ezen arányok
alapján elgondolkodtató a megyében a kisüzemi részesedés aránya a
tojástermelésben. A fogyasztók szívesen fogyasztanának organikus tojást,
fontos számukra az állatok védelme, ez alatt értve a szabad, lehetőleg falusi
tartást. A csomagolás, a csomagoláson lévő jelölések bár nagyon fontosak

132

az Európai Unióban, és várható csatlakozásunk után náluk Magyarországon
is fontosak lesznek, jelen felmérésünkben a fogyasztók "csak" a harmadik
helyre

rangsorolták.

Vizsgálatunk

eredményeképpen

magasabb

tojásfogyasztást tapasztaltunk, mint a KSH fogyasztási eredményei
Szakágazati szinten egyedülállóként olyan regionális vizsgálatot végeztem,
mely a korábban „házkörülinek” mondott állományok alapparamétereit és
gazdaságossági paramétereit kutatta.
A kisüzemi termelés jellegzetességének (ciklikus termelés) megfelelően a
fajlagos (hó/tyúk) Standard Fedezeti Hozzájárulást – mint eredménymutatót
– az intenzitási görbe, a piaci fogyasztói árak, valamint nyolc modellezett
változat esetében határoztam meg.
Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a kisüzemi termelésben lévő
állományok

90%-ban

teljesítik

a

„free

range”

tartástechnológia

követelményeit. Megfelelő koordináció esetén akár a teljes kisüzemi
állományra megvalósítható lenne a szabad tartás.
Olyan egyszerűen alkalmazható méretökonómiai mutatószám bevezetését
javaslom, mely az aktuális fogyasztás, valamint az éves termelés hányadosa,
és

amely

dinamikusan

követi

a

gazdaságonként

kibocsátott

termékmennyiséget, valamint a termék iránti keresletet.
Bebizonyosodott, hogy a korábban „háztájinak”, illetve házkörülinek
mondott állományok a hazai nomenklatúrában mindenképpen kisüzeminek
tekinthetőek
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9. SUMMARY
The role of small farms in the Hungarian egg production is traditionally
strong, from the beginning of the century, through the economic transition
period to the current days. Its share in the size of the laying hen population
is 50 per cent estimated, in the production it is 40 per cent. Though in
Hungary, the egg sector primarily satisfies the domestic demand, such a
high share of the small farms causes disorders several times in the intensive
production. The „backyard” farms – despite of their small size – presenting
a great volume in the production have typical characteristics, such as
outdoor, free range keeping, natural light. These result in seasonal
production with a peak in the end of spring or beginning of summer. Due to
the changes of the egg price caused by this sector during the year, the
utilisation of laying hens and thus the profitability decrease.
The sector however has positive features, as well. This sector meets the
animal welfare conditions of the EU accession and membership, because the
regulations do not apply to farms having less than 350 hens. It can be also
important, that small laying farms contribute the self-supply of the rural
population and the family incomes.
Due to the changes in the consumers’ preferences in the Western European
countries, the consumers expect at least to observe the animal welfare rules
and prefer extensive farming methods. Numerous publications have proven
that more and more consumers are willing to pay for the extra costs of such
poultry products (eggs). In order to satisfy the consumers’ preferences, the
share of alternative systems is high compared to the conventional
technologies (cages) in the EU countries.
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Providing that my hypothesis is proven that is the small laying farms
currently existing in Hungary meet the requirements of free range, thus our
small farm producers could count on even a doubled egg price (according to
German and Holland examples). From the other side, the Hungarian egg
sector has an extreme volume of free range eggs compared to both the
current EU members and the candidate countries.
The aim of my researches was to determine in the South - Transdanubian
Region the egg producer small farms characterises production parameters
and analyse the economic values.
For this reason, surveys were conducted on regional and county level. The
basic parameters, the features of the production and technology of the small
farms and their efficiency indicators were investigated. In the other part of
the survey, however, the Hungarian consumers’ opinions (and that of county
Somogy) had to be considered. In Kaposvar, the consumers were asked
about the perceptions of animal welfare regulations. In the other case, the
research reflected on the consumers’ perceptions on eggs.
According to the results of the marketing surveys, the share of the
consumers who has already heard of animal welfare law is high. There is
currently a layer of the population who are willing to pay for the extra price
of such kinds of products. However, to satisfy this demand, firstly the
supply should be created and secondly, the product differentiation by unique
marks and control should be organised. Without these tools, extra income
can not be realised. We should not forget that the consumer is only willing
to prefer the controlled quality (regarding to any kinds of quality or ethic
point).
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An importance order can be seen in case of the external characteristics of
the eggs: first is intact, second is clarity, third is size and fourth is the colour
of the shelf. As these characteristics (and the price) play an important role in
the purchase decisions, it is reasonable to grade the eggs according to this
order and sell them after selection.
The interior quality is also important in the context of long lasting
marketability. The colour of the yolk can be influenced with food additives
while eliminating internal blemish such as blood or meat spots and the size
of yolk could be the aims of breeding. The height of the thick white can be
influenced with the freshness of the eggs and the conditions of the storage.
According to the surveys conducted in county Somogy, the house keepings
of the towns and that of the villages have different sources of the eggs. The
majority of the rural population buys eggs from farms (34%) and only in a
little extent from markets (16%) or stores (18%), or produces it for
themselves (32%). In case of towns, people buy eggs mainly on the markets
(32%) or from farms (28%), the share of self-supply is lower (18%) and that
of the stores are higher (22%). These numbers are worth a thought from the
aspect of the share of small farms in the egg production in county Somogy.
The consumers are willing to buy organic eggs and the animal welfare is
also important for them thinking primarily of the free range systems and
outdoor keeping. Despite of the fact that packaging and marking are
important in the EU and are going to be applied in Hungary too from the
accession; these features were only graded to the third place by the
consumers. We found that the egg consumption is higher (386
pcs/head/year),

than

the

data

of

pcs/head/year).
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On regional level in the egg sector, this work is the first one that
investigated the basic parameters and economic indicators of the former
called “backyard” hen stocks.
According to the characteristics (seasonal production) of small farm
production, the specific gross income (SGM – Standard Gross Margin)
figures were calculated on the basis of the intensity patterns, the market
prices and eight different ways of purchasing (food, stock).
According to the results, 90 percent of the small farms meet the
requirements of free range technology. Providing that the producers cooperate, free range would be applicable on the whole small farm production.
The introduction of a size-economic indicator was advised that can easily be
used and calculated from the ratio of the actual national consumption and
the annual egg production of the farm; and which dynamically follows the
level of the farm production and the demand.
It has been proven that the formerly called “backyard” laying stocks meet
the specifications of the size-economic category of the small farms.
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15. MELLÉKLETEK
1. melléklet:
KÉRDŐÍV
„A KISÜZEMI TOJÁSTERMELÉS SOMOGY MEGYÉBEN” CÍMŰ VIZSGÁLATHOZ
1. A termelőnél tartott tyúkok száma (átlagosan):
jelenleg:

db

Ivari megoszlás:
Kakas:
Tyúk:
2. a)
b)

db
db

Szabadban tartott állomány nagysága:
Zárt tartásban tartott állomány nagysága:

db
db

3. A tyúkoknak jutó terület nagysága (m2) szabadtartásban:
össz. m2:
a ketrecben tartott állatok területe:

cm2/db

4. Termelési-intenzitási mutatók
a)

szabadtartásban:
Átlagosan termelt tojás db/nap :
Csúcstermelés (tojás/nap):
Minimális termelés (tojás/nap):

b)

zárt tartásban:
Átlagosan termelt tojás db/nap :
Csúcstermelés (tojás/nap):
Minimális termelés (tojás/nap):

Éves tojástermelés (tojás/tyúk):
5. Az állomány genetikai megoszlása
A)
a) Barna héjú tojást tojó tyúk:
b) Fehér tojást tojó tyúk:

db
db

B)
Tojótyúk:
Kettős hasznosítású:
Hústípus:
Díszbaromfi:

db
db
db
db
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C)
a) Saját keltetésű (db):
b) Előnevelt jérceként, vagy naposként vásárolt (db):
Ha igen, akkor mely keltetőtől, milyen hibrid:
c) Selejttyúkként vásárolt (db):
Ha igen, mely telepről, milyen genotípus:
6. Az állomány kora (átlagos):
a)
b)
c)
d)
e)

< 1 év:
1-2 év:
2-3 év:
3-4 év:
> 4 év:

db
db
db
db
db

7. Elhullás, kiesés (db/év):
Saját fogyasztásra felhasznált (db/év):
Egyéb elhullás, kiesés (db/év):
Takarmányozás
1. A napi felhasznált takarmány mennyisége összesen (kg) (mérés!):
a)
b)

szabadtartásnál:
zárt tartásnál:

2. A napi felhasznált takarmány összetétele (mérés kg):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

kukorica:
tojótáp:
búza:
árpa:
egyéb tak. növény (megnevezése is):
kiegészítők(megnevezés is):

3. A takarmányból saját termelésű, illetve vásárolt mennyiségek:
takarmány

saját termelés
(q/év)

a) kukorica:
b) tojótáp:
c) búza:
d) árpa:
e) egyéb takarmány (megnevezés is):
f) kiegészítők (megnevezés):
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vásárlás
(q/év)

vásárláskor ár
(Ft/q)

A gazdálkodás egyéb tényezői
1. A termelt tojás mennyiségből
saját fogyasztásra:
értékesítésre:

db/év
db/év

2. A termelésre fordított munkaidő nagysága (óra/nap):
a)
b)
c)
d)
e)

tojásgyűjtés:
takarmányozás:
almozás (ha van):
tojás osztályozás (ha van):
piaci értékesítés ideje:

3. Az állatok beszerzési költsége
a)
b)
c)

napos (Ft/db):
előnevelt (Ft/db):
selejttyúk (Ft/db):

4. Az állatok értékesítése:
a)
b)
c)

napos (Ft/db):
előnevelt (Ft/db):
selejttyúk (Ft/db):

5. A termeléshez kapcsolódó épületek kora:
a)
b)

ól:
istálló:

6. Épületek felújítási költsége:
a)
b)
c)

tényleges felújítás(hozzáépítés):
meszelés:
új épület létesítési költsége:

7. Energia és működési költségek:
a)
b)

daráló beszerzési ára, működtetési energiája (kW):
egyéb technológiai költségek
- fűtés:
- világítás:
db izzó/év
W
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2. melléklet:
KÉRDŐÍV
„AZ ÁLLATI JÓLÉT FOGYASZTÓI MEGÍTÉLÉSE” VIZSGÁLATHOZ
Általános adatok:
Neme:
férfi ٱ
nő ٱ
Kor:
18-34  ٱ35-49  ٱ50-64  ٱ65- ٱ
Lakhely:
város  ٱközség ٱfalu ٱ
1. Hallott már az állatvédelmi törvényekről, előírásokról?
(tenyésztés, tartás, takarmányozás, vágás körülményei)
igen

nem

2. Milyen fórumokon keresztül? (televízió, rádió, újság, egyéb)
3. Egyetért-e az állati termék előállítás ilyen módjával?
igen

nem

4. Mit tart a legnagyobb problémának az állati termék-előállításon belül?
(tartás/tenyésztés, szállítás, vágás, vagy elfogadható a jelenleg állati termék
előállítás)
5. Konkrét állati termék előállításon belül mely állatfajnál található a legtöbb
probléma? (a tojók ketreces tartása, egyéb baromfitartás, sertés, szarvasmarha,
egyéb)
6. Vásárolt-e már állatbarát módon előállított állati terméket?
igen

nem

7. Egyetért-e azzal, hogy ezekért a termékekért magasabb árat fizessen?
igen

nem

8. Ön szerint változik- e az ily módon előállított termékek íze?
(hús, tojás, tej)
igen

nem

9. Ön szerint mennyivel kerül többe az állatbarát termék előállítása?
+

%

10. Ha a kétféle módon előállított termék ára megegyezne, melyiket vásárolná?
hagyományos

állatbarát
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közömbös

3. melléklet:
KÉRDŐÍV
„AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI MEGÍTÉLÉSE” VIZSGÁLATHOZ
Általános adatok:
Neme:
Kor:
Lakhely:

férfi ٱ
nő ٱ
18-34  ٱ35-49  ٱ50-64  ٱ65- ٱ
város  ٱközség ٱ
falu ٱ

Beszerzés helye, mennyisége
Mennyi tojást fogyaszt egy évben?
Egyszerre (egy alkalommal) mennyi tojást vásárol?
Általában hol szerzi be a szükséges tojásmennyiséget?
A) élelmiszerbolt
B) piac
C) ismerőstől, háztól
D) saját termelés
A tojással szemben támasztott főbb, vásárláskori látható követelmények:
Héjszín jobb, ha:

A, barna

B, fehér

C, mindegy

Méret jobb, ha:

A, kicsi

B, átlagos

C, nagy

Tisztaság:

A, Fontos

B, nem lényeges

Sérülésmentesség:

A, Fontos

B, nem lényeges

A tojással szemben támasztott főbb, a felhasználáskor fontos követelmények:
Szikméret (sárgája) mérete:

A, fontos

B, kevésbé fontos

Szik (sárgája) színe:

A, fontos

B, kevésbé fontos

Sűrűfehérje magasság:

A, fontos

B, kevésbé fontos

Belső szennyezettségtől (húsfoltok, vérfoltok) való mentesség:
A, Fontos

B, Kevésbé fontos

A tojással szemben támasztott egyéb követelmények:
Csomagolás módja, jelölések, egységesség:
A, fontos

B, kevésbé fontos

Termék előállítás módja (hagyományos, bio):
A, fontos
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B, kevésbé fontos

Etikus fogyasztás (állatvédelem):
A, fontos
B, kevésbé fontos
Egyes tulajdonságok súlyozása és fontossági sorrendje:
A tojással szemben támasztott főbb, vásárláskori látható követelmények:
Pontszám
(1-10)

Fontossági sorrend
(1-4)

Héjszín:
Méret:
Tisztaság:
Sérülésmentesség (épség):
A tojással szemben támasztott főbb, a felhasználáskor fontos követelmények:
Pontszám
(1-10)

Fontossági sorrend
(1-4)

Szikméret (sárgája) mérete:
Szik (sárgája) színe:
Sűrűfehérje magasság:
Belső szennyezettségtől
(húsfoltok, vérfoltok) való mentesség:
A tojással szemben támasztott egyéb követelmények:
Pontszám
(1-10)
Csomagolás módja, jelölések,
egységesség:
Termék előállítás módja
(hagyományos, bio):
Etikus fogyasztás (állatvédelem):

160

Fontossági sorrend
(1-4)

4.melléklet
A MÉLYINTERJÚ FELÉPÍTÉSE
„A KISÜZEMI TOJÁSTERMELÉS A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN”
CÍMŰ VIZSGÁLATHOZ

1. A termelőnél tartott tyúkok száma (átlagosan):
jelenleg:
mennyit tudna tartani (elvi maximum):

db
db

Ivari megoszlás:
Kakas:
Tyúk:
2. a)
b)

db
db

Szabadban tartott állomány nagysága:
Zárt tartásban tartott állomány nagysága:

db
db

3. A tyúkoknak jutó terület nagysága (m2) szabadtartásban:
össz. m2:
a ketrecben tartott állatok területe:

cm2/db

4. Termelési-intenzitási mutatók
a)

szabadtartásban
Átlagosan termelt tojás db/nap :
Csúcstermelés (tojás/nap):
Minimális termelés (tojás/nap):

b)

zárt tartásban
Átlagosan termelt tojás db/nap :
Csúcstermelés (tojás/nap):
Minimális termelés (tojás/nap):

Éves tojástermelés (tojás/tyúk):
5. Az állomány genetikai megoszlása
A)
a) Barna héjú tojást tojó tyúk:
b) Fehér tojást tojó tyúk:

db
db

B)
Tojótyúk:
Kettős hasznosítású:
Hústípus:
Díszbaromfi:

db
db
db
db

161

C)
a) Saját keltetésű (db):
b) Előnevelt jérceként, vagy naposként vásárolt (db):
Ha igen, akkor mely keltetőtől, milyen hibrid:
c) Selejttyúkként vásárolt (db):
Ha igen, mely telepről, milyen genotípus:
A beszerzési ár (Ft/db):
6. Az állomány kora (átlagos):
a)
b)
c)
d)
e)

< 1 év:
1-2 év:
2-3 év:
3-4 év:
> 4 év:

db
db
db
db
db

7. Elhullás, kiesés (db/év):
Saját fogyasztásra felhasznált (db/év):
Egyéb elhullás, kiesés (db/év):
8. Termeléstechnikai adatok
etetők száma:
itatók száma:

etetőhossz összesen (cm):
itatóhossz (cm):
Takarmányozás

1. A napi felhasznált takarmány mennyisége összesen (kg) (mérés!):
a)
b)

szabadtartásnál:
zárt tartásnál:

2. A napi felhasznált takarmány összetétele (mérés kg):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

kukorica:
tojótáp:
búza:
árpa:
egyéb tak. növény (megnevezése is):
kiegészítők(megnevezés is):
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3. A takarmányból saját termelésű, illetve vásárolt mennyiségek:
Takarmány

Saját termelés
(q/év)

Vásárlás
(q/év)

a) kukorica:
b) tojótáp:
c) búza:
d) árpa:
e) egyéb tak. növény
(megnevezése is):
f) kiegészítők
(megnevezés is):

A gazdálkodás egyéb tényezői
1. A termelt tojás mennyiségből
saját fogyasztásra:
értékesítésre:
ajándékozásra:

db/év
db/év
db/év

2. Az értékesítés módja (db/év)
a)
b)
c)
d)

Házból értékesítés:
Piaci értékesítés:
Felvásárlónak való értékesítés:
Bolti értékesítés:

3. A termelésre fordított munkaidő nagysága (óra/nap):
a)
b)
c)
d)
e)

tojásgyűjtés:
takarmányozás:
almozás (ha van):
tojás osztályozás (ha van):
piaci értékesítés ideje:

4. Az állatok beszerzési költsége
a)
b)
c)

napos (Ft/db):
előnevelt (Ft/db):
selejttyúk (Ft/db):
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Vásárolt ár
(Ft/q)

5. Az állatok értékesítése:
a)
b)
c)

napos (Ft/db):
előnevelt (Ft/db):
selejttyúk (Ft/db):

6. A termeléshez kapcsolódó épületek kora:
a)
b)

ól:
istálló:

7. Épületek felújítási költsége:
a)
b)
c)

tényleges felújítás(hozzáépítés):
meszelés:
új épület létesítési költsége:

8. Energia és működési költségek:
a)
b)

daráló beszerzési ára, működtetési energiája (kW):
egyéb technológiai költségek
- fűtés:
- világítás:
db izzó/év
W

Milyen lehetőséget lát saját állománya alapján a tojástermelésben?
Hogyan értékeli és ismeri az EU állatvédelmi törvényeit?
Hogyan javítaná a termelését?
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