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1. BEVEZETÉS
Az utóbbi időszakban jól érzékelhető szemléletváltás következett be a
magyar mezőgazdasági folyamatok elemzési módszertanában. Az egyes
ágazatok vizsgálata helyett az élelmiszergazdaság szereplői a termékpálya
megközelítést részesítik előnyben (Ernyei-Nagy, 1999). Jelszavuk: „Szántóföldtől az asztalig!”, ami alatt értik a takarmány- és tenyészállat-előállítást, a
szaporítást, a vágóállat-előállítást és hizlalást, a vágást, a húsipari termékek
előállításának és a fogyasztóhoz való eljuttatásának teljes folyamatát. A
tenyészsertés-piac – az értekezés tárgya – a teljes termékpályának csupán
kis szeletét képezi. (1. ábra)
Tenyészsertéselőállítás
Eladók

Tenyészsertés-piac

Vevők
Környezeti
hatások:
Takarmány

Vágósertéselőállítás

Egyéb
környezeti
hatások

Húsipar

1. ábra A tenyészsertés-piac elhelyezkedése a szűken értelmezett
sertéshús-termékpályán
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A tenyészsertés piacának vizsgálata hozzájárul egyrészt a teljes termékpálya megismeréséhez, másrészt segít feltárni azt is, hogy a piaci szereplők tevékenységét, annak céltudatosságát milyen mértékben határozza
meg az, hogy a teljes termékpálya résztvevői.
A sertéshús-termelési ágazat jelentős átalakuláson ment keresztül az
utóbbi tizenöt évben. Csökkent a hazai húsfogyasztás, azon belül a sertéshúsfogyasztás arányaiban is visszaesett (Pénzes és Réti, 2000). Exporttevékenységünk meg sem közelíti a korábbi mennyiséget. Ugyanakkor a sertéshússal kapcsolatos fogyasztói igények át is alakultak.
A tenyészsertés-piacon is változások történtek ez idő alatt. A
tenyészsertések minősége egyes paraméterekben látványosan, másokban
szerényebben javult; olyan új minőségi kategóriák bővítették a kínálati oldalt, mint például a stresszmentes tenyészállat. A piacon új fajták, új szereplők jelentek meg; a gazdasági környezet átalakult valódi piacgazdasággá.
A külföldi érdekeltségű eladók megjelenése minden piaci szereplő
számára nyilvánvalóvá tette, hogy a marketingszemlélet agrárgazdaságban
tapasztalható fejletlensége a tenyészsertés-előállító és -forgalmazó területen
is nehézségeket okoz. Az EU csatlakozás után a magyar viszonyokhoz szokott eladók további fejfájásra számíthatnak, hiszen pozícióikra negatívan
hathat például az esetleges szabad fajtaáramlás.
A hazai sertéságazatban jelenleg alig létezik integráció. Meulenberg
(1986) szerint akkor várható előrelépés az agrármarketingben, ha csökken az
állami támogatás mértéke, ha erősödik az ágazat agrobiznisz jellege, ha kialakulnak a vertikális kapcsolatok, ha az alapanyag-termelés, az élelmiszerfeldolgozás és az élelmiszer-kereskedelem egységes termékpályát alkot.
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2. CÉLKITŰZÉSEK
A sertésvertikum a szarvasmarha- és a baromfiágazat mellett a magyar
agrárgazdaság egyik kiemelkedően fontos területe.
A sertéshús piaci helyzetéről, az áruházakban kapható hús mennyiségéről, áráról és mind gyakrabban a minőségéről a napi sajtóból értesül a vásárlóközönség. A vágósertés-előállítók problémáiról, a hízóárakról is gyakran kapunk híreket. A hús és hústermékek végső fogyasztóival csupán közvetett kapcsolatban álló tenyészsertés-előállító telepek azonban szinte sohasem kerülnek a tömegkommunikáció figyelmének előterébe. Bár a hústermékek, a tőkehús, a töltelékáru, a húskészítmények minőségét alapvetően
meghatározza a tenyészsertések minősége, alig tudunk valamit a
tenyészsertés-eladókról és -vásárlókról, a tenyészsertésről mint termékről,
vagy a tenyésztő vállalkozások piaci stratégiáiról.
A dolgozat célja, hogy feltáró jellegű kutatást végezzen a
tenyészsertés-piacon, hogy megértsük a piac résztvevőinek cselekvési lehetőségeit. A feltáró vizsgálatok alapot adhatnak további leíró, illetve okokozati kutatásokra. A további kutatások valószínűsíthetően már nem végezhetők el az egyes piaci szereplőktől függetlenül, hiszen a verseny éles, és
a kutatásokhoz szükséges adatok nyilvánossága már sértheti az egyes résztvevők üzleti érdekeit, esetleg személyiségi jogait. A nyilvánosságra kerülő
információk bizalmas voltára már a kutatások ezen korai, feltáró szakaszában felfigyelhetünk.
Kiemeli a téma kutatásának aktualitását a sertéságazatban 2003 eleje
óta tapasztalható elhúzódó válság, amely lezárja a 1989-es rendszerváltozástól az EU csatlakozásig eltelt időszakot. Elméleti és gyakorlati fontossággal
egyaránt bír, ha elvégezzük a jelzett időszakban a tenyészsertés-piac feltáró
kutatását. Ez alatt az időszak alatt zárult le a Kahyb sertés, a magyar
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tenyészsertés-piac jellegzetes termékének életciklusa. A hibrid kialakítása a
Kaposvári Egyetem Állattudományi Karának elődjén, a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán 1962-ben, Anker Alfonz irányításával kezdődött
(Baltay, 1983).
A piac feltáró jellegű vizsgálata a következő témakörökre terjed ki:
•

A tenyészsertés-piacot körülvevő makrokörnyezet vizsgálata

•

A termék azonosítása, a marketing szakirodalom által tárgyalt
termékmodell alkalmazhatóságának elemzése

•

A marketingmix további elemeinek vizsgálata: ár, értékesítési
csatornák, promóció

•

Marketing-stratégiák – verseny-analízis

•

A tenyészsertés-ágazat SWOT analízise

•

A tenyészsertés-piac bővítésének lehetőségei

A disszertáció címében megjelölt vizsgálati időszakot célszerű kiterjeszteni 2004 közepéig, hogy a közelmúlt eseményeit is feldolgozhassuk.
A feltáró jellegű kutatást elsősorban kvalitatív módszerekkel kívántam
elvégezni. A primer adatgyűjtést mélyinterjúkra alapoztam, olyan interjúalanyok kiválasztásával, akik a szakterület megfelelő ismeretével rendelkeznek.
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
A dolgozat célkitűzéseinek megfelelően elsősorban a sertéságazat
helyzetével, történeti áttekintésével, informatikai vonatkozásaival foglalkozó munkákat dolgoztam fel. Másodsorban a kvalitatív kutatási módszereket
és a marketingtudomány általam felhasznált modelljeit tárgyaló szakirodalmat elemeztem.
3.1. A sertéságazat helyzete
A magyar sertéstenyésztés jelen szakaszának kezdete 1967-68-ra tehető. A korábbi időszak húsellátásában mutatkozó zavarok megszüntetésére
ekkor nagyszabású hústermelés-fejlesztési program indult. A szakosított sertéstelepek építése nem csak a nagyüzem sertéshús-termelés részarányát fokozta, hanem hozzájárult a koncentráció növekedéséhez is. 1968 és 1980
között az átlagos kocalétszám a termelőszövetkezetekben 67-ről 392-re, az
állami gazdaságokban 182-ről 807-re emelkedett (Gellei, 1980).
A szakosított telepek betelepítéséhez megfelelő fajtákra is szükség
volt. Baltay (1983) rámutat arra, hogy a hatvanas évek derekán a rendelkezésre álló fajtatiszta sertés-állományok az iparszerű körülmények között is
megállhatták a helyüket. Abban az időben egyes sertéstenyésztő szakemberek ezt vitatták, és a korabeli hazai és nemzetközi kutatási eredmények alapján a sertés-hibridizációt tekintették az iparszerű sertéstenyésztés kiinduló
pontjának. A szakosított telepek építését követően csak a Kahyb hibrid sertés állt rendelkezésre (Gellei, 1980), melynek kialakítása Anker Alfonz irányításával már 1962-ben elkezdődött a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán
(Baltay, 1983). 1967-ben állami megrendelésre indította meg a kutatómunkát a HUNGAHYB sertés előállítására az Állattenyésztési Kutató Intézet
Csire Lajos vezetésével. A Bábolnai Állami Gazdaság szintén ebben az idő9

ben fogott a TETRA program keretében önálló hibrid sertés nemesítéséhez
(Baltay, 1983).
Németi (2003) az 1968-at követő időszak magyar mezőgazdaságában
tapasztalható fejlődés szervezeti feltételei között jelentős szerepet tulajdonít
a vállalatközi együttműködési formáknak. Megemlíti a vertikális kapcsolatokat és a társulásokat, de a legfontosabbnak a termelési rendszereket tartja,
melyek az ágazatok komplex szervezésére vállalkoztak.
Gellei és mtsai (1980) Magyarország korabeli sertéshús-termelési
rendszereinek gazdasági értékelése során rámutatnak, hogy csak akkor van
értelme az integráló tevékenységnek, ha az elősegíti a teljes termékpálya
működésének hatékonyabbá válását. Véleményük szerint az integrációs folyamatot megelőzi az ágazati rendszer szakaszainak vállalatok és termelők
szerinti szétválása. A sertéstenyésztés öt szakaszát különböztették meg:
törzstenyésztés, szaporítás, hízóalapanyag-előállítás, vágóállat-előállítás,
feldolgozás. 1977-re négy termelési rendszer kapott állami elismerést: az
ISV, az Agrokomplex, a Mezőhegyesi és a Herceghalmi Állami Gazdaság.
Az 1968-ban alapított KAHYB Vállalat 1979-ben nyerte el a sertéshústermelési rendszer címet (Kozma 1985). Az egyes termelési rendszerek eltérő

módon,

például

sertéstelepek

építése

(Agrokomplex),

vagy

tenyészsertések előállítása (KAHYB) és forgalmazása köré szervezték a tevékenységüket. A termelési rendszerek teljes mértékben megfeleltek a Csete
és mtsai (1996) által megfogalmazott elvárásnak, mely szerint integrátori
szerepet olyan szervezet láthat el, amely rendelkezik a szükséges feltételekkel, mint a megfelelő tőke, üzleti, szervezeti felkészültség, széleskörű piaci
információk és a termékpálya áttekintése. A nagyüzemek és a kisgazdaságok között kialakult együttműködés szorosságára jellemző, hogy a nyolcvanas évek végére a kisüzemek vágósertéseinek 72%-át nagyüzemeken keresztül értékesítették (Nábrádi és mtsai, 2000).
10

Németi (2003) az 1968-ban kezdődő sikeres időszak közgazdasági feltételei között megemlíti, hogy az első időszakban a nagyobb arányú beruházások, majd a korszerű technika alkalmazása tette lehetővé a mezőgazdasági
fejlődést. 1975-80 között enyhébben, majd később tovább nyílott az agrárolló, emellett a beruházási támogatások minimálisra csökkentek.
Az 1990-ben indult átalakulás során a magántulajdonú gazdaságok kerültek túlsúlyba. Németi (2003) értékelése szerint a privatizáció egyfelől jelentős zavarokat idézett elő a mezőgazdasági folyamatokban, hiszen a nagyüzemek részekre bontása együtt járt a korábbi hatékony kapcsolatok széttörésével, a háztáji gazdaságok szerepének megváltozásával; másfelől jelentős
tőkekivonással is járt. A korábban sikeres tenyésztési integrációk, a sertéshús-termelési rendszerek a kilencvenes évek elejére szétestek (Kállay és
mtsai, 1994). A kis- és nagyüzemek integrációját, a kistermelés koncentrációját még 2000-ben is csak sürgetik a témával foglalkozó szerzők (Ács,
2000, Popp, 2000). Széles (2003) napjainkig elhúzódó integrációs vákuumról beszél, amely felelőssé tehető a termelési bizonytalanságokért és a piaci
zavarokért.
A kedvezőtlen folyamatok hatására az 1985-ös 9 799 000-ről a sertéslétszám 2002-re a felére csökkent. Ugyanezen időszak alatt a kocalétszám
749 ezerről 381 ezerre csökkent (Forrás: KSH évkönyvek). Guba (1995) véleménye szerint értékes kocaállományok is áldozatául estek a visszaesésnek.
Nábrádi és mtsai (2000) ezzel szemben úgy vélik, hogy az ellenőrzésbe vont
tenyészeteket sikerült megőrizni.
Széles (1993) rámutat arra, hogy felszámolással a sertéságazatból nem
tudja egy mezőgazdasági vállalkozás kivonni a tőkét. Sertésen kívül másra
nem használható a technológia. A gyakorlatban tovább működtetik az ágazatot, de a képződő amortizációt másra fordítják.
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A hazai sertéságazat negatívumai közé sorolja Baltay (1998A) azt,
hogy a vágóhidakon mért színhús-százalék jóval alatta marad az OMMI1 ellenőrzött állományokon végzett mérési adatainak. Lemaradást állapít meg a
szaporasági mutatóknál is. Az egy kocára vetített hízókibocsátást 3-4-gyel
találta kevesebbnek a nemzetközi adatoknál. Szintén Baltay (1998B) vizsgálta a hazai sertésállomány összetételét. 62 nagyüzemi telep adatai szerint
16%-nyi a genetikailag meghatározhatatlan állomány. A hízósertések takarmányozásáról ugyanebben a vizsgálatban megállapítja, hogy 6%-ban
energia-, 60%-ban nyersfehérje-hiányt mutatott. Fejes és Széles (2003) kimutatja, hogy míg nemzetközi adatok szerint az egy dolgozóra jutó kocalétszám 70 fölött van, addig a magyarországi átlag 18. Ebből következően a
100 kg sertéshús előállítására felhasznált munkaóra is 3-5-ször több, mint
versenytársaink esetében.
Bíró és mtsai (2003) a hazai sertéstenyésztés gyenge pontjai közé sorolja többek között az alacsony és ingadozó jövedelmezőséget, a kistermelők nagy arányát és a támogatási rendszer anomáliáit.
Kertész (2000) a kilencvenes évtized önköltségi és átlagár adatait
elemezve kimutatta, hogy az átlagos felvásárlási árak végig fedezetet nyújtottak az átlagos költségekre, ugyanakkor az átlagok jelentős különbségeket
takarnak. Akik át tudták vészelni a dekonjunkturális időszakokat, melyek
néha csak pár hónapot takarnak, jelentős jövedelemre is szert tehettek.
Béládi és Kertész (2002) 2000-2002 között további szélsőséges áringadozásról számol be, aminek következtében sokan felhagytak a termeléssel. Kiemelkedően jövedelmezőnek minősítik a 2001-es évet, viszont szerintük a
2002-es év árai nem nyújtottak fedezetet a költségekre. Az ágazat legfőbb
problémájának

1

instabil

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, Budapest
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jövedelemtermelő

képességét tartják. A sertés világpiacának elemzése során Stark (2003) rámutat, hogy a globalizáció, a liberalizált kereskedelem minden sertéstenyésztő számára közvetíti az ún. sertésciklus kedvezőtlen hatásait.
Németi (2003) úgy véli, hogy a gyors fejlesztésnek elsősorban az alacsony jövedelmezőség az akadálya, ami a külföldi befektetőket is távol tarthatja.
A vágóhidak a vágott félsertést a színhús-százalék alapján minősítik.
A vágósertések testösszetételének megállapítására szolgáló módszerek öszszehasonlítását végezték el Kövér és mtsai (2002). Az ultrahang, a FOM és
a ZP módszert egyaránt alkalmasnak találták az elzsírosodás és a színhús
paraméter becslésére. Csató és munkatársai (2002) különféle magyarországi
sertéspopulációkat vizsgálva azt találták, hogy a színhús-százalék örökölhetősége (h2) 0.26-0.45 közé esik. A vágott féltest egyéb tulajdonságainak,
mint például a hátszalonna vastagság, a karaj-keresztmetszet, a sonka alakja,
a húsminőség és az íz örökölhetőségét Whittemore (1998) közepesként határozza meg. Sellier (1998) arra hívja fel a figyelmet, hogy a korábbi évek
színhús tartalom növelésére irányuló szelekciós munkája után ez a tulajdonság a tenyésztési célok között számos európai országban lassan veszít elsődleges szerepéből.
A húsminőségnek a szakirodalom szerint sincs egységes definíciója.
Mást jelent a húsipar és mást a végső fogyasztó számára. A húsminőség öszszetevői közé sorolta Whittemore (1998) a hús színét, PSE (sápadt, puha vizenyős), DFD (sötét, száraz kemény) vagy normál jellegét, a csepegési veszteséget, a vágás után mért pH értékét. Kiemeli, hogy ezek a tulajdonságok
szoros összefüggésben vannak a stresszérzékenységgel.
A sertészsír minőségét elsősorban összetétele, a telítetlen zsírsavak
aránya határozza meg. A sertéstenyésztés legfontosabb környezeti hatását, a
takarmányozást vizsgálva Babinszky és Tossenberger (1997) megállapította,
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hogy a takarmányhoz kevert 6% repceolajjal növelhető a sertéshús többszörösen telítetlen zsírsavtartalma, amelynek a humán táplálkozásban egyre nagyobb fontosságot tulajdonítanak. A tradicionális igényeket kielégítő termékek, mint a téliszalámi, a pármai vagy szeránó sonka a zsíros, nagysúlyra
hizlalt sertésekből állítható elő, míg a kevés fizikai megterheléssel járó
életmódhoz a kevesebb zsírt tartalmazó készítményeket ajánlják, ami kisebb
végsúlyú sertésekből állítható elő (Kovács, 1999).
Magyarországon az 1993. évi CXIV., az állattenyésztésről szóló törvény kimondja, hogy a védett őshonos fajták jelentős genetikai értéket képviselnek, eredeti állapotú megőrzésük nemzeti érdek és állami feladat. Bodó
(1999) a géntartalékok megőrzésének egyaránt látja a tudományos, napi
gazdasági és kulturális célját. Szabó (1999) vizsgálja a mangalicát, és más
fajtákkal, különösen a durockal történő keresztezése eredményességét.
Megállapítja, hogy a speciális minőségű sonkát és szárazárut csak ezen fajták felhasználásával lehet előállítani. A mangalica fajta stresszmentessége
(Rátky és mtsai, 2001) kiemelt jelentőséggel bír a sertéstenyésztésben.
A dán sertéságazat számos szerző szerint példaként szolgálhat a magyar mezőgazdaság számára. Négy fajtára alapozott nemzeti tenyésztési
programot hajtanak végre, a nemzetközi tenyésztő vállalatok nincsenek jelen. A vágósertés-előállítás szövetkezeti alapon teljesen integrált, négyszintű
tenyésztési piramis: törzstenyésztő, szaporító, szülőpár-tartó és hizlaló telepeken folyik a sertéstenyésztés. Ha valaki be akar kapcsolódni, akkor meg
kell jelölnie, a piramis melyik szintjén kíván részt venni (Horn, 2000).
Az

Osztrák

Sertéstenyésztők

Szövetsége

(VOS

Verband

Österreichischer Schweineerzeuger, 2003) internetes honlapja alapján azt
mondhatjuk, hogy a magyarországihoz méreteiben hasonló, ám szerkezetében teljesen eltérő a sertéságazat Ausztriában. Az 5,3 millió vágósertést
339 000 koca állítja elő. Az egy főre jutó sertéshús-fogyasztás 58,6 kg, ami
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jóval meghaladja a magyar értéket. Az EU csatlakozásig 50 koca és 400 hízó volt a maximális telepméret, később a korlátok feloldásával a koncentráció folyamata beindult. A honlap adatai szerint 75347 telepen átlagosan 45,7
sertést tartanak. A tenyésztésben fajtatiszta állományok (nagy fehér, lapály,
pietrain, duroc) két- vagy háromvonalas keresztezését használják.
A Bíró és Wekerle (2000) által készített interjúban Fekete elképzelhetőnek tartja, hogy öt-tíz év múlva Magyarországon is csak egy-két tenyésztési program működik majd. A fajtatiszta tenyésztést viszont veszélyben érzi, mivel a kül- és belföldi hibridek egyre erősebb piaci versenyt diktálnak
Az iparszerű sertéstenyésztés kora előtt a tenyészsertés-piac hagyományos terméke a fajtatiszta kansüldő volt, míg a koca-utánpótlást a tenyészetek önállóan oldották meg. A tudományos kutatás genetikában elért
eredményeit alkalmazó vállalkozások az anyai oldalon is jóval gyorsabb
előrehaladást értek el, mint az önállóan dolgozó tenyésztők. A kocasüldőforgalmazás jelentősen bővítette a tenyészsertés-piacot (Whittemore, 1998).
Az ausztriai vagy a dániai sertéstenyésztésben a nemzetközi hibridsertés-előállító vállalatok nem rendelkeznek jelentős súllyal, azonban egyes
nyugat-európai országokban a tenyész-süldő utánpótlásban a részesedésük
akár 50%-nál is magasabb lehet (Olivier, 1998.).
A magyar tenyészsüldő-forgalmazással kapcsolatban Radnóczi (1997)
kifejti, hogy a vágósertés árában a minőség javára olyan alacsony a különbség, hogy a tartással és takarmányozással szemben igényesebb magas hústermelésű tenyészállatok előállítása és vásárlása támogatásra szorul. Annak
ellenére, hogy a forgalmazott tenyészsüldők számánál jóval több a megfelelő sajátteljesítmény-indexszel rendelkező süldő, sem a kan–, sem a kocaforgalom nem éri el a kívánatos mértéket (Kövér és mtsai, 1998).
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3.2.

A sertés-törzskönyvezési rendszer informatikai vonatkozásai

Szakszerű állattenyésztési munka nem képzelhető el pontos adatnyilvántartások, vagyis törzskönyvezés nélkül. A mangalica fajtával kapcsolatos
törzskönyvezést az 1927-ben megalakult Mangalicatenyésztők Országos
Egyesülete kezdte meg (Baltay, 1983). Caroll és Krider 1956-ban megjelent
könyvében olyan gépészhez hasonlítja az adatfelvételezés nélkül gazdálkodó farmert, mint aki gőznyomásmérő és vízszintjelző nélkül hajtja a gőzmozdonyt. Az adatnyilvántartás, amely a fentiek szerint a sertéstenyésztés
elengedhetetlen szakmai követelménye, napjainkban az állattenyésztési törvény (1993. CXIV.) szerint széleskörűen szabályozott és kötelező az elismert tenyésztő szervezetek és vállalkozások részére. A tenyésztési hatóság
számára az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakítását, országos adatbanknak a létrehozását írja elő. Ugyanakkor Baltay
(1998) szerint a vizsgálatai körébe bevont 62 sertéstenyésztő nagyüzem
23%-ában még nem található számítógépes nyilvántartás.
Radnóczi (2002) a szarvasmarha-tenyésztésben korábban bevezetett
ENAR2 azonosítási rendszer tapasztalatai alapján foglalta össze az ENAR
sertéságazatban való bevezetésével kapcsolatos tennivalókat. A Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöksége (2002) a nyilvántartott adatok tulajdonlásának kérdését is felvetette.
Az utóbbi bő másfél évtizedben a törzskönyvezési rendszer adatnyilvántartásában a számítástechnika egyre fontosabb szerepet játszott.
Fogarassy és Guth (2003) az agrármarketing és agrárinformatika kapcsolatát
vizsgálva megállapítja, hogy az informatika alkalmazása nélkülözhetetlen
mind a termelés, mind az értékesítés területein. Kövér és mtsai (1997) felülvizsgálták a tenyészsertések számítógépes törzskönyvi nyilvántartását, és
2

ENAR: Egyed Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer.
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rámutattak, hogy több hasonló elemre lehet bontani, ami megkönnyíti az
egységes adatbázis szervezést. A BLUP3 módszer alkalmazhatóságának informatikai hátterét vizsgálva Farkas és mtsai (1999) megállapították, hogy
az OMMI-ban kialakított országos tenyészsertés adatbázis megfelel a
BLUP-módszer szigorú elvárásainak.
3.3. Kvalitatív vizsgálati módszerek
A tudományos kutatásokban széleskörűen elterjedt kvantitatív kutatási
módszerek azon alapulnak, hogy az adott sokaságra vonatkozó reprezentatív
mintát vesznek, majd az adatokat matematikai-statisztikai módszerekkel kiértékelik. A kutató az előzetes hipotéziseket a kiválasztott statisztikai számítási módszer által meghatározott valószínűségi érték és a megfelelőnek tartott szignifikancia-szint összevetése után elvetendőnek, vagy igazoltnak találja. A kvantitatív kutatási módszerek nehézkesen alkalmazhatók, ha a
vizsgálandó terület egyes minőségi mutatói numerikus értékek formájában
nem, vagy csak bonyolult kódrendszer segítségével adhatók meg. Egy-egy
terület feltáró kutatása nem mindig lehetséges kvantitatív vizsgálatok sorozatával. Az értékelő munka legtöbbször nem zárható le valamilyen matematikai-statisztikai módszer elegáns alkalmazásával, a számszerűsíthető eredmények értékelésével.
Kvalitatív módszerek alkalmazása esetén nagyságrendileg kisebb mintával zajlik a kutatás. Természetesen a kvalitatív vizsgálatok eredményei – a
minta méreténél fogva – nem alkalmasak statisztikailag bizonyítható következtetések levonására, ám a cél itt nem is a számszerűsítés. A feltáró kutatás
eszközei között a kvalitatív módszerek inkább megtalálhatóak, mint a kvantitatívak.
3

BLUP: Best Linear Unbiased Prediction, (Legjobb Lináris Torzítatlan Előrejelzés)
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A kvalitatív kutatási eljárásokat Malhotra (2001) közvetlen és közvetett csoportra osztja. A közvetett megközelítés alatt érti a kutatás olyan fajtáját, amelyben a megkérdezett nincs tisztában a projekt céljaival. A közvetlen
eljárások között a legfontosabbak a fókuszcsoportos interjúk, illetve a mélyinterjúk. A fókuszcsoportos interjúk sajátossága, hogy a válaszadók egy kis
csoportot képeznek, és közösen fejtik ki a véleményüket a megismerni kívánt témában. A csoportos interjú tartama alatt sajátos csoportdinamikai folyamatok játszódhatnak le. Ezért a moderátorral szemben elvárás, hogy tapasztalt legyen csoportos munkában és lehetőleg rendelkezzék pszichológiai
képzettséggel. (Gordon-Langmaid, 1997).
A fókuszcsoportos interjúk alkalmazása igen jellemző a fogyasztási
cikkek piacán folytatott kvalitatív kutatásokra. Alkalmat ad a projektív
technikák felhasználására, például szerepjátékra, márka-személyiség vizsgálatokra. A fókuszcsoport interjú sikeres alkalmazásáról számolt be Lendvai
(2001), valamint Szakály és mtsai (2000). Mindkét kutatás esetén kvantitatív vizsgálatok előkészítésében, kiegészítésében találták használhatónak ezt
a vizsgálati metódust. Berke és mtsai (2000) a fókuszcsoportot mint önállóan alkalmazható kutatási módszert használták fel a funkcionális élelmiszerek fogyasztási piacán, a minőség összetevőinek meghatározására.
Malhotra (2001) a fókuszcsoport technika hátrányai között említi,
hogy nem lehet megítélni, vajon a csoport vagy az egyén véleménye hangzik-e el az adott kérdésre vonatkozóan. Az egyénre szociális nyomás nehezedik, önálló véleményét csoportban nem mindig fejti ki.
A fókuszcsoporttal szemben a mélyinterjú készítése során a válaszadóra nem hat nyomasztóan a csoport véleménye, részletekbe menő válaszokat adhat. A módszert gyakran szakértői interjúk készítésére alkalmazzák. Gordon és Langmaid (1997) rámutat, hogy különösen előnyös az egyéni mélyinterjú alkalmazása, ha a kutatás tárgya bizalmas, személyes jellegű,
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vagy ha a kutatás feltáró jellegű. Megemlíti, hogy a mélyinterjú készítőjének el kell kerülnie, hogy bármiféleképp is irányítsa a válaszolót, tudnia kell
bátorítani őt az érvek megfogalmazásában, alkalmanként feltenni néhány
projektív kérdést.
A személyes beszélgetés során a nonverbális kommunikáció további
jelentős részletekre irányíthatja az interjúkészítő figyelmét (Gordon és
Langmaid, 1997). Ugyanakkor, amennyiben az interjút telefonon keresztül
készítik, vagy az interjú anyagát szöveges átiratban dolgozzák fel a kiértékelés során, a válaszadó testbeszéde, arckifejezése, hanglejtése, a váratlan szünetek által közvetített információk elvesznek a kiértékelés számára.
Piackutatással foglalkozó felkészült cégek kínálati palettáján általában
szerepelnek a kvalitatív kutatási módszerek, köztük a mélyinterjú és a fókuszcsoport (Szonda Ipsos, Marketing Centrum, 2003). A kvalitatív piackutatás nemzetközi tapasztalatait feldolgozva Túri (2000) megállapítja, hogy a
90-es években már széles körben elterjedt kvalitatív eljárásokat egyaránt alkalmazzák a fogyasztói kosár termékeire, a szolgáltatásokkal kapcsolatos
kutatásokra, sőt az üzleti célú (business-to-business) marketingben is a leendő partner igényeinek felmérésére. Molnár (2002) a mélyinterjú technikát
alkalmazta egy olyan kérdőíves felmérés előkészítésére, amelyben élelmiszeripari vállalkozások marketingvezetőit kérdezte meg a versenyképesség
kutatása céljából.
Rimler (1999) korábban, mások által, más céllal készített interjúk
anyagát is feldolgozta, párhuzamosan a saját primer adataival. Felhívja a figyelmet arra, hogy az ilyen módon készített interjúk struktúrája, az interjúalanyok kiválasztási módszere az esetek többségében eltér saját kutatási célkitűzéseinktől, ezért a kiértékelésük gyakran nehézségeket okoz.
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3.4. A marketingmix
Mind Bauer és Berács (1992), mind Kotler (1992, 1998) McCarthy
korábbi munkáira hivatkozva határozza meg a marketingmix fogalmát, és a
hagyományos 4P (termék, ár, hely, promóció, vagyis Product, Price, Place,
Promotion,) elnevezésű csoportosítást követi.
A terméket Kotler 1998-ban a következőképp határozza meg: „Termék minden, amit a piacon igények és szükségletek kielégítésére fel lehet kínálni.” Majd hozzáteszi: „A termék a piaci ajánlat főszereplője.” A marketingtudomány szakirodalma Levitt (1983) munkásságára támaszkodva alakította ki a termék elméletileg megalapozott modelljét. Ezt veszi át Bauer és
Berács (1992), Lehota és Tomcsányi (1994).
Ezt a megközelítést választja kiindulási pontul Kotler (1992, 1998) is,
a három- illetve ötszintű termékmodell kidolgozásakor. Mindkét modell a
legbelsőbb szinten olyan elvi termékfogalmat tartalmaz (absztrakt termék,
elemi haszon), amely csak további tulajdonságokkal felruházva válik a piacon is eladhatóvá.
Kotler rámutat arra is, hogy a piaci verseny az egyes országok fejlettségi szintjétől függően a termék más-más szintjén folyik. Ha az eladó megvizsgálja, hogy a vevő a termék használata során hogyan valósítja meg kitűzött céljait, akkor számtalan módon képes a termék értékét növelni. Természetesen azt is vizsgálni kell, hogy hajlandó-e a vevő megfizetni az értékkülönbözetet.
Kövér és mtsai (2002) végeztek vizsgálatot a többszintű termékmodell
alkalmazására a tenyészsertés-piacon.
Törőcsik (1996) az ipari marketing területére alkalmazhatóan némileg
eltérő termék/teljesítmény kategóriákat dolgozott ki (2. ábra). Véleménye
szerint a termék versenyképességét elsősorban szellemi többlettel lehet biz-
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tosítani, ezért a termék „hardver” elemeit „szoftver” elemekkel kell kiegészíteni. Az így kialakított terméket az esetleges viszonteladók, illetve a felhasználók értékítélete veszi körül, hozzájárulva a cég- vagy termékimage
kialakításához. Törőcsik (1996) szerint az ipari piacon a vevő nem terméket,
hanem probléma-megoldási lehetőséget keres.

Felhasználók piaci
értékítélete
Viszonteladók piaci
értékítélete
Problémamegoldás
eszköze: szoftver
Problémamegoldás
eszköze: hardver

2. ábra. Termék/teljesítmény kategória. (Törőcsik 1996).

3.4.1. Termékmix, termékvonalak, márkák
Kotler (1992) a termékmix alatt mindazoknak a termékvonalaknak és
egységeknek az összességét érti, amelyeket egy adott eladó a vásárlóknak
felkínál. A termékvonalat pedig akként definiálja, mint a vállalat olyan szorosan összetartozó termékeinek csoportját, melyek hasonló módon funkcionálnak, vagy azonos ársávba esnek. Lehota és Tomcsányi (1994) a mezőgazdasági termékeknek arra a különlegességére hívják fel a figyelmet, hogy
többféle termék állítható elő egyszerre és elválaszthatatlanul, így ezek alkotják a termékmixet. Rámutatnak arra a sajátosságra is, hogy a mezőgazdasági
termékek minőségét nagymértékben befolyásolja a fajta.
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Bár a márkák fogyasztóinak a piacon tapasztalt szerepe a szervezeti
piacokra nem vihető át automatikusan (McDowel, 1997), Low és Blois
(2002) kilenc előnyét sorolja fel annak, ha a vállalat erős márkákkal rendelkezik. Megemlítik az előnyök között, hogy magasabb árat lehet elérni, növekszik a kereslet, és nem utolsósorban a vállalat értéke is magasabb lesz.
Molnár (2001) a hazai húsipar versenystratégiáit vizsgálva jutott arra a következtetésre, hogy a márkázás az egyik legfontosabb stratégiai lépés a húsipari vállalkozások számára.
3.4.2. A marketingmix további elemei: Az ár
Kotler (1991) a termék árának marketing szempontú megállapításával
részletesen foglalkozik. Ár—minőség pozicionálási stratégiákat mutat be,
részletezi az árváltozások fogyasztókra és versenytársakra gyakorolt hatását.
Elemzi a termékmix árazásával kapcsolatban felmerülő eshetőségeket, közöttük a kötött felhasználású termékek árazását. Kotler ez utóbbi alatt azt érti, hogy a vállalat kínálatában olyan egyéb termék is szerepel, amelyet csak
a főtermékkel együtt lehet felhasználni. Ezekben az esetekben mód nyílik a
főtermék árának alacsonyabb megállapítására is, mivel a másik terméken jelentős hasznot érhetnek el.
Törőcsik (1996) arra hívja fel a figyelmet, hogy a marketingmix klaszszikus 4P meghatározásával szemben egyesek a termék—kínálat politika
kategóriákat részesítik előnyben, mivel az ár nem ítélhető meg a teljesítmény nélkül. A termelőeszközök jelentős körét minősíti olyannak, melyek
esetében a vásárlási döntések meghozatala során az ár nem játszik döntő
szerepet.
Lehota-Tomcsányi (1994) megállapítja, hogy a fejlett piacgazdaságokban a verseny alapvetően nem árjellegű, bizonyos iparágak esetében
mégis erős lehet az árverseny.
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Bush (1985) a lízing és a bérlet szerepét emeli ki a szervezeti piacon.
Különösen akkor fordul elő ez a két fizetési forma, ha a termék túl drága,
vagy gyors elavulásra számítanak.
3.4.3. A marketingmix további elemei: A hely és a promóció
A 4P hagyományos fogalom-rendszerében a Place (hely) az értékesítés — elosztás összetett rendszerét jelenti. Kotler (1992) Stern és El-Ansary
definícióját idézi: „A marketingcsatornákat egymással szoros kapcsolatban
lévő szervezetek sorának tekinthetjük, amelyek részt vesznek abban a folyamatban, amely a terméket vagy szolgáltatást elérhetővé teszi a felhasználó
vagy fogyasztó számára.”
Carrol és Krider (1956) az árveréseket az USA-ban a tenyészsertés beszerzésének egyik jellemző eszközeként tartja számon. Lehota és
Tomcsányi (1994) az aukciók elektronikus formájáról is beszámol, szintén
az USA-t említve. A Felső-Ausztriai Sertéstenyésztők Szövetsége havonként tart kan és vemhes koca árverést (3. ábra).

3. ábra. Árverés Felső-Ausztriában (Forrás:http://www.szv.at)

A farmerek internet-használatával kapcsolatos vizsgálataiban Hopkins
és Morehart (2001) úgy találja, hogy az USA-ban 2000-ben a teljes forga-
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lom 0,3% történt interneten. A világhálót főleg a hagyományos kommunikációs formák – fax, levél, telefon – helyett használják.
Az Európai Unió tagállamaiban szövetkezeteket hoztak létre a termeléshez szükséges inputok beszerzésére. Elterjedt megoldás, hogy a szövetkezetek gazdasági társaságokat alapítanak termékek feldolgozása érdekében
(Simon, 2001). Lehota és Tomcsányi (1994) a mezőgazdasági termelők alkupozícióját javító megoldásként említi meg a beszerző, értékesítő és marketingszövetkezeteket. A személyes eladást a marketingstratégia lehetséges
meghatározó elemének tartja.
Lehota és Tomcsányi (1994) állítása szerint a promóció a
marketingmix azon eleme, amelynek a feladata a másik három mixelem hatását erősíteni és érvényre juttatni. Ugyanakkor Lehota és mtsai (1994, idézi
Lehota és Tomcsányi, 1994) arra mutatnak rá, hogy a magyar élelmiszergazdaság vállalatai jelentős részében a marketingkommunikáció alkalmazása részleges, nem képezi szerves részét a marketingstratégiának.
Kotler (1992) és Bauer és Berács (1992) a fogyasztási cikkek piacán
alkalmazható promóció tárgyalását igen alaposan elvégzi, a termelőeszközök piacával viszont szinte csak említés szintjén foglalkoznak.
Törőcsik (1996) a piacbefolyásolási politika elemzésekor az ipari piacokra koncentrál. A korábban említett szerzők munkáit meghaladóan említ
olyan eszközöket, mint a referenciaüzem kiválasztása, az eladó cég munkatársaitól elvárt publikációs tevékenység, a referenciafilm, és a reklám célcsoportjának a döntéshozókra való koncentrálása. A kiállításokról megjegyzi, hogy a legnagyobb hatékonyságúnak az iparági szakvásárt tartja.
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER
A dolgozat témakörébe tartozó, önállóan összegyűjtött adatok képezik
a kutatás primer adatbázisát. A primer adatbázist alkotó adatok körének
meghatározását és az adatgyűjtést meg kell, hogy előzze a mások által, más
kutatási céllal gyűjtött adatok körének áttekintése. Ezek az adatok alkotják a
szekunder adatbázist. A fejezet harmadik részében az adatok feldolgozására
és prezentációjára felhasznált modellek, módszerek szerepelnek.
4.1. A szekunder adatbázis
A szekunder adatok gyűjtése és feldolgozása a tenyészsertés-piacot
közvetlenül befolyásoló környezeti összetevők témaköréhez kapcsolódóan a
következő területeken szükségesek a vizsgálati (1990-2004) és az azt megelőző időszakra vonatkozóan:
•

Statisztikai adatok a sertés- és kocalétszámra, vágósertés-előállításra,
a vágósertés árára vonatkozóan

•

A tenyésztői munkát befolyásoló állami, hatósági, intézményi rendelkezések, jogszabályi környezet

•

A tenyészsertés-minősítés, törzskönyvezés által eredményezett öszszesített adatok

•

Egyes szakfolyóiratokban megjelent, mások által készített olyan interjúk, melyek az értekezés kutatási területének megfelelnek (III.
melléklet).
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4.2. A primer adatbázis
4.2.1. A megfelelő kvalitatív vizsgálati módszer kiválasztása
A kvalitatív kutatások (4. ábra) esetén gyakran alkalmazott közvetett
technikák elrejtik a kutatás valódi célját a válaszadók elől. Tekintettel a
szakterületen folyó éles piaci versenyre, a válaszadók bizalmának kockáztatása nélkül ezek a technikák nem voltak alkalmazhatók.

Kvalitatív kutatási
eljárások

Közvetlen
(leplezetlen, nyílt)

Fókuszcsoportok

Közvetett
(leplezett, burkolt)

Mélyinterjúk

4. ábra. A kvalitatív kutatási eljárások típusai Malhotra (2001) szerint.

A fókuszcsoportos módszernek vitathatatlan előnyei mellett számos
hátránya is van, melyek nem tették lehetővé az elsődleges adatok összegyűjtését. Versenytársak nem fejtették volna ki a piacról, a stratégiákról, előnyökről-hátrányokról, egymásról alkotott véleményüket a többiek előtt. A
megszólaltatott szakemberek személyesen ismerik egymást, esetleg hosszú
évek óta. Egyesek korábban a konkurrenciánál álltak alkalmazásban. A felsorolt okok miatt a fókuszcsoport mint módszer nem alkalmazható. A
tenyészsertés-piac feltáró kutatáshoz szükséges primer adatbázis összeállítására mélyinterjúk készítése a megfelelő eljárás. Ez lehetőséget ad arra, hogy
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az interjúalany szabadabban, kötetlenebbül fejtse ki véleményét az adott témáról, valamint elkalandozhat saját maga által fontosnak tartott területekre
is.
4.2.2. A mélyinterjúk elkészítésével kapcsolatos módszertani részletek
A bizalmi légkör megteremtése céljából az interjúalanyok az előkészítés során megismerték a feldolgozandó témakört, az interjúkészítés célját és
azt is, hogy minden főbb versenytársuk szerepel a tervezett interjúalanyok
között.
A magnetofonhasználatot nem engedélyezte mindenki. Másfelől kedvezőtlen tapasztalatok is szerezhetők a technika megbízhatóságát illetően.
Ezért a beszélgetések alatti részletes jegyzetelés az utólagos feldolgozás során nagyon hasznosnak bizonyult.
1999-ben egy mezőgazdasági kiállításon tapasztalatszerzés céljából
néhány próbainterjú készült azokkal, akikkel később, 2001-2003-ban a végleges mélyinterjúk is készültek. A tapasztalatok szerint a nyugodt légkör és
a szükséges időtartam biztosítása mellett az egyidejű kézi jegyzetelés és
magnetofon használatának fontossága emelhető ki.
A korai tapasztalatok között szerepelt az is, hogy csak akkor lehet az
interjúkat sikeresen feldolgozni, ha minden esetben lefedik az előzetesen
megállapított témaköröket. Ugyan az interjúalanyok többsége szívesen és
gördülékenyen beszélt a szakterületéről, a kutatómunka szempontjait elsősorban az interjú készítőjének kell szem előtt tartani, és befolyásolni a partnert, hogy a kutatás középpontjában álló területek is szóba kerüljenek.
Az eladók és vevők számára összeállított kérdéssorok a mellékletben
megtalálhatók (I., II. melléklet). Az interjúk tervezett hossza 60 perc.
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4.2.3. Az interjúalanyok kiválasztása
A mélyinterjúk elkészítése során nem követhetjük a kvantitatív kutatási módszerek mintavételi gyakorlatát, a nagy elemszámú reprezentatív mintavételt. Ezzel szemben a feltáró jellegű kvalitatív kutatómunka esetén kis
mintáról beszélhetünk, az egyes eseteket gondosan kiválasztjuk. A primer
adatgyűjtés során tenyészertés-eladókkal, -vevőkkel és az ágazattal foglalkozó szakértőkkel összesen 33 mélyinterjúra került sor.
1. Táblázat. Tenyészsertés-eladó interjúalanyok

Név, beosztás
Csóka Lajos
tenyésztési igazgató
Fülöp János
főállattenyésztő
Gresa Zoltán
ügyvezető igazgató
Kovách Gábor
tulajdonostárs
Kun Attila
termelési menedzser
Mocsári Endre
tenyésztési igazgató
Nagy Gyula
tulajdonos
Nyíri András
tenyésztési osztályvezető
Szobolevszky Zoltán
marketing igazgató
Vasas András
tulajdonos
Zengő Ákos
ügyvezető igazgató
Az interjú elmaradt

Fajta
Pannonhibrid
Kahyb,
Magyar Lapály
Fajtatiszta

Cég
ISV Rt
Kaposmező Kft

Kahyb

Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete
Geno-kahyb Kft

PIC

PIC Hungária Kft

Rattlerow

Dunapig Szövetkezet

Magyar lapály

Tenyésztő: Rábacsécsény

Hungahib

Hungapig Kft

Seghers

SEGHERSgenetics Kft

Magyar nagy fehér hússertés
Mangalica
sertés
Dalland –
Dumeco

Tenyésztő, Keszthely
Mangalicatenyésztők Országos
Egyesülete
Dumeco Breeding Kft
Dalland Hungary Kft.

A tenyészsertés-eladó vállalkozások majd teljes körét lefedik a kiválasztott interjúalanyok (1. táblázat). A fajtatiszta sertést tenyésztők és a
mangalicatenyésztők egyesületébe tömörült, egyébként önálló sertéstenyésztők közül ketten szerepelnek az interjúalanyok között.

28

A Dumeco Breeding Kft, a Magyarországon egyik legjelentősebb külföldi hibridsertés tenyésztő vállalkozás vezetőinek bizalmát nem sikerült
megnyerni. Ez volt az egyetlen olyan tervezett mélyinterjú, amelyet visszautasítottak.
2. Táblázat. Tenyészsertés vevő interjúalanyok

Név, beosztás
Csavari Zsolt
főállattenyésztő
Fett Mihály
gazdálkodó
Horváth György
tulajdonos, ügyvezető ig.
Karikás József
cégvezető
Kiss János
tulajdonos
Konkoly István
tulajdonos
Kulcsár Pál
tenyésztésvezető
Máté László
ágazatvezető
Rotth János
ágazatvezető
Steigerwald Ádám
főállattenyésztő
Tóth Lajos
ágazatvezető

Fajta, hibrid
Fajtatiszta
450 koca
Nagy fehér x Lapály
F1 1 koca
Fajtatiszta
1200 koca
PIC
1500 koca
Hungahib
120 koca
Fajtatiszta
150 koca
Seghers
800 koca
ISV Pannonhibrid
850 koca
Rattlerow
300 koca
Fajtatiszta, korábban
Kahyb, 2300 koca
Kahyb
750 koca

Cég
Kaposszekcsői
Mezőgazdasági RT
Kaposfő
Kéleshús Kft
TRIAGRO Kft
Tiszakürt
Konkoly Bt
Mántelki Parasztgazdaság
RT
Zalapig Barnak Kft
PalotaBozsoki Mg RT
Boly Rt
Naki Szövetkezet

Tizenegy mélyinterjú készült a piacon vevőként fellépő vállalkozások

vezetőivel (2. táblázat). Az interjúalanyok kiválasztásában és a kapcsolatteremtésben a törzskönyvező szervezetek nyújtottak segítséget.
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5. ábra. Az interjúalanyként kiválasztott tenyészsertés-vevő vállalkozások földrajzi el-

helyezkedése

Míg az eladói oldalt majd teljes körűen lefedik az interjúk, addig a vevői oldalon nem lehetett sem teljességre, sem reprezentativitásra törekedni.
Ugyanakkor a kiválasztott vevőkre igaz, hogy
•

minden vizsgálatba vont eladóhoz található vevő-partner

•

a saját kocasüldő-előállítás és a vásárlás is gyakorlat

•

egyes telepeken állománycsere történt – fajta- és eladóváltással

•

történt új betelepítés, eladóválasztással

•

magas és alacsony színhússzázalékkal egyaránt állítanak elő vágósertéseket

•

széles kocalétszám-tartományban (120-2300 db) – az árutermelés
alsó határától – helyezkednek el a telepek

•
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földrajzi értelemben gyakorlatilag lefedik az országot (5. ábra).

Az agráriumban általános szakmai vélekedés, hogy az egy–két kocás
gazdaságok legfeljebb szociális szempontból tekinthetők fontosnak. Találhatunk azonban példát arra, hogy a háztáji gazdaságok korábbi integrációja
újraszerveződött, esetleg átvészelte az elmúlt időszakot. Ezek a gazdaságok
– szoros integrációban működve – a nagyüzemi minőséghez közelítő vágósertés előállítására képesek és a tenyészsertés-piacon vevőként lépnek fel.
Az interjúsorozatot 11 iparági szakértővel készült beszélgetés zárta (3.
táblázat). Szakmai, intézményes, üzleti, vagy tudományos szempontból fontos területek képviselői mondták el a tenyészsertés-piacról a véleményüket.
Egységes interjúvázlat nem volt alkalmazható.
3. Táblázat. Interjúalanyok: szakértők

Név, beosztás
Botos Lajos ügyvezető igazgató, Béke Agrárszövetkezet
Csató László, Kaposvári
Egyetem, Tanszékvezető
Faragó Ida, Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet
nyugalmazott munkatárs
Fehér László
IntegralSoft Kft Igazgató
Fendrik Péter
állatorvos
Hollósy Tibor, Kométa 99 Kft
felvásárlási igazgató-helyettes
Mészáros Zoltán
HVT állomás-vezető
Névtelenséget kért
Húsipari nagyvállalat
Nochta Imre, vezető termékmenedzser Agrokomplex RT
Papp Sándor, a Mesterséges
Termékenyítők Tiszántúli
Egyesületének Elnöke
Zádori László a Vágóállat és
Hús Terméktanács (VHT) titkára

Témakör
Mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetése,
saját és a partner-igények ellátása. Konkurrencia.
A sertéssel kapcsolatos főbb kutatási területek, vállalati megrendelések, állami kezdeményezések
Állami beavatkozás, támogatás, a piac jellemzése, a
törzskönyvezés feladatai, minősítés, tenyészetek ellenőrzése
Az informatika szerepe a sertéstenyésztésben. A
vágóhídi minősítés bevezetésével elért eredmények.
A sertésegészségügy helyzete. Gyakorlati problémák a higiéniai előírások betartásában.
A húsipar igényei a vágósertéssel szemben: Minősítési rendszer. A tenyészsertés-piac. A termékpálya áttekintése, márkázott termékek.
A teljesítményvizsgálat rendszere. A vizsgáló állomás üzemeltetése, sajátos feladatok.
A húsipar igényei a vágósertéssel szemben. A
nagyüzem sajátosságai. A tenyészsertés-piac.
A takarmányozás és a tenyészsertés-piac kapcsolata. HVT állomások és más telepek takarmányozása.
A mesterséges termékenyítés rendszere, üzemméretek. A háztáji gazdaságok helyzete. Zugkanok
problémája. Sertésfelvásárlás.
A VHT szervezeti felépítése, a sertéstenyésztésben
betöltött szerepe, fajtákkal, vágósertésekkel kapcsolatos értékelés.
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4.3. Az adatok feldolgozására és a prezentációra használt modellek és
elemző módszerek
Kotler (1992) szerint a marketingmix azoknak a marketingeszközöknek az összessége, amelyeket a vállalat a célpiacokra vonatkozó tervek
megvalósításához használ fel. A tenyészsertés-előállító vállalkozásokat jellemző marketingmix feltárására a hagyományos 4P csoportosítást (6. ábra)
követjük.

Marketingmix
Termék

Ár

Hely

Promóció

(Product)

(Price)

(Place)

(Promotion)

Minőség
Jellemzők
Választék
Forma
Márkanév
Csomagolás
Méret
Szolgáltatás
Garancia
Visszavétel

Katalógusár
Engedményes
árak
Részletfizetési
kedvezmények
A törlesztés időtartama
Hitelfeltételek

Csatornák
Hálózatsűrűség
Elhelyezés
Készlet
Szállítás

Reklám
Személyes eladás
Vásárlásösztönzés
Közönségkapcsolatok
(PR)

Célpiac

6. ábra. A marketingmix alkotóelemei (4P). (Kotler 1992)

A szakirodalom áttekintése során kiderült, hogy rendelkezésre állnak
olyan elméleti modellek, amelyek segítségével közelebb juthatunk a
marketingmix meghatározó alkotóeleméhez, a termékfogalomhoz. A leg-
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részletesebben kidolgozott olyan modell, amely Levitt munkásságán alapul,
Kotler (1998) ötszintű termékkoncepciója (7. ábra).

Potenciális termék

Bővített termék

Elvárt termék

Alaptermék

Elemi haszon

7. ábra. A termék öt szintje. (Kotler 1998)

A tenyészsertés-piacot körülvevő környezet, a makrokörnyezet elemzését társadalmi, tudományos-technológiai, közgazdasági, ökológiai és politikai – jogi nézőpontból végzem el. A módszer elnevezését – STEEP analízis – a vizsgálni kívánt területek angol megnevezéseinek kezdőbetűiből
származtatják (Social, Technological, Economic, Ecological, Political –
Legal). A tenyészsertés-piac makrokörnyezetének elemzése teszi lehetővé,
hogy áttekintsük azokat a tényezőket, melyek közvetve, vagy közvetlenül
befolyásolják az eladók és vevők piaci magatartását. Az egyes részterületek
gyakran befolyásolják egymást, egyes esetekben az egymásra gyakorolt hatásuk nehezen elkülöníthető (Kyler, 2002).
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A magyar tenyészsertés-előállítás helyzetének kritikus értékelését pedig a SWOT analízis (Chikán, 1997.) segítségével végezhetjük el, amely az
ágazat erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek vizsgálatát teszi szükségessé. A SWOT analízis hátrányaként említhetjük azt a
követelményt, hogy minden egyes jellemző csak egy tulajdonságcsoportba
helyezhető el.
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5. EREDMÉNYEK
5.1. A tenyészsertés-piac makrokörnyezete
A makrokörnyezet öt részterületének elemzése során csak néhány fontos szempontot emeltem ki.
Társadalmi környezet. Az egy főre jutó hús- és hústermék-fogyasztás a korábbi drasztikus csökkenés után bekövetkezett emelkedő tendencia ellenére
sem éri el a korábbi évek maximumát. A sertéságazat szempontjából kedvezőtlen, hogy a növekedés főleg a baromfihúsból származik (8. ábra). Nemcsak a sertéshús részaránya csökkent a húsfogyasztáson belül, hanem a zsír

kg/fő

aránya is csökkenő tendenciát mutat az összes zsiradékhoz képest (9. ábra).
90
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húsfogyasztás
összesen (kg/fő)
sertéshús (kg/fő)
baromfihús (kg/fő)

1985
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1995
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8. ábra. Az egy főre jutó hús, húskészítmény, sertés- és baromfihús fogyasztás

(KSH adatok alapján)

70%
65%

sertéshús aránya a
húsfogyasztáson
belül

60%
55%
50%

sertészsír aránya a
zsiradékfogyaszáson
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9. ábra. A sertéshús és zsír aránya a hús- és zsiradékfogyasztáshoz viszonyítva

(KSH adatok alapján)
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A sertéstenyésztés a magyar falu hagyományos mezőgazdasági ágazata. A sertésállomány felét kistermelők tartják, nagyrészt a környezetük és
önmaguk ellátására. A nagyüzemeknél jóval rugalmasabban, gyakran szélsőségesen reagálnak bármely piaci változásra. Mivel többségük termelési integrációba nincs bevonva, megfelelő piaci információk híján tevékenységüket a hároméves periódussal rendelkező sertésciklus alapvetően befolyásolja. A vágósertés árában végbement emelkedés, csökkenés hatására megkezdhetik, vagy szüneteltethetik a sertéstenyésztést. A teljes sertéslétszámon
belül a kisüzem-nagyüzem aránya is hároméves ciklusokban ingadozik (10.
ábra). Az adatsorokra vonatkozó regressziós analízis segítségével kimutatható, hogy a nagyüzemi sertések aránya 1991 – 2003 között az utolsó két év
folyamatai miatt szerényen, átlagosan évi 0,5%-al növekszik, míg a nagyüzemi kocák aránya a periodicitás mellett is évi 1,5%-nyi szignifikáns növekedést mutat (IV. melléklet)
65%
60%
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50%
45%
40%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Nagyüzemi sertések aránya

Nagyüzemi kocák aránya

10. ábra. A nagyüzemekben tartott sertések és kocák aránya az országos állományhoz

viszonyítva (Forrás: KSH évkönyvek)

Arra számíthatunk, hogy a sertéstenyésztésben tovább csökken a kisüzem súlya. Indokolja ezt az egy hízósertéssel elérhető jövedelem csökkenő
mértéke, az integrálhatatlanság, a heterogén végtermék.
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Gazdasági környezet. Magyarországi viszonyok között a sertéshús-termelés
volumenét hagyományosan meghatározta a gabonaágazat termésmennyisége. A két ágazat közti kapcsolat az utóbbi tíz évben megbomlott. Az adatso-
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ron 1990-től a jellegzetes sertésciklus is megfigyelhető (11. ábra).
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11. ábra. A vágósertés és gabonatermelés közötti kapcsolat (KSH adatok alapján)

felvásárolt mennyiség (ezer tonna)

12. ábra. A vágósertés piaci átlagára és a felvásárolt mennyiség (Forrás: KSH)

A vágósertés felvásárlási ára rendkívül változékony (12. ábra). A magas értéke rendszerint megnöveli a tenyésztői kedvet, de arra sokan nem
gondolnak, hogy legkorábban a búgatástól számított 280-300 nap múlva
tudják a végterméket a vágóhídra szállítani, amikor egész más árat kapnak a
vágósertésért. Ezzel is hozzájárulnak a sertésciklus kialakulásához.
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Az agrobizniszt a nyolcvanas évek végéig jellemző, sikeresen működő
integrációt a sertéstenyésztési ágazatban is integrációs vákuum követte. A
vizsgálat tárgyát képező időszakban az integráció jellemző jegyei a mélyinterjúk alapján a következőkben foglalhatók össze:
•

A takarmányozás, értékesítés, állategészségügy, technológia, finanszírozás, genetika és tenyésztés területén az integrátor személye legtöbbször
nem ugyanaz.

•

A szerződések, ha léteznek, legfeljebb egy éves időtartamra szólnak. A
vágóállatok jelentős hányadát a szabadpiacon értékesítik. Tenyészsüldő
vásárlásra nem kötnek rövid távú szerződést sem.

•

Az ún. tenyésztési piramis, amely a sertéstenyésztésben az integráció
kézenfekvő eszköze lehetne, a gyakorlatban alig figyelhető meg. A magyar sertéstenyésztőkre jellemző, hogy a legkisebb állománnyal rendelkező is szívesen végezné akár a törzstenyésztést is. A külföldi hibridelőállítók is a nagyszülő-programok értékesítésére kényszerülnek, egyesek saját programjukon kívül is kínálják a tenyész-süldőket.

•

Az integrátorok által hagyományosan végzett forgóeszköz-ellátási, finanszírozási tevékenységet a vizsgált vágósertés-előállítók gazdasági
kényszerpályának tekintik.

•

A feldolgozóipar vállalatai is rendelkeznek sertéstelepekkel. Ezzel egyrészt biztonságosabbá teszik az alapanyag ellátást, másrészt a termékpálya ezen szakaszán képződő jövedelemhez is hozzájutnak.

•

Sikeres integrátori tevékenységet a jelentős tőkeerővel rendelkező vállalatok folytathatnak, mint a Hungapig Kft, ISV RT, vagy a HAGENAGISZ vállalatcsoport, amely a Dumeco Breeding Hungary Kft-vel
működik együtt.
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•

A teljes termékpályát lefedő, minőségbiztosításon alapuló márkázott
húsprogramok létrehozására irányuló eddigi kísérletek túlnyomórészt sikertelenek voltak.
A végső fogyasztó igényeit a húsipari feldolgozó vállalatok közvetítik

a termékpálya többi szereplőjéhez. A differenciált elvárásokhoz igazodó
húsipari célokra eltérő kategóriájú sertésekre van szükség.
A vágósertéssel szemben megfogalmazott alapvető húsipari követelmény az, hogy legyen homogén, tükröződjön ez az élősúly és a színhússzázalék alacsony szórásában. Ezt csak nagyüzem tudja biztosítani. A jövőben
a húsipar részéről az alapanyag-homogenitással kapcsolatos elvárások fokozódására kell számítani (4. táblázat).
4. Táblázat A Kométa 99 Kft homogenitásra vonatkozó felvásárlási célkitűzései

2001-2002 állapot

Célkitűzés

Színhús (%)

Terjedelem: 34-62 %

E-U kategóriában legyen a
sertések 85-95%-a

Élősúly (kg)

Terjedelem: 90-140 kg

110-130 kg között legyen a
sertések 60-80%-a

A Kométa 99 Kft. sertésosztályozási módszeréből ugyanakkor az tűnik ki, hogy még az 50-55 % közötti színhús-tartomány is túl széles a nagyüzemi technológiához. A hasított súly és a színhússzázalék szerint szűkebb
osztályközökbe sorolt sertéseket más-más céllal dolgozzák fel.
Feldolgozáskor a hús minőségében a legnagyobb problémát a PSE jelleg okozza. Távlati célként az alapanyag PSE- és stresszgén-mentessége jelölhető meg.
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Tudományos-technológiai környezet. A tudományos kutatások
tenyészsertésekre vonatkozó elképzelhető célterülete a szaporaság, a hízékonyság és a vágóérték (színhússzázalék, húsminőség) javítása.
•

a sertés esetében az anyai tulajdonságok, mint például a fialt és a választott malacok száma alacsony örökölhetőségű tulajdonság, ennek ellenére
a mutatók javítására irányuló kutatásokat folytatnak (Knol, 2003).

•

a színhúszázalék közepesen-jól öröklődő tulajdonság. A tenyészsertések utódai teljesítményvizsgálati körülmények között, megfelelő takarmányozás és tartás mellett elérik az ésszerű maximumot. A tulajdonság további fokozása megnöveli a húsminőségi problémák gyakoriságát.
A magyar vágósertések színhús-százalékát nem érdemes 58-60% fölé
vinni, mert mások, például a dán tenyésztők ebben a tartományban – kisebb élősúlyban – gazdaságosabban állítják elő a sertéseket.

•

a hízékonyság közepesen-jól örökölhető tulajdonság. A tenyésztési célokat kifejező indexekben a jövőben várhatóan növekszik a fontossága.
Az OMMI kezdeményezésére bevezetett BLUP-indexben a két utóbbi
tulajdonság 50-50%-os súllyal szerepel, melyet a jövőben a hízékonyság
javára célszerű megváltoztatni.
Genetikai kutatást egy-két telep sertéseire nem lehet alapozni. Ez az

oka, hogy a BLUP eljárásra alapozott minősítés bevezetését elsősorban az
OMMI kezdeményezte. A magyar sertéstenyésztő ágazat még jelenleg is a
hagyományos ÜSTV, HVT és tenyészsüldő indexre alapozza a szelekciót.
Az egyes cégek inkább a kis újításokra helyezik a hangsúlyt és azokat bevezetik, amilyen gyorsan csak lehet.
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A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 4. alprogramjának keretén belül (agrárgazdasági és biotechnológiai kutatások) a sertéstenyésztéssel
kapcsolatos kutatási programok indítására is lehetőség nyílt.
•

Állatnemesítési programok hatékonyságának javítása (Debreceni Egyetem)

•

Digitális képalkotó rendszerek állattudományi alkalmazásai
(Kaposvári Egyetem)

•

Nagy hozzáadott értékű, egészséges táplálkozást szolgáló, környezetkímélő állattenyésztési termékek előállításának fejlesztése (Kaposvári Egyetem)

Informatikai háttér nélkül a sertéstenyésztés ma már elképzelhetetlen lenne. A termékpályát áttekintve megállapíthatjuk, hogy teljes körű informatikai megoldás annak csak két szakaszán található:
•

a termékpálya elején, az OMMI által ellenőrzött tenyészetekben. Az alkalmazott informatikai rendszer országosan egyedileg azonosítja a nyilvántartásba vont sertéseket, tárolja származási és minősítésre alkalmas
adataikat. Megfelel a BLUP tenyészérték-becslési módszer követelményeinek. Alapvető változtatási igényt jelent a bevezetésre váró ENAR4
és TIR5 azonosító rendszer;

•

a termékpálya végén, a színhússzázalék vágás utáni meghatározásában.
Jóllehet a vágóhidakon a vágott féltest csontoshús tartalmának, fehéráru
arányának meghatározására, minőségtől függő árrendszer kialakítására
korábban is történtek próbálkozások, teljes körben erre nem került sor.
Míg az OMMI teljesítményvizsgáló állomásain már 1992-ben az

4
5

ENAR: Egyed Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer
TIR: Tenyészet Információs Rendszer

41

50-60%-os színhús kategóriába esett a vizsgált sertések 81,7%-a, addig
az árutermelő telepekről származó vágósertések 5013 darabos mintájából a 40-50%-os kategóriában 77,4% volt található (OMMI, 1992). Az
1994-ben bevezetett sertésenkénti egyedi mérési rendszer lehetővé teszi
a színhús-tartalomtól függő átvételi árrendszer alkalmazását. Bevezetése
óta a vágósertések átlagos színhússzázaléka tíz év alatt kilenc százalékkal nőt. A jelentős növekményt a telepi tenyészállomány, elsősorban a
kanok cseréjének, illetve a takarmányozásban bekövetezett változásnak
tudhatjuk be. A vágósertés előállító telepek az egyedi mérési adatok
visszacsatolása alapján saját gazdasági célkitűzésüknek megfelelő
színhús-tartalommal rendelkező vágósertéseket állíthatnak elő.
•

A termékpálya közbenső szakaszán, a vágóáru-előállító nagyüzemek körében Baltay 1998-ban végzett felmérése azt állapította meg, hogy a tenyésztési, termelési, közigazgatási adatnyilvántartás az esetek 58%-ban
legfeljebb részleges volt.
Ökológia. Az ökológia vizsgálata nem tartozik szorosan a disszertáció

témaköréhez. Az adatgyűjtés során csak néhány idevágó szempont merült
fel.
•

A korszerűnek számító iparszerű baromfi- és sertéstenyésztés tartási és
vágási körülményei Magyarországon is aggodalmakat keltenek. Az extenzív tartási módszerek felkeltették egyes tenyésztők figyelmét.

•

A jelenlegi falusi szerkezet nem alkalmas arra, hogy a sertéshústermelés várható koncentrációja megoldható legyen.

•

A sertéstenyésztés jelentős mértékben terheli a környezetet. A jövőben a
környezetvédelemi előírások betartásának szigorodó ellenőrzésére lehet
számítani.
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Politikai, jogi környezet. Bár a disszertációnak nem célja a

tenyészsertés-piacot érintő teljes jogi környezet, sem a vizsgálati időszak
alatt végbement változások elemzése, néhány erre a területre vonatkozó törvényt, rendeletet mégis meg kell említenünk. Három területtel foglalkozunk:
a tenyésztéssel, az állategészségüggyel és a költségvetési támogatással.
Az állattenyésztési törvény (1993. CXIV Tv.) valóban széleskörűen
szabja meg az állam által alkalmazható eszközök körét. A törvény a tenyésztő szervezetek elismerésének jogát a Földművelésügyi Minisztériumhoz rendeli. Meghatározza az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet,
vagyis a tenyésztési hatóság feladatait, amely állattenyésztési adatbankot
tart fenn, ellenőrzi a tenyésztőszervezetek által végrehajtott programot, hitelesíti a törzskönyvezést, stb. Az EU 89/502/EGK és 89/505/EGK számú határozatai foglalkoznak a fajtatiszta és hibrid tenyészsertések törzskönyvezésével.
Az állategészségügyi törvény (1995. XCI Tv.) rendelkezései további
kötöttségeket jelentenek az állattenyésztőknek. Bejelentési kötelezettséget ír
elő a sertéstenyésztő számára a sertéseket érintő négy legfontosabb betegséggel kapcsolatosan6, valamint felhatalmazza az állategészségügyi hatóságot egyes intézkedések megtételére.
A rendszerint évenként megjelenő FVM rendeletek szabályozzák az
agrárgazdasági célok következő évi költségvetési támogatását – például a
15/2001. (III. 3.), vagy a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet. A rendeletekben
felsorolt célok közül a tenyészsertés-forgalmazást, a törzskönyvezést és minősítő vizsgálatok támogatását kell megemlíteni.
Az interjúalanyok szerint Magyarországon az állam túlzottan erős befolyást gyakorol a tenyészsertés-piacra. Különösen a külföldi érdekeltségű
6

Brucellózis, leptospirózis, Aujeszky-féle betegség és a PRRS. A PRRS bejelentési kötelezettsége időközben megszűnt. (30/2002. (IV.19.) FVM rendelet)
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vállalatok hangoztatják ezt a véleményt. Mások szerint a törzskönyvezési
adatok gyűjtése külföldön az egyes tenyésztőszervezetek feladata, nem az
állami szerveké. Ennek ellentmond az az álláspont, hogy a tenyésztőszervezetek megosztottsága a múltban sem tette, és jelenleg sem teszi lehetővé,
hogy ők tartsák fenn az országos tenyészsertés-nyilvántartást. Az általuk az
OMMI-nak befizetett hitelesítési díjból ez nem lenne lehetséges.
A törzskönyvezéshez kapcsolódó költségvetési támogatás rendszerével kapcsolatban rámutathatunk arra az ellentmondásra, hogy egyre több
tenyészkoca adatait tartjuk nyilván, szemben az egyre csökkenő süldőeladási adatokkal. A sertéstörzskönyvezés öncélúvá vált – „törzskönyvezünk,
mert támogatják” fogalmazta meg az egyik interjúalany.
Az állománybővítés és tenyészállat-csere támogatása a vizsgálati időszakban többször is jelentősen változott. 1998-ban felhagytak azzal a gyakorlattal, hogy a támogatás mértékét a származási tenyészet minősítése alapján határozták meg. Bevezették a süldők egyedi minősítésén alapuló támogatást. 2002 végéig a tenyészsertés-forgalmazáshoz kötődő támogatás mértékét a sertés minőségére jellemző ún. tenyészsüldő indexhez kötötték. Kocasüldő vásárlása esetén a vevő, kansüldő esetén az eladó részül a támogatásban. Az eredmény kérdéses volt. Egyrészt a minőségtől eltérítette az árakat, másrészt a támogatások ellenére csökkent a tenyészsertés-forgalom.
Figyelemre méltó, hogy a kocasüldő saját telepről történő utánpótlása
is kapott anyagi támogatást. Ez egyértelműen csökkentő hatással járt a
tenyészsertés-piac nagyságára.
A zugkanok számának csökkentését, ezzel együtt a kansüldők forgalmának növekedését remélte megoldani a helyi önkormányzatoknak nyújtott
40000 Ft minden egyes zugkan kivágása esetén.
A 2003-as évben a tenyészsertés-forgalmazáshoz kötődő támogatás
megszűnt. Az EU-csatlakozással párhuzamosan a támogatási rendszert is
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harmonizálni kell. A sertéshús-ágazatban szükség esetén piaci intervencióra
van lehetőség, de közvetlen támogatásra nincs. Megváltozott a törzskönyvezés támogatási rendszere is. 2003-tól a tenyésztőszervezetek közül csak az
egyesületek kapnak támogatást, kizárva ezzel a vállalatokat az államilag dotált körből. A fajtatiszta és a mangalica sertést tenyésztők egyesületei maradtak a támogatottak között. Az intézkedések hatásának tulajdonítható az
ISV Rt Pannonhibrid, és a Hungapig Kft állományainak fajtatisztává minősítése.
A mangalica fajta költségvetési támogatása az őshonos fajták fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos. A támogatások szintje ezen a területen
azt teszi lehetővé, hogy az alacsony hozamok ellenére a fajtafenntartó munka és gazdasági tevékenység korlátozott köre ne legyen veszteséges.

5.2. A tenyészsertés-piac szereplői
A dolgozat témaköréhez illeszkedően a tenyészsertés-piac négy fontos
szereplőjét kell megemlíteni. A tenyészsertés-eladókat, -vevőket, az elismert
tenyésztőszervezeteket és a hatósági feladatokat ellátó Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetet (OMMI).
Az eladók fajtatiszta vagy hibrid tenyészsertés értékesítésével foglalkoznak. A fajtatiszta tenyészsüldőt előállító vállalkozások rendszerint önállóan értékesítik a tenyésztési programjuknak megfelelő kan- és kocasüldőket. A hibrid tenyészsertés előállítása általában csak vállalati keretek között,
több tenyészet együttes, összehangolt munkájának lehet az eredménye. Az
egyes tenyészetek jogilag, gazdaságilag önállóak is lehetnek, de az ott folyó
genetikai programot, a szükséges tesztek elvégzését, kiértékelését a vállalat
központilag irányítja. Az előállított tenyészsüldők forgalmazására az egyes
tenyészetek nem, csak a hibridsertés előállító vállalat, mint fajtafenntartó
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jogosult. A vizsgált időszakban a magyar hibridsertés eladók a korábbi termelési rendszerekből alakult vállalatok. Ide soroljuk a Geno-Kahyb Kft-t, a
Hungapig Kft-t és az ISV Rt.
A külföldi hibridek forgalmazása a vizsgált időszakban csak az állami
elismerést követően vált lehetségessé. Az alapvonalak fenntartása a legtöbb
esetben külföldön történik. A Seghersgenetics Kft, Dalland Hungary Kft,
DumecoBreeding Kft, PIC Hungária Kft és a DunaPig Szövekezet tartozik a
külföldi hibridsertés-eladók közé.
A vásárlók többsége csoportosítható a következő módon:
•

Csak kocasüldőt vásárol. Azok a vevők tartoznak ide, akik legfeljebb 20-50 kocás teleppel rendelkeznek. A vemhesítést mesterséges termékenyítéssel oldják meg, a termékenyítő anyagot
rendszeresen vásárolják.

•

Szülőpárt vásárol. Az eladók azt javasolják, hogy a végtermékelőállításhoz használt apai és anyai oldalt is vásárolják azok a tenyésztők, ahol a kocalétszám 4-500 alatt marad.

•

Csak kansüldőt vásárol. A Kahyb hibridprogram esetében csak
az apai oldal beszerzése szükséges. De a fajtatiszta sertést tenyésztők is gyakran önállóan állítják elő a kocautánpótlást.

•

Nagyszülőpár és terminál kan vásárlása. 4-500 kocánál nagyobb sertéstelep, amely elismert hibridprogramhoz csatlakozott,
általában a nagyszülőpár segítségével helyben állítja elő a kocautánpótlást, a vágósertés-előállításhoz szükséges apai oldalt, az
ún. terminál kant pedig vásárolja.

Az elismert tenyésztőszervezetek és az OMMI szerepét az 5.1. szakasz részletezi.
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5.3. Marketingmix – A termék. Az ötszintű termékmodell alkalmazása
a tenyészsertés-piacon forgalmazott termékekre
Kotler ötszintű termékkoncepciója a megfelelő arra, hogy kielégítő
részletességgel feltárhassuk a tenyészsertés-piac termékfogalmát. A részletes, ötszintű modell alkalmazása annál is indokoltabb, mivel Kotler (1998)
szerint az egyes országok fejlettségi szintje határozza meg azt, hogy melyik
termékszinten folyik a legintenzívebb piaci verseny.
5.3.1. Az elemi haszon
„Ne a húst, a sercegést add el”
Elmer Wheel (Kotler, 1992)
Az elemi haszon olyan alaptulajdonság, ami nélkül a termék nem tudja betölteni funkcióját. A sertéstenyésztő azért vásárol tenyészállatot, mert a
gazdaságosan előállítható vágósertés ígéretét látja benne. Ez abban az esetben is igaz, ha nem közvetlenül vágóállat-termelés, hanem továbbtenyésztés, állományjavítás a vásárlás célja.
Az elemi haszon ígéretét közvetlenül is
megpróbálja kiaknázni (13. ábra) az egyik, a
marketing eszközeit rutinosan alkalmazó hibridsertés-előállító külföldi cég. A SEGHERS13. ábra. Az elemi haszon
igérete

Genetics

Kft

A

Sertés

című

szaklapban

rendszeresen közölt hirdetésében azzal hívja fel

kocasüldőjére a figyelmet, hogy annak átlagosan 6,8 alomból származó 67
utóda akár a 7 tonna vágósúlyt is elérheti. Versenytársai hozzáteszik, hogy
egyfelől a 7 tonna nem is annyira kiemelkedő érték, másfelől az árutermelő
kocákat általában még az előtt kiselejtezik, hogy a hetedik fialásukat elérnék. Ez a reklámfogás mégis alkalmas arra, hogy megvilágítsa számunkra
az elemi haszon fogalmát. Az elemi haszonra, vagyis a gazdaságosan előál47

lítható végtermékre szívesen hívják fel a piac figyelmét olyan fényképekkel
illusztrált reklámokkal, melyek kocát malacaival, vagy tetszetős küllemű hízókat ábrázolnak.
5.3.2. Az alaptermék
Az alaptermék valósítja meg azt az elemi hasznot, amely nélkül az
adott termék az adott igény kielégítésére alkalmatlan lenne. Az alaptermék
hordozza azt a tulajdonságot, amit a fogyasztó valójában megvásárol.
A

tenyészsertés-piacon

alapter-

mékként tenyészkoca- és tenyészkansüldő található. A mellékelt ábrákon a
hazai sertéstenyésztésben széleskörűen
elterjedt B vonalú (lapály jellegű) kan
(14. ábra) és A vonalú (nagy fehér jellegű) koca (15. ábra) látható, melyek az

14. ábra ISV kan, lapály
jellegű B vonal

ISV Rt szóróanyagában szerepelnek. A
vevő arra számít, hogy a megvásárolt tenyészsüldők alkalmasak malacok,
végső soron vágósertés előállítására, vagyis lesz szaporulatuk. A piacon nem találhatunk olyan tenyészsertést, amelynek
már vannak megszületett utódai, esetleg
az utódai alapján már minősítették is.
Ennek oka, hogy a kocákat a hazai gyakorlatban rendszerint az 5-6. fialásuk

15. ábra ISV koca, nagy fehér jellegű
A vonal

után selejtezik, míg teljesítményük maximumát a 3-4. fialáskor nyújtják (Csörnyei-Kovács, 2000). Ezért eladásuk
az első 1-2 fialás után nem indokolt, hiszen a legjobb termelési fázis előtt
válna meg tőlük a termelő, a 3-4. fialás után pedig már senki sem venné
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meg őket. A minősített kan olyan értéket képvisel, amelyet, ha eladnak, csupán a konkurrenciát erősítheti, és az eladási árban nem tudják érvényesíteni
a minősítés költségét (sperma-, ivadékvizsgálat, eltelt idő tartási költsége).
A tenyészsertés-piacon felkínált alaptermék tehát sajátságos. Bizonytalan,
hogy a süldő valóban alkalmas-e utódok létrehozására, felnevelésére.
A kocasüldők esetleg termékenységi zavarokkal, meddőséggel küszködnek, elmaradhat a fogamzás. A szaporulati veszteségért a környezeti hatásokon kívül felelős lehet a koca is. Gyenge malacnevelési teljesítmény is
okozhatja, hogy a vágóhídra nem kerül megfelelő mennyiségű és minőségű
vágósertés, ezzel jelentős károkat okozva a gazdálkodó szervezetnek. A
kansüldők esetében az elemi haszon beteljesítését megakadályozhatja, ha a
termelt sperma minősége, mennyisége, eltarthatósága nem megfelelő.
Megállapíthatjuk tehát, hogy a legtöbb termékkel szemben a
tenyészsertés-piac alapterméke önmagában nem bizonyosan alkalmas az
elemi haszon előállítására. Az alaptermék csak elméleti jelentőségű, az elvárt termékenységi garancia nélküli tenyészsüldő nem forgalomképes.
5.3.3. Az elvárt termék
A Kotler ötszintű modelljében az elvárt termék olyan jellemzőkkel veszi körül az alapterméket, melyeket a vásárlók szokásosan elvárnak, amelyek hiányában a terméket valószínűleg meg sem veszik (5. táblázat).
5. Táblázat. Az elvárt termék néhány jellemző
tulajdonsága

Az elvárt termék tulajdonságai
Termékenységi garancia

ÜSTV index

Küllem

Törzskönyvezés

Fajtajegyek

Fajta

Négyesmentes státusz

Tenyészsüldő index
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Az elkészített mélyinterjúk és a szekunder adatbázis feldolgozása után
a tenyészsertés-piac termékeivel kapcsolatosan az elvárt termék tulajdonságait vizsgálva a következő megállapításokat tehetjük:
•

Talán a legfontosabb elvárás a termékkel szemben az a garanciarendszer, amely az alaptermékben tapasztalható kockázatot szünteti
meg. Az eladó garanciát vállal a tenyészsüldő termékenységére. Az
észak-amerikai Sertéstenyésztők Szövetsége (National Assotiation of
Swine Records) A tisztességes piaci magatartás kódexe (Code of Fair Practice) címmel ajánlotta tagjainak figyelmébe a garanciavállalási kötelezettségeket. (Carrol és Krider, 1956). A kocasüldő legyen
üres és ivarzóképes. A vemhes kocasüldő a megadott kannal, a megadott búgatási dátumon legyen búgatva. A kansüldő legyen termékenyítőképes. A gyakorlatban a garancia érvényesítése azt jelenti, hogy
az eladó kicseréli a nem megfelelő tenyészállatot, visszatérítheti a
vételárat, stb. A magyar sertéstenyésztők is hasonló módon rendezik
a garanciális kifogásaikat, a felmerülő problémák jogi útra terelésére
a gyakorlatban nem kerül sor. A megfelelő minőségű süldők száma
rendszerint meghaladja az értékesíthető darabszámot. A feleslegből
az eladó teljesíteni tudja a garanciális cserét.

•

Az eladó vezessen hitelesített törzskönyvi nyilvántartást és lássa el
származási igazolással az eladott süldőt, melyen feltüntetik pontos
származási adatait és a szülők teljesítményét.

•

A süldők származási tenyészete legyen négyesmentes7 egészségügyi
státuszú. Ezt az elvárást a tenyészsertés-eladáshoz és -vásárláshoz
kötött állami támogatási rendszer is megerősíti.8

7

Négyesmentes egészségügyi státus: a tenyészet mentes a brucellózistól, leptospirózistól,
Aujeszky-féle betegségtől és a PRRS-től (sertések szaporító és légzőszervi tünetegyüttese)
8
A tenyészsertés-forgalmazáshoz kötődő közvetlen pénzügyi támogatás 2003-ban megszűnt.
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•

A sertések külleme meghatározó. A magyar sertéstenyésztők a vágóhidak elvárása miatt általában előnyben részesítik a fehér bőrszínt. A
hosszú törzs az utódok jobb vágási eredményeit jelzi előre, a hibátlan
lábszerkezet esetén nagyobb életteljesítményre lehet számítani.

•

A sertés tulajdonságait jelentősen meghatározza a fajtája. Ezek közé
a tulajdonságok közé sorolható a szaporaság, a növekedési erély, a
takarmányértékesítő képesség, a vágóhídon elérhető színhússzázalék stb. E tulajdonságok alapján választhatók ki azok a fajtakombinációk, amelyek a vevő által választott tenyésztési program sikeréhez vezetnek. Elvárás, hogy a sertés viselje a fajtára jellemző jegyeket.

•

A tenyészsüldő minősége egyebek mellett két fontos számértékkel is
jellemezhető. Az egyik a tenyészsüldő-index, amely a szülők teljesítménye alapján számítható, a másik az üzemi sajátteljesítményindex (ÜSTV). Kansüldő-eladásnál szinte kivétel nélkül csak a legmagasabb indexértékek jöhetnek szóba, hiszen az eladások száma
csak töredéke az eladható süldőknek.

•

Ahogyan az alaptermék az elvárt garancia nélkül nem más, mint az
elemi haszon ígérete, úgy az elvárt termék is csupán ígéret. A jó minőségű, gazdaságosan előállítható vágósertés ígérete.

5.3.4. A bővített termék
„A kiterjesztett termék a gyártó aktivitásától függ. Ő ugyanis a piaci
verseny hatására többet kínál a fogyasztónak, mint amit a vevő az elvárt
termék szintjén megfogalmazott.” (Bauer és Berács, 1992).
A tenyészsertés-piacon a hibridizáció jelenti a termékbővítés egyik
kézenfekvő eszközét. Ismeretes, hogy a vágósertés minőségében és mennyi-

(3/2003. (I. 24.) FVM rendelet)
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ségében jelentős javulás érhető el, ha genetikailag jól elhatárolt, gondosan
szelektált szülőket párosítanak. A hibridizáció nyújtotta lehetőségeket változatosan ki lehet használni a termék bővítésére. A sikeres hibridizációval
szemben támasztott egyik legfontosabb követelmény az, hogy a vágóhídra
küldött végtermék tulajdonságait nagy populációban is biztonsággal lehessen reprodukálni (Kovács, 1984). Ezeket a tulajdonságokat az OMMI rendszeresen teszteli, az eredményeket az évkönyvekben rendszeresen közzéteszi (OMMI 1992-2003). A hibridizáció előnyeit azok a vállalkozások élvezhetik igazán, amelyek elismert hibridtenyésztő cég programjához csatlakoznak, hiszen alacsony létszámok mellett nem javasolt önálló hibridprogramba
kezdeni. A magyar hibridsertés-előállító tenyésztő szervezetek által fenntartott vonalak kocalétszámát az OMMI évkönyveiben megtalálhatjuk (6. táblázat).
6. Táblázat. A magyar sertéshibrid populációk kocalétszáma 2000-ben

Kahyb
ISV Pannonhibrid
Hungahib

A törzs- és ellenőrzött tenyészetek kocalétszáma
5884
5940
6725

A legkisebb létszámú vonal kocalétszáma
39
24
133

Forrás: OMMI, A sertéstenyésztés 2000. évi eredményei

A külföldi hibridekről csupán annyit közölnek az OMMI évkönyvei,
hogy fenntartásuk főleg külföldi populációkban történik. Az interjúalanyok
által közölt adatok szerint a Seghers hibrid nukleusz állomány 4000 kocából
áll, míg a Rattlerow az USA-ban 2400 nukleusz-koca állománnyal, 20000
nagyszülővel, 300000 termelő kocával rendelkezik. A magyar tenyésztők
300 kocában jelölik meg azt a minimális létszámot, ami egy vonal sikeres
fenntartásához szükséges.
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Jelentős azoknak a vágóáru-előállító teA

lepeknek a száma, ahol a sertéstenyésztést

B

fajtatiszta állományokra alapozzák. SzámukTerminál
kan

ra az eltérő fajtájú szülők keresztezéséből
származó utódokban tapasztalható teljesítmény-növekedés kihasználása mutatkozik

F1
koca

járható útnak (16. ábra). A jó minőségű vágósertéseket rendszerint F1 kocákkal és ún.

Végtermék

terminál (befejező) kanokkal állítják elő. Az
elkészített mélyinterjúkból az derül ki, hogy

16. ábra. Végtermékelőállítás F1 koca és terminál kan keresztezésével

mind a hibridsertés előállítók, mind a fajtatiszta sertést tenyésztők meg vannak győződve a
saját módszerük előnyeiről és megpróbálják

meggyőzni erről a potenciális vásárlót is.
Az adatbázis feldolgozása után a tenyészsertés-piac termékbővítési lehetőségeiből a teljesség igénye nélkül említjük meg a következőket:
•

A húsipar számára nincs minden célra egyaránt alkalmas vágósertés,
viszont nagyipari feldolgozásra csak a homogén állomány alkalmas.
A külföldi érdekeltségű DUMECO Breeding Hungary Kft a kínálatában szereplő szülőpár tulajdonságai közül azt emeli ki, hogy a végtermék tetszetős, nagyfokú egyöntetűséget mutat, és a hízók gyorsabban és egyszerre válnak vágáséretté, ugyanakkor a vágósertések
színhústermelése elmarad a legjobb értékektől – a konkurrencia véleménye szerint.

•

A hibrid szülőpár vitathatatlan előnyei mellett meg kell említeni a
legfontosabb hátrányát. A sertéssel foglalkozók egyhangúlag a sertéstelepre behurcolt fertőzéseket tartják a legnagyobb veszélyforrásnak. Minden egyes tenyészsüldő megvásárlása egyet jelent a fertő53

zésveszéllyel. A tenyészsertés-mozgást jelentősen lecsökkenti, ha az
eladó nemcsak a szülőpárt, hanem a nagyszülőket is hajlandó kihelyezni. A 4-500 kocalétszámnál nagyobb telepek esetében az eladók
a nagyszülő vásárlásra is javaslatot tesznek (Gámán 1980)
•

A Geno-kahyb Kft9 által kínált folyamatos hibridizáció programjában kizárólag a hímivarú utánpótlásra van szükség. Kocákat csak a
telep betelepítésekor kell beszerezni. Az évenként szükséges kanlétszám jelentéktelen, ezért a karantén megoldható. A hibrid-előállító
vállalat a program részeként részt vesz a sertéstelep kocáinak minősítésében, és a kocautánpótlás kiválogatásában. A folytatható hibridizáció hátránya ugyanakkor, hogy az egymást követő generációk
genetikailag jelentősen eltérnek egymástól, a telepen óhatatlanul heterogén állomány alakul ki és magas fokú szakértelmet igényel az állomány fenntartása. A kocasüldő vásárlást a fajtatiszta sertések tenyésztői is szívesen elkerülik. Ennek a feltétele viszont az, hogy
önállóan, magas fokú szakmai hozzáértéssel, a beltenyésztés veszélyeit elkerülve, hosszútávon tartsanak fenn egy viszonylag nagy létszámú kocaállományt, jellemzően a magyar nagy fehér hússertés és a
magyar lapály fajtából. Az ún. törzsállomány fenntartásával kapcsolatban, különösen alacsony létszámú telep esetében gazdaságossági
nehézségek szoktak felmerülni.

•

Nagy létszámú telep újratelepítésekor lényeges tényező az eladásra
felkínált mennyiség. A vevő szempontjai között az egyik legfontosabb az, hogy a betelepítés egyetlen telepről történjen, még akkor is,

9

A Geno-kahyb Kft-től 2002 végén átkerült a Kahyb sertés fenntartói joga az ISV Rt-hez. 2003ban a Kahyb hibrid sertéseket fajtatiszta állományba sorolták.
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ha nem egyetlen ütemben, hanem időben szakaszosan, ezzel is csökkentve a fertőzések behurcolásának veszélyét.
•

Az állategészségügyi problémák minimalizálása érdekében a vásárló
előnynek tekintheti azt is, ha az igényelt két külön vonalba, fajtába
tartozó kansüldőt egy telepről szerezheti be. Megelégszik szerényebb
minőségű kanokkal is, ha egy telepről származnak.

•

A vevők igénylik, hogy vásárláskor bontatlan falkából válogathassanak. Azok az eladók, akik mindent megtesznek a partnereikért, előre
értesítik a rendszeres vásárlóikat a süldők várható értékesítési időpontjáról. Egyes vevők már-már a termék elvárt tulajdonságai közé
sorolják a bontatlan falkából történő válogatást. Az „összefalkásított” kansüldők véleményük szerint gyakran sérültek, a legszebb és
legjobb állatokat pedig valaki más már elvitte.

•

A termékbővítés lehetősége az is, ha az eladó vemhes kocasüldőket
kínál eladásra. Különösen új sertéstelep betelepítése esetén nagy ennek a jelentősége, hiszen így a gazdálkodó gyorsabban juthat pénzbevételhez. Ez egyben a kocák termékenységének biztosítékát is jelenti. A vemhes kocasüldők iránti kereslet hirtelen növekedésére lehet akkor is számítani, amikor a vágósertés átvételi ára magasra
emelkedik.

•

Az eladó felajánlhatja, hogy vevőit ellátja az adatnyilvántartásokhoz,
jelentésekhez szükséges formanyomtatványokkal, a tenyésztési, termelési adatok nyilvántartására alkalmas számítógépes programmal.

•

Mivel a sertéshús-előállítás költségeiben hozzávetőleg 70 százalékos
arányt képvisel a takarmányozás, a tenyészsertés-piac eladói igyekeznek a takarmányozás területén is megrendelésekhez jutni. Ezért
egészítik ki kínálatukat a takarmányszállításra vonatkozó ajánlattal.
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•

Különösen a nagy értékű, érzékeny tenyészsüldők értékesítése esetén
elengedhetetlen a tartástechnológiával, takarmányozással, szaporodással kapcsolatos kérdésekben a szaktanácsadás. Ez a szolgáltatás
természetesen kiterjedhet az értékesítés utáni időszakra is. A szaktanácsadás olyan szélsőséges eseteit is a bővített termék tulajdonságaihoz sorolhatjuk, ha az eladó, miután megismerte a vevő körülményeit, lebeszéli őt a termék megvásárlásáról. Ezzel esetleg súlyos anyagi
veszteségtől kíméli meg azt a vevőt, aki nem tudná a magas termelési színvonalra képes állatok bizonyára magas szintű igényeit biztosítani. Természetesen a vevő kudarca az eladó jóhírét is érzékenyen
érinti.

•

Mind a tenyészállatok, mind a végtermék stresszérzékenysége az
egyik központi problémája a sertéstenyésztésnek. Az izmoltabb fajták általában stresszérzékenyek, vágási és szállítási veszteségre lehet
számítani, a húsminőség pedig gyengébb. A korszerű tenyésztési
programokban két megoldást találhatunk. Eladók és vevők egybehangzó véleménye szerint az anyai oldallal szemben követelmény a
homozigóta stresszmentesség. Az apai oldal lehet homozigóta, vagy
heterozigóta stresszmentes, esetleg stresszérzékeny, mint a pietrain
fajta. Mindhárom stresszstátus megtalálható a tenyészkan-piacon.
•

Telepi szintű négyesmentesség garantálása helyett a vérvizsgálaton
alapuló egyedi négyesmentesség nagyobb biztonságot jelent a vevő
számára, hiszen arról a bizonyos sertésről lehet tudni a mentesség
tényét.

•

A termékbővítés módja lehet, hogy a négyesmentes állapot helyett
SPF minőségű, vagyis specifikus kórokozóktól mentes állományt
forgalmaznak. Van olyan eladó, aki tizenkét betegségtől való men-
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tességet garantál minden egyes állatra. Kovács (1984) ezzel kapcsolatosan az SPF állapot fenntartásával kapcsolatosan felmerülő magas
költségekre utal.
•

Egyes eladók arra hívják fel a vevők figyelmét, hogy az általuk forgalmazott kanok esetében kiemelhető tulajdonság, hogy „jól kezelhető”.

•

Kocasüldőkre az eladók általában ivarzási garanciát vállalnak. A
Dunapig Szövetkezet vállalja, hogy termékenyülni fog a süldő és le
is ellik. A Rattlerow fajta angliai anyacégének internetes honlapján
szintén megtalálható az erre vonatkozó garanciavállalás (Rattlerow,
2003).

•

A termékbővítés egyik eszköze a tudományos eredmények folyamatos beépítése a termékbe. A fenotípusos szelekció mellett egyre nagyobb szerepet kap a közvetlenül a genetikai információk alapján
végzett szelekció (Papp, 1998). A tőkeerős, a kutatásokat finanszírozni képes sertéstenyésztő szervezetek között éles verseny indult a
kilencvenes években az elért eredmények szabadalmi oltalmazására
és gyakorlati alkalmazására. A SEGHERSGenetics alkalmazza az általa „BETTERgen muscle”-nak nevezett gént. Az ezt hordozó kanok
utódai inkább öröklik az apai oldalra jellemző fokozottabb
izmoltságot, mint az anyai oldal szerényebb eredményeit. A PIC az
E.coli okozta megbetegedésekkel szembeni genetikailag rezisztens
sertéseit ajánlja a vásárlóknak.
A fent kiemelt példák a teljesség igénye nélkül szemléltetik a termék-

bővítés változatos módozatait. A bővített termék területén számtalan lehetőség nyílik a vállalatok számára, hogy átalakítsák kínálatukat, megtervezhessék a potenciális terméket.
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5.3.5. A bővített termék előnyei elvárásokká válnak
A bővített termék kedvező, ugyanakkor a vevők által is megfizethető
tulajdonságai a piaci verseny következtében hamarosan elvárásokká alakulnak. Ennek oka, hogy a konkurrencia is beépíti őket a kínálatába, így a vevők számára megszokottá, természetessé válnak. Ily módon a termékbővítéssel kínált előnyök már nem a bővített terméket, hanem az elvárt terméket
jellemzik. A tenyészsertés-piacon is találhatunk példákat erre a jelenségre:
•

Ma már nem lehet termékenységre vonatkozó garanciavállalás nélkül
tenyészsüldőt értékesíteni.

•

Az is elképzelhetetlen, hogy a tenyészsüldő olyan telepről származzon, amely nem mentes a legveszélyesebb fertőző betegségektől, vagyis nem négyesmentes egészségügyi státuszú.

•

Gyakran a stresszérzékenység felelős a vágósertések szállítási veszteségéért és a kedvezőtlen húsminőségért. Az anyai oldal esetében a
homozigóta stresszmentességet az elvárt termék tulajdonságai közé
sorolhatjuk.

5.3.6. A lecsupaszított termék
Kotler (1998) szerint az eladók követhetnek fordított stratégiát is. Előállhatnak a jóval olcsóbb „lecsupaszított” termékkel is, amely az alaptermék
szintjéhez közelíti a vásárlónak nyújtott szolgáltatások szintjét. A
tenyészsertés-piacon is értelmezhető a lecsupaszított termék fogalma. Az interjúk feldolgozása után a következőkben felsorolt három esetet említhetjük:
•

Megtörténik, hogy az eladó nem tudja biztosítani a bontatlan falkát a
vásárlás időpontjában. Ez természetes, hiszen az előző vevő már
megvásárolhatott néhány állatot. A tisztességes eladó a vevő tudtára
hozza, hogy „már kiválogatták” a falkát. Hozzáértő szakember fel-
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háborodva ismeri fel, ha az eladó bontatlan falkaként próbálja kínálni a portékát.
•

Amikor a PRRS betegség Magyarországon is felütötte a fejét, kiderült, hogy a Seghers sertésállomány is érintett.10 A cég továbbra is
sikerrel forgalmazta a tenyészállatait olyan vevők körében, melyek
maguk sem érték el a négyesmentes státust.

•

Különösen olyan időszakban, amikor a vágósertés ára rendkívül alacsony, a tenyészsertés-piac vevői visszafogják a vásárlásaikat. Azok
az eladók, akik nem számítanak erre a piaci helyzetre, a jó minőségű
genetikai háttérrel rendelkező kocasüldőket hízónak állítják be, és
annak megfelelően takarmányozzák és tartják őket. Ha mégis vevő
„esik be”, eladják „tenyészkoca-süldőként” a vágóállat-jelöltet. A
vevő tisztában van a helyzettel, és alig valamivel a hízóár felett ütik
nyélbe az üzletet.

5.3.7. Potenciális termék
Kotler (1998) ötszintű modelljében a potenciális termék fogalmába sorolja mindazokat a bővítéseket, átalakításokat, amelyeken a termék a jövőben végső soron keresztülmehet.
Az általam készített mélyinterjú-sorozatból kiderült, hogy a sertéstenyésztéssel foglalkozó szakemberek többsége nem lát Kotleri értelemben
vett potenciális terméket a tenyészsertés-piacon. Véleményük az, hogy a
magyar piacon már jelen van minden olyan, a világon fellelhető fajta vagy
hibrid, amelytől gazdasági haszon remélhető, ezért ezen a téren újdonság
már nem várható. Ezek a vélemények alátámasztják a bevezetőben hivatko-

10

Szakmai körökben azt gyanították, hogy Seghers sertések hurcolták be Magyarországra a
PRRS betegséget. A SEGHERSGenetics Kft időközben lecserélte a PRRS-ben érintett állományát, jelenleg négyesmentes tenyészetei vannak.
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zott Lehota és Tomcsányi (1994) által említett megállapítást az agrármarketing elmaradottságáról: az így nyilatkozó szakemberek nem veszik figyelembe a termékbővítést, mint önálló cselekvési lehetőséget. Holott a vásárlók
érdeklődésének és bizalmának megtartása érdekében, gyakran az elvárásaikból eredeztetve rendszeresen új termék bevezetésére van szükség.
Az interjúkból leszűrhető másik általános tapasztalat az, hogy az eladók nem szívesen nyilatkoznak a terveikről. A marketing szakirodalma is
csak érinti a termék legkülső szintjét. Egyedi esetnek tekinthetjük azt, hogy
az egyik eladó beszélt arról, hogy tervezi fantomra szoktatni a kansüldőit eladás előtt. Az eladók beszámolói szerint az eladók folyamatosan, lépésről
lépésre fejlesztik a vonalakat, és amint haladást érnek el egy-egy tulajdonság javításában, azt azonnal piacra dobják.
A tenyészsertés-piac termékszintjeinek elemzéséből, és a megfigyelt,
a közelmúltban végbement változásokból, bővítésekből következtethetünk
arra, hogy potenciális termékként a bővített termék szintjén számos újdonság jelenik meg a jövőben. A biológiában, a genetikában, a műszaki tudományokban várható előrehaladás lehetővé teszi a termék jövőbeni bővítését,
átalakítását, mellyel a piaci kínálat jobban igazodhat a vevő igényeihez.
Csupán a szakirodalomban felvetett egy-két fejlesztési irányra utalhatunk:
•

A jelenleginél extenzívebb tartási körülmények között nevelhetik a
tenyészsüldőket. A sok mozgás kedvező hatással van az állatok
egészségi állapotára (Házas, 1998).
•

Széles körben foglalkozik a szakirodalom a kanhizlalás kérdésével.
A hím ivarú utódokat a felnevelés során ivartalanítják, mivel a sertéshús-fogyasztókat zavarja a kanszag (de Kock, 2001). Ugyanakkor
a sovány hús iránti fokozódó igény, a vásárlók változó kereslete, valamint az állatvédelemmel kapcsolatos megfontolások miatt szóba
kerülhet a kanok hizlalása (Bonneau és Squires, 2001). Dunshea és
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társai (2001) vágás előtti vakcinázásban látják a kanszag eltüntetésének egyik lehetséges módját. mások konyhatechnikai módszerekkel
történő elfedését ajánlják (Jermiah, 1999). Viszont a kanmalacok
jobb takarmányhasznosításából, fokozottabb izomépítő képességéből
adódó gazdaságossági előnyök a genetikai és a takarmányozással
kapcsolatos kutatásokat is beindították. De Vries és társai (1998)
azon gének azonosíthatóságát elemezték, melyek a húsminőség
egyes összetevőit, köztük a kanszagot is befolyásolják. Bonneau
(1998) úgy találta, hogy a kan húsának kellemetlen szaga és íze
részben takarmányozási, felnevelési, részben pedig genetikai okokra
vezethető vissza. Távlati célként a szelekció feladatává teszi a kan
hízó e kellemetlen tulajdonságának megszüntetését, mivel az ivartalanítás gyakorlata az EU-ban hosszú távon nem folytatható.
5.3.8. A bizonytalan termék
A tenyészsertés-piac termékére talán a legjellemzőbb tulajdonság a bizonytalanság, mely a vevők által ismert és elfogadott. A kérdéses esetek a
vevő javára oldódnak meg. A bizonytalanság tényezői közé sorolhatjuk:
•

Bizonytalan ivarzás, termékenyülés, termékenyítő képesség

•

Bizonytalan egészségügyi állapot. Igen nehéz megállapítani azt,
hogy bizonyos problémák az eladó, vagy a vevő terhére írandók.

•

A fajtát jellemző teljesítmény-mutatók csak egy nagyobb populációra jellemző átlagértékek, Az egyedek esetében az adott átlag körül a
populációra szintén jellemző szórással megvalósuló véletlen érték az
érvényes, amely a legtöbb esetben a vásárlás után keletkezik, mint
például az utódok napi tömeggyarapodása, színhús-százaléka. Megvalósult érték jelentősen kedvezőtlenebb lehet a populációra jellemző átlagnál.
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5.4. Termékmix, termékvonalak, márkák
A magyar tenyészsertés-piacon a hibridsertés-előállító vállalatok szolgáltatják a mintát a termékösszetételre, a termékvonalak karbantartására.
Példaként tekintsük azt a PIC Hungária Kft-t. Az 1998-ban Magyarországra
települt cég egy évvel később a szaksajtóban megjelent hirdetései szerint három termékcsoporttal állt a vevők rendelkezésére: szülő és nagyszülő programmal illetve a telepi kocaállomány genetikai fejlesztésével. Azt, hogy a
magyar piacról 2004-re kiszorult vállalat hogyan bővíthette volna termékvonalait egy sikeres magyarországi üzletmenet esetén, a PIC vállalatok által
a szomszédos országokban, Oroszországban és Romániában kínált termékösszetétel jelzi (PIC, 2003). A szülő program végrehajtásához szükséges,
hogy a vágóterméket előállító kan- és kocasüldőt a vevő megvásárolja. A
PIC az anyai oldal három változatát is bemutatta (7. táblázat).
7. Táblázat. A PIC szülőpár kínálatának generációi. Forrás: PIC (2003)

Camborough 15. Háromvonalas hibrid. Kiemelkedő
szaporaságú. Növekedési erélye nagy, utódai magas
színhús százalékkal vágódnak. Magyarországon az első
forgalmazott anyai PIC vonal.
Camborough 22. A Camborough 15 utóda. Elődjéhez
képest javult a lábszerkezete, nőtt a csecsszám, az alom
méret, a választási súly és a színhús gyarapodás. Csökkent a pigmentfoltok aránya. Magyarországon nem forgalmazott.
Camborough 23. A legújabb generáció a Camborough
vonalban. Európai anyai háttérrel rendelkezik, javult az
anyai képessége, több tejet ad, javult az utódok húsminősége, a koca könnyebben kezelhető. Magyarországon
fajtajegyzékbe vett, de még nem forgalmazott.
PIC 402. A végtermék előállításához használt terminál
kan. Szerepe a vágóállat magas színhússzázalékának a
növelése. Magyarországon az egyetlen forgalmazott
PIC terminál kanvonal.
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Míg a PIC Magyarországon csak egyféle befejező kant kínált, addig a
SEGHERSgenetics Kft a terminál kanok kínálatát bővítette, hogy szélesebb
körű vevői elvárásoknak felelhessen meg (8. táblázat).
8. Táblázat. A Seghers terminál kanok kínálata (SEGHERSgenetics, 2001)

Turbo
OptiMus
MaxiMus

Kifejezetten a nagysúlyra való hízlalásra alkalmas malac előállításához tenyésztették ki, ahol a kiváló takarmányértékesítés
és a minél gyorsabb elkészülési idő a két legfontosabb értékmérő tulajdonság
Megteremti az összhangot a végtermék növekedési erélye és a
magas színhústartalma között
Extra húsmennyiségű és húsminőségű vágóállatot igénylő piacokra termelő gazdaságok számára

A magyar tenyészsertés-piacon eladóként még meg nem jelent Hypor
cég terminál kan vonalainak választékát a színhús százalék – tömeggyarapodás koordinátarendszerben helyezi el, hogy megkönnyítse a vevők választását (17. ábra).

17. ábra. A Hypor terminál kan vonalainak összehasonlító diagramja
színhús százalék (Fleischprozente) – tömeggyarapodás (Tägl. Zunahme) szerint
(Hypor, 2003A)

A termékvonalak karbantartására nem csak bővítő jellegű példát lehet
találni. A Hungapig Kft termékvonal csökkentést hajtott végre azzal, hogy a
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befejező kan vonalai közül a Hungahib 50-t törölte. Ezt a vonalat a ma igen
nagy népszerűségnek örvendő Hungahib 39 vonallal egy időben fejlesztették ki és csupán egy évvel később ismerték el (Baltay, 1983). A két kanvonal egymáshoz eléggé hasonló teljesítményt nyújtott, a 39-es kicsivel jobb
volt. A Hungapig Kft termékösszetételében már csak a 39-es terminál kan
szerepel (9. táblázat).
A Hungapig Kft tenyészsertésen kívül forgalmaz még hízóalapanyagot, vágósertéseket és a sertéstenyésztéshez szükséges egyéb termékeket is:
•

különböző összetételű takarmányokat

•

premixeket, tápszereket

•

gyógyszereket, állategészségügyi termékeket

•

tartástechnológiát, vállal istállótervezést, -rekonstrukciót.

9. Táblázat. A Hungapig Kft termékösszetétele . Forrás: Hungapig (2003)

Hungahib A vonal. Nagy testtömeg, szilárd szervezet,
erős csontozat, nagy szaporaság és kiváló malacnevelő
képesség jellemzi.

Hungahib B vonal. Nagy a testtömeg és a törzs hoszszúság, jók a szaporasági mutatók. Emellett kitűnő tejtermelők, és kiválóan kombinálódnak a Hungahib A
vonallal
Hungahib AB hibrid árutermelő koca. Csontozata
erős, vérmérséklete nyugodt. Szaporasága kiváló, malacnevelő képességük kiemelkedő, az almok kiegyenlítettek. Környezettűrő képessége genetikailag rendkívül
jó, nagy stresszhatásokra sem érzékeny, mert homozigóta stresszmentes. Életteljesítménye nagy.
Hungahib 39. A Hungahib C és D vonal keresztezéséből származó terminál kan. Spermaminősége kiváló.
Nagy a növekedési erélye és a hústermelő képessége.
Jellemzője a kimagasló takarmányértékesítés. Előnyös
tulajdonságait nagy genetikai erővel örökíti
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A ISV Rt. még ennél is szélesebb termékmixszel rendelkezik, hiszen a
sertésen kívül baromfi- és szarvasmarha-takarmányozással, és a kapcsolódó
technológia forgalmazásával is foglalkoznak.

5.4.1. Márkák használata a tenyészsertés-piacon
A sertéstenyésztésben a márkanevek használata elsősorban a hibridsertés-előállító vállalatok számára kézenfekvő. Egyes vállalatok a teljes
termékvonalra csak egy márkanevet használnak, mások az elkülönülő genetikai vonalakat is megkülönböztető nevekkel látják el. A fajtatiszta sertést
tenyésztők körében is megfigyelhető a márkázásra való törekvés. A HódMezőgazda Rt hosszú évek óta „Hód-Hib” márkanévvel különbözteti meg
tenyészsertéseit a versenytársak állataitól. Az ISV Rt helyzete sajátos ebből
a szempontból. A vállalat nem vállalja a jövőben a hibridelőállítás kötöttségeit és az állami támogatás hiányát, ezért kérte a sertésállomány fajtatisztává
minősítését. A hibridsertés fajtanevét, a „Pannonhibrid” nevet márkanévként megtartják a jövőben is. Felismerték, hogy egy jól bejáratott márkanév
jelentős előnyöket biztosít a vállalatnak.
10. Táblázat. Néhány hibridsertés-márkanév

Márkanév

Vállalat

Camborough

PIC Hungária Kft

Turbo, OptiMus, MaxiMus,

SEGHERSgenetics Kft

Kahyb

Geno-kahyb Kft

Hungahib

Hungapig Kft

Pannonhibrid

ISV Rt.
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Megfigyelhető a márkanevek használata során, hogy csak a jelentős
anyagi háttérrel rendelkező, nagy forgalmú vállalkozások döntenek a márkázás mellett (10. táblázat).
5.4.2. Márkázott hústermék programok
Ács (1997) ismerteti a Hungapig Kft és a Délhús közös Hunniahús elnevezésű márkázott húsprogramját. A programot a Hungahib-39 hibridsertésre alapozták, a tenyész-alapanyagtól az üzletig ellenőrzött folyamatot
hoztak létre. A program 1999-ben megszűnt. A megállapodások betarthatatlanná váltak a hullámzó sertéspiacon.
Megvalósult és életképes viszont az Olmos és Tóth Kft és a Gyulai
Húskombinát Rt. együttműködésével a Mangalica program, amelyet korábban még Real-Mangalitza márkanévvel hirdettek (Tóth, 1998). Mangalica
füstölt tarja, sózott szalonna, kolbász, stb. készítmények alkotják a termékcsaládot (18. ábra). A siker titka talán az alacsony volumen, hiszen az alapanyag korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre – 20000 db mangalica hízó évente (Olmos és Tóth, 2003).

18. ábra. A Gyulai Húskombinát Rt. Mangalica termékcsaládjának tagjai

(Forrás: Gyulai Húskombinát Rt, 2003)

5.5. Marketingmix: Az ár
Az tenyészsüldő-előállítás egyes költségelemei

A sertéstenyésztés ökonómiájával foglalkozó szakirodalom nem foglalkozik a tenyészsertés-előállítás folyamatával. Ha meg is említi, akkor is
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csupán a vágósertés-előállítás közbenső lépéseként hivatkozik rá. A termelő
azt várja el, hogy a tenyészsüldő eladási árában megjelenjen az előállítás
többletköltsége, a vásárló viszont arra számít, hogy a hízó és a tenyészsüldő
ára közötti különbözet a magasabb szaporaságban, jobb takarmányértékesítésben, növekedési erélyben és vágóértékben térül meg. A mélyinterjúk feldolgozása után a következő költségnövelő tényezőkre mutathatunk rá:
•

Megnövekedett munkaerőigény, amit az állatok jelölése, többletadminisztráció, stb. indokol.

•

Fokozottabb állategészségügyi követelmények vonatkoznak a törzsés ellenőrzött telepekre.

•

A sertések számára nagyobb férőhelyet kell biztosítani, ezért azonos
nagyságú területen kevesebb sertés állítható elő.

•

A tenyészsüldők szelekcióját a sajátteljesítmény vizsgálaton mért
ultrahangos értékek alapján végzik, az ultrahangozás költsége egyedenként 100-300 Ft.

•

A süldők válogatása, szelekciója, értékesítése esetleg több alkalommal is „újra-falkásítással” jár együtt, ami stresszt, sérülést, súlygyarapodás-csökkenést, végső soron jelentős veszteséget okoz.

•

Csak olyan tenyészsüldők hozhatók forgalomba, melyek szülei rendelkeznek ivadékvizsgálati eredménnyel (HVT index). A koca után
két, a kan után akár 12 utódot is térítés-mentesen át kell adni a vizsgálatra, és vizsgálati díjat kell fizetni – jelenleg 13250 Ft-t.

•

Többvonalas keresztezés esetén egyes déd-, vagy nagyszülő kanokat
esetleg ritkán párosítanak, a tartási költségüket mégis biztosítani
kell.

•

A tenyészsertés-előállításban melléktermékként keletkező vágósertések súlygyarapodása, színhús-százaléka nem éri el a heterózis-hatást
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felmutató „végtermék” teljesítményét, egyéb tulajdonságaiban is
kedvezőtlenebb lehet, például egyes betegségeknek kevésbé ellenálló. Ezért a tenyésztőnek további bevétel-kieséssel kell számolnia.
•

Kocasüldő-előállítás esetén az el nem adott állatok csak hízóként értékesíthetők.

A legalacsonyabb árkategóriában a kocasüldő-vásárlók a hízóár 130-150
százalékában ismerik el a kocasüldő-előállítás többletköltségeit.
Kansüldő-előállítás esetén a többletköltséghez járul még:
•

A kiszelektált kanok késői korban történő ivartalanítása jelentős
stresszel jár, ivartalanítás után 60 napig nem lehet vágóhídra küldeni.
Legtöbbször túlsúlyosan, csak csökkent áron értékesíthetők.

•

Kansüldő értékesítésekor a vevő számára illik választási lehetőséget
biztosítani. A nem értékesített süldők ivartalanítás és a 60 napi tartás
után kedvezőtlen áron adhatók csak el.

•

A kanelőállításhoz használt egyes fajták szaporasága elmarad az árutermelésben alkalmazott konstrukciókétól.
A tenyészsertés-piacon alkalmazott árak vizsgálata után az alábbiakat

állapíthatjuk meg:
Az árat befolyásolja a termék minősége.
A kansüldő árát meghatározza a fajta és a tenyészsüldő-index. A kocák árában általában nincs eltérés.
A PIC-hibrid tulajdonságai között a szaporaság elsőrendű fontosságú,
a kocasüldőket a csecsszámok szerint első- és másodosztályba sorolja,
az árakban ez tükröződik is.
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Az egyes cégek között jelentős árkülönbség figyelhető meg.
A tenyészsertés erősen differenciált termék, mivel a termékdifferenciálásra a termékbővítés számtalan lehetőséget ad (lásd: 5.3.4. A bővített termék). A termékbővítés lehetőségével főleg a külföldi érdekeltségű sertéshibrid-előállító, -forgalmazó vállalkozások élnek. A különböző tulajdonságú és minőségű sertéseket a hazai tenyészsüldők árához képest jóval drágábban adják. A kansüldők esetén akár 3-5-szörös
árkülönbség is tapasztalható.
A PIC sertések áraiban nem tudták érvényesíteni a jobb genetikai képességeket. A magyar sertések áránál nem lényegesen drágábbak a tenyészállataik.
Árengedmények bevett rendszere alakult ki a piacon.
Az eladókkal készített interjúk során szinte kivétel nélkül szóba került
a szorosabb partnerkapcsolathoz kötött árengedmény, a piacon szokásos 140% helyett 130%, esetleg 120%-os árat fizetnek csupán. Jelentős presztízsveszteségnek számít a hízóáron értékesített kocasüldő.
Árverseny alakulhat ki az alacsonyabb árkategóriában.
Egyes magyar vállalkozások beszámoltak olyan kísérletről, hogy a
kansüldők eladási árát bizonyos minimális szintnél alacsonyabban ne
határozzák meg. A közös ár megbukott a vágósertés-piac 2003. év elején tapasztalt összeomlása miatt. A fent említett árengedményi rendszer is az árverseny kialakulása felé mutat. A drágább tenyészsüldők
piacán a külföldi érdekeltségű eladók olyannyira differenciált termékeket hoznak piacra, hogy árversenyről nem beszélhetünk.
A vevő vásárlási szándékát a tenyészsüldő ára nem befolyásolja.
A mezőgazdasági gazdálkodás nem rövid távú tevékenység. A kansüldő pillanatnyi árától függetlenül az állomány működtetéséhez szükséges csekély mennyiségű tenyészállatot mindenképp meg kell venni.
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Ez a jelenség a szervezeti piacokra jellemző rugalmatlan kereslet. A
vágóállat-előállítás költségeinek elemzésében interjúalanyaink nem
mutatják ki, hogy a vásárolt tenyészállatok a ráfordításokat mekkora
arányban növelik.
A magyar tenyészsertés-piac árait befolyásoló, a tenyészsüldő utánpótláshoz kötődő közvetlen pénzügyi támogatás 2003 elejétől kezdődően megszűnt. Ez a cégek árképzését megváltoztatta.
Amíg korábban az értékesített kanok után a tenyészsüldő-index által
meghatározott nagyságú támogatást vehetett fel az eladó, addig minden kan egységesen ugyanazon az áron kelt el. A közvetlen támogatás
megszűnését követően a kansüldők árát a tenyészsüldő indexhez kötötték. A vevők elfogadták, hogy a jobb minőségért többet kell fizetni.
Megfigyelhető az egyszerű adásvételtől eltérő, a szervezeti piacokra jellemző egyéb finanszírozási forma.
A tőkeerős, külföldi érdekeltségű vállalatok gyakran egészítik ki ajánlatukat olyan pénzügyi konstrukcióval, amely előnyös a vevő számára.
Például lehetővé teszik, hogy a vevő csupán bérelje a nagyteljesítményű, de szinte megfizethetetlen árú kant. A bérleti szerződés tartalmazhatja még azt a kedvezményt is, hogy amint az eladónak rendelkezésére áll egy jobb, alkalmasabb kan, akkor díjmentesen kancserét
hajt végre. Ez a megoldás egyben azt is lehetővé teszi, hogy az eladó
üzemi körülmények között szerezhessen tapasztalatokat a tenyészkanokról és gyorsíthassa a genetikai előrehaladást, ami a vevőknek is előnyös.
A termékbővítés esetében alkalmazott másik pénzügyi konstrukció az,
ha az eladó részt vállal a vágóállat előállításának finanszírozásában is.
Egyes vevők ezt előnyös ajánlatnak tartják, mások viszont olyan
kényszerpályának, amibe nem mennek bele.
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5.6. Marketingmix: A hely. – A marketing-csatornák jellemzői
Az egyes eladók közötti különbségek az alkalmazott marketingcsatornák kiválasztását is befolyásolják (11. táblázat), melyre hatást gyakorol a termékmix, a méret, a szervezeti felépítés, a hagyományok, tapasztalatok és az, hogy külföldi vagy hazai az érdekeltség.
11. Táblázat A tenyészsertés-eladók által igénybevett marketing-csatornák
Márkanév

Jellemzők

Hungapig Kft
ISV Rt

Tenyészsertés mellett takarmány, technológia, istállótervezés, stb. forgalmazását is végzik teljes országot lefedő tanácsadói, területi képviselői hálózattal.

KAHYB Rt, majd
Geno-kahyb Kft

A KAHYB RT tevékenységi körök szerint szétesett önálló
vállalatokra. A genetikával, tenyésztéssel foglalkozó Genokahyb Kft az értékesítési csatornáit az RT-ből korábban kivált kft-kre bízta. Az egyetlen magyar sertéstenyésztő vállalkozás, amely nem önállóan végezte a forgalmazást.

Dunapig Szövetkezet

Szövetkezeti tulajdonformában, egyik tevékenységként, a
külföldi partner marketing-tapasztalatait figyelembe véve
forgalmazzák a Rattlerow fajtát.

Dumeco
Breeding
Hungary Kft

A külföldi partner marketing-tapasztalatait figyelembe véve,
önálló tevékenységként forgalmazza a tenyészsüldőket. Magas piaci részesedésének magyarázata, hogy sikeres integrációban vesz részt.

SEGHERSgenetics Kft

Többszöri sikertelen próbálkozása után kényszerült a külföldi partner saját marketing-tapasztalatai alapján, önálló tevékenységként forgalmazni a tenyészsüldőket. A cégnek jelenleg magyar alkalmazottai vannak, terjesztő hálózata nincs,
csak két területi képviselője.

PIC Hungária Kft

Az alacsony létszámú cég csökkenő piaci részesedést tudhat
magáénak. Korábbi vásárlói a jövőben önálló importra szorulhatnak.

MFSE Magyar Fajtatiszta Sertést tenyésztők Egyesülete

Területi irodák és megbízásos kollégák látják el az egyesület
képviseletét országszerte. Az egyesület nonprofit jellegének
megfelelően csak korlátozottan tud segítséget nyújtani a tagjainak. Az egyesület fórumai biztosítanak megjelenési lehetőséget a kisméretű vállalkozásoknak, melyek a forgalmazást
csak a személyes kapcsolataikon keresztül végzik. A „nagyok”, mint a Hód-mezőgazda Rt, önálló marketing csatornákkal rendelkeznek.
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Abban minden interjúalany véleménye megegyezik, hogy személyes
kapcsolat kiépítése nélkül tenyészsertést nem lehet eladni. Ez olyannyira
igaz, hogy a külföldi cégek első magyarországi lépései közé tartozott az,
hogy „megvettek egy-két jó szakembert”. A vevő gyakran olyan mértékben
megbízik az eladóban, hogy a süldő kiválasztásában is teljesen ráhagyatkozik.

5.7. Marketingmix: Promóció a tenyészsertés-piacon
5.7.1. A személyes kapcsolat
Csakúgy, mint az értékesítési csatornák esetében, minden mélyinterjúalany kiemelt fontosságot tulajdonít a személyes kapcsolatfelvételnek és
-fenntartásnak. Okként a tenyészsertést mint bizalmi terméket jelölték meg.
A potenciális vevőt végigvezetik a telepen, természetesen a higiéniai rendszabályok betartása mellett. A vevők többsége el is várja ezt a gesztust.
A kialakult vevő-eladó kapcsolatba igen nehezen léphet be egy újabb
eladó. Előfordul, hogy nem is fogadják harmadik cég képviselőjét egy-egy
telepen. A Kahyb RT korábbi gyakorlata szerint rendszeres partnertalálkozók, szakmai továbbképzések segítségével erősítették a vevő-eladó kapcsolatot. A Geno-kahyb versenytársai megjegyezték, hogy elmúltak azok az
idők, amikor 10 Kahyb állatorvos járta az országot. Hozzáteszik, hogy a
Geno-kahyb munkatársai az utóbbi időben már nem vettek részt a kocaszelekcióban sem.
5.7.2. A kiállítások
Az állattenyésztéssel foglalkozó szakmai kiállítások kiváló lehetőséget
nyújtanak a bemutatkozásra. Rendszerint versenyekkel, termékdíjak elnyerési lehetőségével kötik össze a szervezők. A díjnyertes állatok különös mó-
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don gyakran nem találnak vevőre. Állategészségügyi okokból a születési telepre már nem kerülhetnek vissza, így – ha nem sikerül eladni – csak a vágóhídra vihetik őket. A vevők megpróbálnak visszaélni ezzel a helyzettel, és
méltánytalanul alacsony áron hozzájutni a legjobb tenyészsertésekhez.
A kiállítások a versenytársak közti villongásra is lehetőséget adnak. A
kiállítások díjnyertes állatai olyan szülőktől származnak, melyeknek a megfelelő teljesítménymutatói a lehető legmagasabbak. A külföldi hibridek helyezési lehetőségei korlátozottabbak, mivel az ivadékvizsgálatok elvégzése
nélkül nem hoznak magukkal elegendően magas pontszámot és a küllemük
is szokatlan a magyarországi sertéspopulációhoz szokott közönségnek.
Könnyen meg is fogalmazódik az általános vélemény: „rosszak”.
5.7.3. A reklám
A tenyészsertés-piacra jellemző reklámtevékenység a szűkebb és tágabb értelemben vett szakmai lapokra korlátozódik. Ide sorolhatjuk az A
Sertés, a Magyar Mezőgazdaság, a Kistermelők Lapja, stb. című szaklapokat. A tenyészsertés olyan távol van a húsok, hústermékek végső fogyasztóitól, hogy szélesebb nyilvánosság előtt nem érdemes reklámozni.
Az egyes cégek megjelenése, annak minősége, terjedelme, gyakorisága, tartalma igen változatos képet mutat. Megfigyelhető, hogy egyes cégek
preferálnak bizonyos szaklapot, mások kiegyenlítettebben választják ki a
hirdetési felületeket. Példaként említhető a Hungapig Kft, amely A sertés
című egyébként igen jó kivitelű szaklapban egyáltalán nem közöl hirdetéseket. Ezt a jellegű reklámtevékenységét a Magyar Mezőgazdaságra összpontosítja, ahol a mellékletben helyez el a szokásosnál bővebb terjedelmű
szakmai híradót. Fő hazai riválisa, az ISV Rt a szakmai lapokban kiegyenlítetten közli 1-2 oldalas színes hirdetéseit, saját szakmai híradókkal is jelentkezik, de ezekkel ritkábban. A SEGHERSGenetics és a Dumeco Breeding
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Kft rendszeresen, míg a PIC Hungária és a Geno-kahyb Kft szinte egyáltalán nem közöl hirdetést, reklámanyagot ezekben a szaklapokban (19. ábra).
A fajtatiszta tenyésztők az egyesületüket megkerülve, önállóan hirdetik magukat. Az egyik legerősebb vállalkozás, a Hód-Mezőgazda RT rendszeres
jelenléte figyelhető meg a hirdetési piacon.
Kahyb
PIC
Dumeco
Seghers
Hódmezőgazda
ISV
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19. ábra. Egyes cégek hirdetéseinek darabszáma A Sertés 1996-2000 évfolyamaiban. (A
Hungapig Kft rendszeresen a Magyar Mezőgazdaságban hirdet)

5.7.4. Az internet használata
Az USA sertéstenyésztői magabiztosan használják a legmodernebb
eszközöket információforrásként (20. ábra). Az eladásra felkínált sertések
származási és minősítési adatait a honlapjaikon nyilvánosságra hozzák, közlik a szállítási határidőket. Sajnos a Magyarországon működő cégek egyike
sem használja ki teljes körűen az Internet nyújtotta szolgáltatásokat. Az internetes kultúrában a szélsőségek uralmáról beszélhetünk.

20. ábra. Sertéstenyésztők honlapja az USA-ban (http://www.thepigsite.com)

Egyes cégek tartalmas, elfogadható színvonalú anyaggal jelennek
meg. Ebbe a kategóriába sorolhatjuk az ISV Rt (21. ábra) és a Hungapig Kft
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(22. ábra) oldalait. Talán azt vethetjük fel hiányosságként, hogy az eladható
kan- és kocasüldők és azok pedigréje, teljesítményadatai nem szerepelnek
rajtuk, kereskedelmi funkciójuk nincs, csupán a promóció részeként foghatók fel.

21. ábra. Az ISV Rt honlapjának részlete. (http://www.isv.hu)

22. ábra. A Hungapig Kft internetes oldala (részlet). (http://www.hungapig.hu)

Kiábrándító tartalommal jelenik meg a világhálón a legnagyobb
tenyészsertés forgalmat produkáló cég, a
Dumeco Breeding Kft. Honlapján (23. ábra)
23. ábra. A Dumeco Breeding Kft
internetes oldala
(http://www.dumecobreeding.hu)

csak a WEB-oldal internetes címe található,
ez nem számít információnak azok után,
hogy rátaláltunk az oldalra.
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5.8. A mangalica mint a tenyészsertés-piac speciális terméke

24. ábra. A mangalica sertés változatai: szőke, vörös és fecskehasú.
Forrás: Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutató Intézet (2003)

Schandl és mtsai (1956) szerint 1956-ban a dunántúli régió kivételével
a mangalica (24. ábra) és keresztezésének ivadékai kitették az állomány hetven százalékát. A fogyasztói igények gyökeres átalakulása miatt az 1970-es
évek közepére rendkívül alacsonyra, 34 darabra (Baltay, 1983) csökkent a
törzskönyvezett szőke mangalica kocák létszáma.
Napjainkban a mangalica tenyészsüldő, mint a tenyészsertés-piacon
felkínált termék, szinte minden jellemző tulajdonságában eltérést mutat a
modern húsjellegű fajtáktól. A Zengő Ákossal készített interjú és korábban
megjelent írása (Zengő, 1998) alapján körvonalazható a fajta helyzete:
•

Gyakorlatilag csak a genetikai állomány megőrzése, a beltenyésztés
elkerülése, és a szaporítás áll a fajtafenntartói munka központjában.

•

Az eladott tenyészsüldők között minőségi különbséget a minősítési
módszerek kidolgozatlansága miatt nem lehet tenni.

•

A tenyészsüldők ára kizárólag az élősúlytól függ.

•

Gazdaságilag nem versenyképes a modern hússertéssel.

•

Őshonos fajták közé sorolják, ezért jelentős az állami támogatás.

•

A tenyész- és vágóállatok előállításának költségeit csak az állami támogatással együtt fedezi a forgalmazásból származó bevétel.
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•

A vevők gyakran kedvtelésből tartják, vagy turisztikai célból vásárolják. Találhatunk a vevők között olyanokat is, akik azért választják a
mangalicát, mert kudarcot vallottak az igényes modern fajták tartásával, leggyakrabban a mostoha tartási körülmények miatt.

A mangalica tenyészsüldő mint a tenyészsertés-piacon felkínált termék
mennyisége behatárolt. A populáció méretét 3-4000 tenyészkocára és a szaporulataira kívánja korlátozni a mangalicatenyésztők egyesülete. A mangalica tenyésztéséhez kapcsolódó állami támogatást a vizsgálati időszak alatt
rendszerint maximált létszámhoz kötötték. A tenyésztők korlátozott létszámú koca, esetleg vágósertés után részesültek támogatásban. (pl.: 15/2001.,
3/2003 FVM rendelet)
5.9. Piaci versenyelemzés
5.9.1. A piac együttes forgalmának a vizsgálata
Az eladott kocasüldők számának 1993-as minimuma nem csupán volumenében (11179 db), hanem az eladási és létszám adatok alapján számítható utánpótlási százalékban11 (2,49 %) is a tenyészsüldő forgalmazás mély-
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11

utánpótlási százalék: az eladott kocasüldők száma osztva a teljes kocaállománnyal.
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1994-től jelentős élénkülés tapasztalható a kocasüldők piacán, majd az
utánpótlási százalék 1998-ra 11% fölé növekszik. Ez a legmagasabb érték az
utóbbi időszakban. Mivel egy sertéstelepen a szokásos selejtezési arány
30%-nál is magasabb lehet, kijelenthetjük, hogy a tenyészanyag cseréje a
legkedvezőbb időszakban sem történt meg kívánatos mértékben.
A kansüldő eladások területén talán még rosszabb a helyzet. Az 1987es 11372 darabos értéknek csaknem a negyedére esett vissza 2000-re az eladott kansüldők száma, miközben a kocalétszám legfeljebb a felére csök-
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26. ábra. Az eladott kansüldők száma és egy eladott kansüldőre jutó kocalétszám

(Forrás: OMMI)

Ez a kedvezőtlen arány nem magyarázható a mesterséges termékenyítési technológia a gyors terjedésével, mivel ez nem történt meg, a tenyésztők
egy része nem bízik benne. A valódi ok a zugkanok számának rohamos
emelkedése. A 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet ezért 40000 Ft támogatásban
részesíti az önkormányzatokat, ha a zugapaállat-tartás visszaszorítása érdekében tenyészkan-süldőt vásárol és azt köztenyésztési céllal használja, valamint hitelt érdemlően igazolja a zugkan ivartalanítását.
A 27. ábra a teljes kocaállomány és a törzskönyvi ellenőrzésben tartott
kocák létszámának utóbbi két évtizedben végbement változását szemlélteti.
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Megfigyelhetjük, hogy a kilencvenes évek elején történt drasztikus állo-
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27. ábra. Az anyakoca állomány és az ellenőrzött kocák állományának változása a

vizsgálati időszakban (Forrás: OMMI)

A tapasztalatok szerint arra lehet számítani, hogy a megfelelő minőségű, ellenőrzésben tartott anya utódai közül általában négy kocasüldő alkalmas a továbbtenyésztésre. A 28. ábra az ellenőrzésben tartott kocák számához viszonyítja a kocasüldő forgalmat.
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28. ábra. Eladott kocasüldők száma az ellenőrzött kocák számához viszonyítva (For-

rás: OMMI adatai alapján saját számítás)

Az ideális értéket – négy süldő kocánként – az utóbbi másfél évtizedben meg sem közelítette ez a mutató. 1998-tól pedig majd felére csökkent,
mialatt a törzskönyvezett kocák száma 37527-ről 47008-ra növekedett. A
törzskönyvezéssel, vizsgálatokkal, minősítéssel kapcsolatos költségek nagy
részét költségvetési támogatás formájában megkapják a tenyésztő szerveze-
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tek. Felmerülhet az adatok áttekintése után, hogy a törzskönyvezés valóban
öncélúvá vált, az állami támogatás csupán a törzskönyvezést végző személyzet megélhetését biztosítja, hiszen nem eredményezi a forgalom növekedését. Másfelől viszont olyan 47000 kocás populációról van szó, amelynek minden adatát hitelesnek tekinthetjük, megtestesül benne az utóbbi évtizedek magyar sertéstenyésztői gyakorlata és kedvező változások esetén
alapját képezheti a magyar sertéságazat növekedésének.
5.9.2. A tenyészsertés-forgalmat csökkentő tényezők összefoglalása
Az interjúk anyagának feldolgozása után megállapíthatjuk, hogy elsősorban a következő tényezők miatt alacsony a piac forgalma:
Félelem az állategészségügyi problémák behurcolásától. A legtöbb
interjúban megemlítették ezt az okot. Ugyanakkor a tartós, hűséges vevőeladó kapcsolat az eladóéval azonos állategészségügyi állapotban tartja a
vevő telepét is. Ha a karantén-eljárást betartják, félelemre nincs ok.
Nagy létszámú telepek. A nagyobb vállalkozások számára – 4-500
kocánál nagyobb telepek – gazdaságosabb a szülőpár önálló előállítása.
Az integráció szinte teljes hiánya. A rendszerváltás időszakában
atomizálódott magyar mezőgazdaságban gyakorlatilag napjainkig nem indult meg a vertikális integráció folyamata. Nem létező fogalom a dán mintájú tenyésztési piramis.
A hagyományok. A magyar gazda maga akar „tenyészteni”, maga
akarja előállítani szülőt, nagyszülőt, stb. A magyar piac a Seghers és a PIC
nagyszülők kihelyezését is megkövetelte.
Tőkehiány. A tőkehiánynak fokozatai vannak. Előfordulhat, hogy
egy-egy kan árának kifizetése is napi gondot okoz. A teljes állománycsere
költségeit, valamint a kieső bevételek hiányát a legtöbb vállalat nem tudja
elviselni.
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Mostoha körülmények. Nem érdemes megvenni értékes tenyészállatokat olyan környezetbe, ahol sem a takarmányozás, sem a tartási körülmények, sem az egészségügyi helyzet nem olyan, melyek között az állat az elvárt magas eredményeket teljesíteni tudja.
A vágósertés-piac bizonytalan. A tenyészsertés iránti kereslet a vágósertés igényből származik. A bizonytalan vágósertés-piac különösen a kisebb vállalkozások körében fogja vissza a keresletet.
A jobb minőségű vágósertés árában nem térül meg a drágább
tenyészanyag, a drágább takarmány, az igényesebb tartástechnológia. A szerényebb körülmények között gazdálkodók, bár alacsonyabb színhús százalékot érnek el a vágóhídi minősítés során, az alacsonyabb ráfordítás miatt
így is hasznot könyvelhetnek el.
5.9.3. A piaci részesedések elemzése
Az egyes eladókra lebontott forgalmi adatok alapján jelenős eltéréseket tapasztalhatunk a vállalatok között. Az idősorok vizsgálatát is érdemes
elvégezni. Mind a koca- (29. ábra), mind a kansüldő (30. ábra) eladási adatok elemzése során szembetűnő a fajtatiszta sertések forgalmának erőteljes
visszaesése. Ennek oka, hogy korábban a Hungapig Kft és az ISV Rt, mely
vállalatok a Hungahib és Pannonhibrid sertések forgalmazását végzik, a fajtatiszta sertést tenyésztőkkel összevonva szerepeltek a kimutatásokban. A
hibrid tenyésztési program elismerését követően szerepelnek önállóan12.
A kanok piacán a három szervezet együttesen meg tudta őrizni a pozícióját. Ugyanez a kocasüldő-piacon nem mondható el.

12

A Pannonhibrid és Kahyb állományok fajtatisztává minősítését kérte az ISV Rt 2003 nyarán, a
Hungapig Kft 2004 tavaszán csatlakozott a fajtatisztákhoz.
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29. ábra. Kocasüldő forgalom megoszlása szervezetenként (Forrás: OMMI)

A Dumeco Breeding Kft jelentős teret nyert. 2003-ra már 50% részesedést

mondhat

magáénak

a

kocasüldő

forgalmazásában.

A

SEGHERSgenetics dinamikusan növekvő eladásai statisztikáját jelentősen
visszavetette a PRRS botrány. Csak szívós munkával tud megmaradni a piacon. A PIC magyarországi jelenléte csalódást okozott.
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30. ábra. Kansüldő forgalom megoszlása szervezetenként (Forrás: OMMI)

A Dunapig szövetkezet Rattlerow fajtájú süldők forgalmazásával dinamikus növekedést tudott elérni. A magyar cégek kocasüldő eladási adatai
az utolsó három évben jelentősen visszaestek. Míg 1998-ban több mint
80%-ot képviseltek, 2003-ra 40%-nál is kevesebbet.
A kansüldők piacán (30. ábra) vagy nem tudnak sikereket elérni a külföldi érdekeltségű vállalatok, vagy csak késéssel, de ugyanannak a folyamatnak lehetünk tanúi, mint a kocasüldők piacán. 2003-ig a magyar
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Hungapig Kft stabilizálni tudta eladásait, főleg a népszerű Hungahib 39-es
kansüldőivel. A Kahyb kanok visszaszorultak, helyüket a külföldi hibridek
foglalták el. A Seghers apaállatok talán azért kelendőbbek, mint külföldi
hibrid versenytársaik, mert bizonyos vonalba tartozó kanjait a vállalat olyan
vevőknek is eladja, akik nem Seghers tenyésztési programot hajtanak végre.
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31. ábra. Eladott kocasüldők száma az ellenőrzött kocák számához viszonyítva,

szervezetenként (Forrás: OMMI)

Ha eladó szervezetenkénti bontásban (31. ábra) szemléljük az egy ellenőrzésben tartott kocára jutó kocasüldő eladási adatokat, akkor látható,
hogy jelentős versenyhátrányban vannak a magyar tenyésztők a külföldi érdekeltségű vállatokkal szemben. Minden magyar vállalat mutatója csökkenő. A külföldieké a PIC kivételével vagy igen magas, vagy dinamikusan növekedett az elmúlt három évben. A törzskönyvezési adminisztrációk, minősítések és vizsgálatok jelentette költségek csak akkor térülnek meg, ha a
tenyészsüldőt mint terméket eladják. A magyar tenyésztők számára ezek a
költségek az utóbbi esztendőkben sosem térültek meg, az állami támogatás
nélkül a törzskönyvezés vagy összeomlana, vagy a törzskönyvi ellenőrzésbe
vett állomány a jelenleginek töredékére csökkenne. A kérdésfeltevést nem
kerülhetjük meg: a törzskönyvezés célja az állami támogatáshoz való hozzájutás, vagy a minőségi tenyészsüldő előállítás?
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5.9.4. Piaci koncentráció – piacbővítő lépések
A továbbtenyésztésre szánt kan- és kocasüldők előállítása szigorúan
betartandó tenyésztési programok szerint történik, a tenyésztési hatóság
(OMMI) ellenőrzése mellett. Bár a hibridizáció fajtatiszta állományokon
alapszik, az egyes vonalak elkülönített tenyésztése szigorú követelmény.
Egy-egy hibridprogramba csak alkalmanként, kis mennyiségben lehet idegen populációból származó sertést bevinni.
Hibridprogram
I.

A

Hibridprogram
II.

A

B

Terminál
kan I.
F1
koca

Végtermék I.

B

Terminál
kan II.
F1
koca

Végtermék II.

32. ábra. A hibridsertés programok a tenyészsertés-piacot átjárhatatlan

szegmensekre bontják

Amennyiben egy tenyésztő csatlakozik egy hibridprogramhoz, akkor a
tenyészállat-vásárlási lehetőségei beszűkülnek (32. ábra). Ha egy nem túl
nagy, ráadásul szűkülő piacon, mint amilyen a magyarországi, a kelleténél
több sertéstenyésztési programot is bevezetnek, akkor egymástól elkülönített, átjárhatatlan szegmentumokat hoznak létre. Ilyen körülmények között
az eladóknak nincs esélyük a gazdaságos tenyészállat-előállításra, talán a
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szaporításra sem. Genetikai kutatásokra, biológiai továbblépésre pedig gondolni sem lehet.
A magyar piac 2003 elejére már ésszerűtlenül elaprózódott. Erre utal,
hogy az egyes szervezetek partnerei más szervezettől kénytelenek például
terminál kant vásárolni. A SEGHERSgenetics egyes vonalakhoz tartozó
kanjait szabad terjesztésűvé tette. Hungahib 39 terminálkanok beszerzéséről
számolnak be a fajtatiszta és Kahyb tenyésztők, holott ezt kizárja a tenyésztési program, amihez csatlakoztak. A tenyésztő szervezetek hallgatólagosan
tudomásul veszik, hogy a vágóállat-előállítás során sérül a tenyésztési program, hiszen nem tudják ellátni partnereiket a szükséges kanokkal.
2003 augusztusától az ISV Rt, mint törzskönyvező szervezet, kérte az
általa eddig fenntartott Pannonhibrid és a Kahyb hibrid fajtatiszta állománynyá való minősítését, vagyis a két hibrid megszüntetését. A törzskönyvi ellenőrzésben tartott kocák szervezetenkénti részarányát mutatja be a 33. ábra.
2002-ben a fajtatiszta, a Kahyb és a Pannonhibrid együttes kocaforgalma
22,5%, a kanforgalma 43,6% volt. A „visszafajtásításra” irányuló kérelem
lehetővé teszi, hogy a piac három, eddig egymástól elzárt szegmentuma átjárhatóvá váljon, a mikropopulációk megszűnhessenek, a tenyészsertéselőállító vállalkozások piaci lehetőségei kitáguljanak. Az ISV Rt – miután
bekebelezte a Geno-kahyb Kft-t és végigvitte a „visszafajtásítás” folyamatát
– a legnagyobb befolyással rendelkező fajtatiszta sertést tenyésztő vállalkozássá vált a magyar tenyészsertés-piacon.13

13

Sertéstenyésztő vállalatok egyesülésére további példaként említhetjük a közelmúltban

történt Seghers és Rattlerow anyacégek egyesülését (Foodfen, 2003). Magyarországi érdekeltséggel egyelőre nem rendelkező Hypor és a kanadai tenyészsertés-piac 20%-ában érdekelt
Genex 2003. május 27-én egyesült (Hypor, 2003B).
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33. ábra. Az egyes szervezetek ellenőrzött kocaállományainak százalékos
megoszlása 2002-ben. (Forrás: OMMI A sertéstenyésztés 2002. évi eredményei)

2004. tavaszán a Hungapig Kft is kérte a Hungahyb hibrid sertésállomány fajtatiszta átsorolását.
A „visszafajtásítás” kedvezőtlen hatással is járt. Ezt megelőzően a hibridsertés programok végrehajtása során a törzs- és ellenőrzött tenyészetek a
genetika és a forgalmazás területén is szorosan kötődtek az egyes vállalatokhoz (Hungapig Kft, ISV Rt, Geno-Kahyb Kft). A „visszafajtásítás” után
az egyes tenyészetek megkapták azt az önállóságot, mint minden fajtatiszta
tenyészet, az önálló tenyésztés és az értékesítés jogát. A tenyészsertés-piac
szegmentumokra bontása megszűnt, ugyanakkor a piac atomizálódott. A
hibridsertés programok megszűnésével a sertéságazat integráltsági foka tovább csökkent. A jövőben a fajtatiszta tenyészsertés-piac jelentős átstrukturálódására lehet számítani, az összehangolt genetikai munka és a forgalmazás területén keletkezett vákuum betöltésére van szükség.
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5.10. A tenyészsertés-ágazat SWOT analízise
A tenyészsertés-ágazat SWOT analízise a tenyészsertés-piac feltáró
vizsgálatának legfontosabb eredményeit foglalja táblázatos formába (12. és
13. táblázat). A SWOT analízis eredményeire támaszkodva ajánlhatunk a
piaci eladók számára követendő stratégiát.
12. Táblázat. A tenyészsertés-ágazat legfontosabb erős és gyenge pontjai

Erős pontok

Gyenge pontok

Az összes fontos világfajta megtalálható a hazai tenyésztésben. Az őshonos
mangalica is gazdasági jelentőséggel
bír.
A jelentős külföldi hibridek is jelen
vannak. Az eladók közötti verseny intenzitását jelzi, hogy a PIC már ki is
szorult a magyar piacról.
Az integrációs kapcsolatoknak erős hagyományai vannak.
A sertéshústermelés hagyományos ágazat. Megfelelő a szakember-ellátottság.
A tenyészsertés vásárlók között jelentős a hosszú távú gazdálkodásban érdekelt nagyüzemek száma.
A magas létszámú ellenőrzött- és törzsállomány gyors piaci növekedés esetén
is utánpótlási lehetőséget biztosít.
A sertéshús hagyományos élelmiszer,
jelentős mennyiséget fogyasztunk.

A termékpályán integrációs kapcsolatok
alig léteznek, teljes körű integráció nincs, a
tenyésztési piramis hiányzik.

A
fajtaelismerés,
tenyészsertésminősítés, törzskönyvezés egységes állami felügyelet mellett történik.
A
sertés
genetikája
változatos
tenyészcélok elérését teszi lehetővé.
Az EU előírásainak megfelelő, megbízható törzskönyvezési adatbázis.
A jól öröklődő színhús-tartalom alapján minősítik a vágósertéseket.

A sertéságazat jövedelmezősége ingadozó,
a termelés hatékonysága nemzetközi összehasonlításban elfogadhatatlanul alacsony.
A sertéstenyésztők nagy része önállóan állítja elő a kocáit. Szívesen „tenyészt”.
A tenyészsertés-előállító kapacitás túlméretezettsége 3-4-szeres.
A sertéságazat a korábbi méretéhez képest
felére csökkent, ez maga után vonta a
tenyészsertés-piac szűkülését is.
A vevők forgóeszköz-hiányosak. Például a
kötelező karanténozás is forgóeszközlekötést jelent.
A magyar hibridsertés-programok évekig
átjárhatatlan szegmensekre bontották a
tenyészsertés-piacot.
Az alacsony kocalétszámú magyar hibridsertés-programok fenntarthatósága megkérdőjelezhető.
Az ágazat nem képes jelentős tenyészsertés
exportra. Az import nem hasznosul eléggé.
A szakma megosztott, érdekvédelmi szervezetei felszámolódtak.
A vágósertéspiac ingadozásai felerősödve
érvényesülnek.
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13. Táblázat. A tenyészsertés-ágazat lehetőségei és fenyegetései

Lehetőségek

Fenyegetések

A vágósertés termelés koncentrációja az
1-2 kocás gazdaságok megszűnésével
jár, és ez a jelenlegi termelési színvonal
mellett is kétszeresére bővítheti a
tenyészsertés-piacot.
A volt szocialista országok sertéshúspiacáról korábban az EU országok szorítottak ki, most esetleg visszatérhetünk,
sőt a tenyészsertés-export is bővülhet.
A hagyományos ízlésnek megfelelő sertéshús-termékek piaca várhatóan ismét
növekszik.
A szemestakarmány- és a sertéságazat
között megbomlott termelési egyensúly
a sertéstermelés növelésével állítható
helyre.
A vágósertés-előállítás hatékonyságát a
takarmányozási és elhelyezési körülmények javításával csak egy határig lehet
növelni. Azon túl a kocaállomány minőségi cseréje a hatékonyságjavítás legfontosabb eszköze.

Az étkezési szokások változása hátrányosan érinti a sertéshúst.

A magyar sertéságazat korábban bizonyította, hogy 10 millió sertés tartására
képes. Ez a tenyészsertés-ágazat potenciális méretét is kijelöli.
A minőségbiztosítási rendszerek bevezetésével kapcsolatos elvárások az ellenőrzött körülmények között előállított
tenyész-süldők iránti igényt fokozzák.
Az integrációs kapcsolatok megerősítése
lehetővé teszi a tenyész- és vágósertés
előállítás fázisainak elkülönítését, a
tenyészsertés-piac bővítését.
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A kilencvenes évek eleje óta ismét jelentkező sertésciklus a tenyészsertés-piacot is
érzékenyen érinti.
A fajtatiszta sertést tenyésztők szervezetlenek, összehangolt marketingtevékenység
híján piacvesztésük fokozódhat.
A baromfiágazat jóval szervezettebb és további térnyerése fenyegető.

A tenyészsertés-vevők tőkehiányosak. A
vágósertés-termelés koncentrációja olyan
nagy összegű befektetést igényel, ami jelenleg hiányzik az ágazatból. Ha időközben
zsugorodik az önellátást szolgáló sertéstartás, akkor a hazai sertéságazat akár a jelenlegi méret felére is csökkenhet.
Az 5-10 millió vágósertés egy tenyésztési
programmal is előállítható, lásd a dániai
példa. Ha ez egy hibrid program, akkor a
tenyészsertés-piacon monopólium alakulhat
ki.
A takarmányozási és környezeti feltételek
jelentős javítása előtti tenyészállománycsere kudarccal végződik, és az egész piacra kedvezőtlen hatással van.

6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A primer és szekunder adatbázis értékelése után a következő megállapításokat tehetjük:
•

A vizsgált időszak alatt a tenyészsertés-ágazat nem tudta kivonni magát
a sertéstenyésztésben tapasztalható általános csökkenő tendenciák alól.

•

A tenyészsertés mint termék erősen differenciált. A piacon tapasztalható
erős verseny arra szorítja az eladókat, hogy változatos formában keressék a termékbővítés lehetőségeit.

•

A vizsgált időszak alatt a tenyészsertés-piacon a kocák eladási mutatója
1992-1998 között jelentős növekedést mutatott, a bevezetett támogatási
rendszernek köszönhetően. 1998 óta a támogatások ellenére fokozatos
csökkenést lehet megfigyelni. A kansüldő-eladások tendenciája gyakorlatilag végig csökkenő.

•

A szűkülő piacon az éles verseny hatására jelentős átrendeződés mutatható ki. Komoly előnyt élvez a Dumeco Breeding Kft, melyet azzal ért
el, hogy sikerült integrációs kapcsolatokban részt venni. A verseny intenzitására jellemző, hogy olyan jelentős eladók, mint a Geno-kahyb Kft
és a PIC, kiszorultak a piacról.

•

A magyar tenyészsertés-eladók számára tetemes versenyhátrányt jelent a
túlméretezett törzskönyvezési rendszer.

•

A magyar sertéstenyésztő ágazatban tapasztalható megosztottság a
tenyészsertés-piacot átjárhatatlan szegmentumokra bontotta, ami egyaránt fékezte a tenyészsertés- előállítás genetikai és gazdasági eredményességét.
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A tenyészsertés-piac növekedési esélyei

A tenyészsertés-piac 30-40 ezer koca- és 4-5 ezer kansüldő évi forgalmát jelenti. A piac bővülése három forrásból származhat. Az egyik a sertéságazat növekedése. A tenyészsertés-piac potenciális lehetőségeit a korábbi 10 milliós sertésállomány jelzi. A jelenleg ellenőrzésben tartott kocalétszám képes lenne a mainál kétszer-háromszor nagyobb tenyészsüldő keresletet is kielégíteni. Amennyiben a sertésállomány növekedésével nem is
számolunk, a tenyészsüldők iránti kereslet bővülhet, ha a sajátkoca-beállítás
gyakorlata visszaszorul, illetve, ha a kistermelői szektor méretének csökkenésével párhuzamosan a nagyüzemi növekszik.
A sertéságazat fontos termelési mutatóinak a fejlett sertéstartó országok adataitól mért elmaradása főként a nem megfelelő takarmányozási és a
mostoha termelési környezet következménye. Mivel a jó minőségű, érzékeny tenyészállatok az ilyen telepeken nem képesek magas teljesítményre,
itt a kocasüldőket önállóan állítják elő, legfeljebb kanokat vásárolnak. Az
alacsony mutatókkal jellemezhető gazdaságok jövedelemtermelő képességét
az egy kocára vetített hízókibocsátás, a fajlagos takarmány-felhasználás, a
súlygyarapodás, a színhús-százalék jelenlegi értéke mellett nem lehet a továbbiakban fenntartani. Amennyiben a telepek javítják a takarmányozási,
tartási és állategészségügyi körülményeiket, úgy a nyereségesség fokozásának útja az állománycsere lehet. Így vevőként léphetnek fel a magasabb genetikai képességet képviselő tenyészsertések piacán.
A hús- és hústermékek fogyasztói számára is növekszik az élelmiszerbiztonság fontossága, ez az önellátásra termelő sertéstartókra és környezetükre is igaz. A magyar falu is változik, az állattartás egyre inkább a településeken kívülre szorul. Ugyanakkor az egy vágósertés előállítása során képződő nyereség egyre alacsonyabb. Bár az önellátás főként szociális kérdés, a
fizetőképes kereslet növekedése mellett arra lehet számítani, hogy megkez90

dődik a kistermelők arányának csökkenése a sertéstartók között és az arány
tovább csökken a kocatartók körében. A kistermelői tevékenység körének
szűkülése következtében megüresedett vágósertés-piaci pozíciókat várhatóan olyan mezőgazdasági vállalkozások töltik be, melyek mérete 20-50 koca
és annak szaporulata. Erre azonban csak akkor számíthatunk, ha a sertéshústermelés tartósan jövedelmezővé válik. Ezekben a gazdaságokban a méretüknél fogva F1 koca előállításával nem foglalkoznak, ezért a tenyészsertéspiac potenciális vásárlói lehetnek.
Mivel a sertéságazat az utóbbi másfél évtizedben tőkehiánnyal küszködik, saját erejéből az állományváltást, a tartási körülményeket megváltoztatni képtelen. Az a tenyészsertés-eladó számíthat erre a vevői körre, aki képes integrátori szerepet betölteni, vagy integrációban részt venni. Az integráció akkor sikeres, ha teljes körű: a tenyészállatok, a takarmány, a technológia, az állategészségügy, a vágósertés-felvásárlás, a minőségbiztosítás és a
finanszírozás területére is kiterjed.
Az az eladó számíthat a piaci sikerre, aki meggyőzi a vevőket arról,
hogy nem érdemes önálló kan- és koca-előállítással foglalkozni, érdemes
megbízni az eladó tenyészet egészségügyi státusában és szakemberei hozzáértésében. A vevők végezzék azt, amihez valóban értenek, a jó minőségű
vágósertés gazdaságos előállítását. A takarmányozás területén már belátták
a gazdálkodók, hogy az iparszerű körülmények között tartott sertések takarmányozása olyan szakismereteket igényel, melyhez külső szakértőkre
kell támaszkodni.
A magyar eladók közül a két nagy, az ISV Rt és a Hungapig Kft képes
integrációt szervezni. A Dumeco-Breeding már részt vesz egy sikeres integrációban. A Seghers számára még nyitott a lehetőség.
A fajtatiszta sertést tenyésztő kicsi vállalkozások méretüknél és gazdasági erejüknél fogva esélytelenek integráció szervezésére.
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Összefoglalva: A tenyészsertés-piac bővülni fog a jövőben. A bővülés
előnyeit csak azok az eladók használhatják ki, akik képesek integrátori szerepet betölteni, integrációban részt venni. Amennyiben bővül az integráció a
sertéságazatban, úgy a jó minőségű, drágább tenyészállatok piacának bővülésére is lehet számítani.
Mivel a tenyészsertés-piac bővülésére csak az integráció megerősödése esetén lehet számítani, a disszertáció kutatási témáját javaslom kiterjeszteni azon szakterületek együttes vizsgálatára, melyek a sertéságazati integrációban szerepelnek, vagyis a takarmányozásra, a tartástechnológiára, az
állategészségügyre és a minőségbiztosításra.
További vizsgálatokat célszerű végezni, a tenyészsertés-piac speciális
szegmensére, a mesterséges termékenyítésre, a spermaforgalmazásra vonatkozóan.
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

A szakirodalmi áttekintés, a primer és szekunder adatbázis feldolgozása alapján a következő új, vagy újszerű tudományos eredményeket fogalmaztam meg:
1. A hazai tenyészsertés-piac átfogó marketing szemléletű értékelése, kvalitatív elemzési módszerek útján.
2. A tenyészsertés-piac sajátos gazdasági összefüggéseinek feltárása termékszerű modellezéssel.
3. A tenyészsertés-piac jövőbeni optimális növekedési lehetőségeinek meghatározása, különös tekintettel a tenyésztés-szervezésre,
valamint az integrációs kapcsolatok fejlesztésére.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS
A sertéshús-termékpálya kis szeletét képezi a tenyészsertés-piac. A
sertéshús előállítás költségeiben a takarmányozás hetven százalékos súlya
mellett a tenyészsertés-vásárlás költségeit gyakran ki sem mutatják. A végtermék minőségét a takarmányozáson és a tartási körülményeken kívül a
tenyészsertések genetikai tulajdonságai határozzák meg. A tenyészsertés
előállítással, forgalmazással a magyar sertéstenyésztést elemző ökonómiai
szakirodalom legfeljebb érintőlegesen foglalkozik.
A disszertáció célja a tenyészsertés-piac feltáró jellegű vizsgálata. A
cél eléréséhez a következő feladatok elvégzésére van szükség:
•

A tenyészsertés-piacot körülvevő makrokörnyezet vizsgálata

•

A termék azonosítása, a marketing szakirodalom által tárgyalt termékmodell alkalmazhatóságának elemzése

•

A marketingmix további elemeinek vizsgálata: ár, értékesítési csatornák, promóció

•

Marketing-stratégiák – verseny-analízis

•

A tenyészsertés-ágazat SWOT analízise

•

A tenyészsertés-piac bővítési lehetőségeinek meghatározása
A tenyészsertés-piac feltáró vizsgálatát elsősorban kvalitatív kutatásra

alapoztam, melynek során 33 mélyinterjú készült. 11 eladói, köztük egy kivételével minden fontos vállalkozás, egyesület. 11 vevői, melyek földrajzi
értelemben lefedik Magyarországot. Továbbá 11 szakértői interjú készült, a
sertéstenyésztéssel határos szakterületekről. A primer adatbázist a sertés- és
kocalétszámra, a vágósertés előállításra, a tenyészsertés minősítésre és
törzskönyvezésre vonatkozó statisztikai adatokból összeállított szekunder
adatbázis egészíti ki.
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A tenyészsertés-piac makrokörnyezetének elemzése a STEEP analízis
módszerével történt, amely a társadalmi, tudományos-technológiai, közgazdasági, ökológiai és politikai-jogi környezet vizsgálatát helyezi előtérbe. A
marketingtudomány eszköztárából a marketingmix 4P (termék, ár, hely,
promóció) elnevezésű modelljét, illetve Kotler ötszintű termékkoncepcióját
alkalmaztam arra, hogy a mélyinterjúk segítségével összeállított adatbázist
feldolgozzam. A tenyészsertés-ágazat erős és gyenge pontjait, a fejlődés lehetőségeit, a fenyegető tényezőket SWOT elemzéssel vizsgáltam meg.
8.1. A tenyészsertés-piac makrokörnyezetete
Az egy főre jutó hús- és hústermék-fogyasztás drasztikusan csökkent
1989 után. A sertéságazat szempontjából további negatívum, hogy mind a
hús-, mind a zsiradék-fogyasztáson belül jelentősen csökkent a sertés részaránya. A belső fogyasztás csökkenésén kívül az exportpiacok elvesztése ad
magyarázatot arra, hogy a magyarországi sertésállomány néhány év alatt a
korábbi létszám felére csökkent. Az ágazatban a vizsgálati időszak alatt jelentősen átalakultak a tulajdonviszonyok, a korábbi jól működő integrációs
kapcsolatok felszámolódtak, újak viszont alig alakultak ki.
A sertéshús-termékpálya határozza meg a tenyészsertés-piaci eladók
termékkínálatát. A húsipari vállalatok egyik legfontosabb elvárása a vágósertéssel szemben a homogenitás mind falkán belül, mind a falkák között az
élősúlyban és a színhússzázalékban. Ennek a követelménynek csak a nagyüzemekben előállított sertések tesznek eleget. A vágás utáni minősítés és a
hozzárendelt árképzés bevetése, 1994 óta jelentősen, kilenc százalékkal nőtt
a vágósertések átlagos színhústartalma. A növekedés elsősorban a fokozatos
állománycserének és a javuló takarmányozásnak köszönhető.
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8.2. Termék, termékvonalak, márkák, a marketingmix
Kotler ötszintű termékkoncepciója a tenyészsertés-piacon megfelelő
módosítás után alkalmazható. Az elemi haszon az az alaptulajdonság, ami
nélkül a termék nem tudja betölteni a funkcióját. A tenyészsertés esetében
az elemei haszon a várható szaporulat, a gazdaságosan előállítható vágósertés.
Az alaptermék szintjén a tenyészkoca- és tenyészkan-süldő található.
Eltérően Kotler termékmodelljétől, ahol az alaptermék hordozza az elemi
hasznot, a tenyészsüldő esetleg meddőséggel, libidóhiánnyal küszködhet.
Az elvárt termék modell szintjén olyan tulajdonságokat találunk, melyek hiányában a vevők a terméket valószínűleg nem veszik meg.
Tenyészsüldő esetén ezek közé tartozik a megbízható törzskönyvi nyilvántartás, az ivarzási garancia, a négyesmentes egészségügyi státusz, a megfelelő ÜSTV és tenyészsüldő index és a fajtára jellemző tulajdonságok megléte.
A termékbővítés változatos lehetőségeit kínálja a tenyészsertéselőállításra a hibridizáció, mellyel szemben a legfontosabb követelmény,
hogy a hibrid végtermék tulajdonságai nagy biztonsággal ismételhetők legyenek. A sikeres hibridizáció jelentős méretű kocaállományt tételez fel. A
magyar sertéshibridek vonalainak létszáma gyakran még a minimális méretet is jóval alulmúlja. Az eladó a termékbővítés eszközeként a további eszközökkel élhet (a teljesség igénye nélkül): vemheskoca-értékesítés, felkínált
süldőlétszám nagysága, egyedi vérvizsgálat, SPF állomány, ivarzási garancia helyett termékenységre, fialásra történő garanciavállalás, stb. A termékbővítéssel kínált egyes előnyök idővel elvárásokká válnak, mint például a
stresszmentes anyai oldal.
A potenciális termék tulajdonságai közé azokat az átalakításokat sorolhatjuk, amin a termék a jövőben átmehet. A vállalatok erről nem szívesen
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nyilatkoznak. A szakirodalmi források szerint ilyen lehet az extenzívebb tartásra, vagy a kanhizlalásra alkalmas fajták, vonalak kialakítása.
Különleges termék a tenyészsertés-piacon a mangalica, mely gazdasági jelentőségében nem veheti fel a versenyt az ipari fajtákkal és állami támogatásra szorul.
A termékösszetételt, a termékvonalakat vizsgálva a PIC kínálatában a
kocavonalak korszerűsítésére, a Seghers esetében széles terminálkan választékára hívhatjuk fel a figyelmet. A magyar vállalkozások közül a Hungapig
Kft termékösszetételét említhetjük, ahol a tenyészsertést kiegészíti a takarmány-, premix-, gyógyszer- és tartástechnológia-forgalmazás is.. Az ISV Rt
termékösszetétele még ennél is szélesebb.
Elsősorban a jelentős tőkeerővel rendelkező, nagy forgalmú vállalkozások élnek a márkanevek használatával. A hibridelőállítók esetén ez kézenfekvő, de fajtatiszta sertést tenyésztők körében is megfigyelhető a márkázásra való törekvés. A teljes hús-termékpályát átfogó márkázott húsprogramok
létrehozására vonatkozó törekvések viszont a szerződések betarthatatlansága
miatt rendre kudarcot vallanak.
A tenyésztő számít arra, hogy a tenyészsüldő árában, mely szorosan
kötődik a vágósertés pillanatnyi árához, a költségei megtérülnek, a vásárló
viszont elvárja, hogy a hízó és a tenyészsüldő ára közötti különbözet megjelenik a magasabb szaporaságban, jobb takarmányértékesítésben, növekedési
erélyben és vágóértékben. A vágósertés előállításhoz képest költségnövelő
tényezőként jelenik meg a megnövekedett munkaerő igény, a fokozottabb
egészségügyi követelmények, a szelekcióhoz szükséges vizsgálatok, az
újrafalkásítások veszteségei. A kanelőállítás esetében további költségnövekedést okoz a selejtezett süldők késői ivartalanításából fakadó veszteségek.
A tenyészsertés-piacon az alacsonyabb árkategóriában árversenyt figyelhe-
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tünk meg, a drágább tenyészsüldők piacán az erős termékdifferenciálódás
miatt árversenyről nem beszélhetünk.
A marketing-csatornák és a promóció közös sajátossága a személyes kapcsolatok kiemelt fontossága. A külföldi cégek első magyarországi
lépései közé tartozott, hogy „megvettek egy-két jó szakembert”.
8.3. A piac forgalmának vizsgálata
1993-ban érte el a mélypontot a kocasüldő-forgalmazás, 2,49% utánpótlási százalékban. A legmagasabb 1998-as adat, 11% is jóval alatta marad
a kívánatos értéknek, azóta pedig jelentősen csökken. A kanforgalmazásban
mutatkozó negatív tendencia az, hogy a kocaállományhoz képest egyre kevesebb kansüldőt értékesítenek, ami feltételezi az ellenőrizetlen „zugkanok”
számának emelkedését. A kedvezőtlen eladási adatok megkérdőjelezik a
tenyészsüldő-forgalomhoz kötött állami támogatás hatékonyságát.
A törzskönyvezett kocák létszámához viszonyítva az eladott kocasüldők számát 1998-ban értük el a vizsgálati időszak maximumát, 1,2 kocasüldő/koca értéket, azóta ez csökkenő. A szakmailag elvárható ideális érték 4
értékesített kocasüldő egy kocára vetítve. Az ellenőrzésben tartott kocák
száma 1998 óta 37527-ről 47008-ra növekedett 2003-ig. A törzskönyvezés
öncélúvá vált, a költségei nem térülhetnek meg a tenyészsüldő-eladás árbevételéből, jelentős állami támogatásra szorul. Amennyiben eladó szervezetenkénti bontásban vizsgáljuk az eladott kocasüldők és az ellenőrzésben tartott kocák arányát, kiderül, hogy a PIC-t kivéve a külföldi cégek jóval megelőzik a magyar eladókat a vizsgálati időszakban.
A tenyészsertés-forgalmat csökkentő tényezők közül a legfontosabbként a bizonytalan, szélsőségesen ingadozó vágósertés-piaci viszonyokat
emelhetjük ki.
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Mind a kan, mind a kocasüldők forgalmának vizsgálatakor megállapítható, hogy 1998 óta tartósan növekszik a külföldi hibridek részaránya. A
verseny intenzitására jellemző, hogy a PIC nem tudott megkapaszkodni
Magyarországon. 2002-ben már csak 40 %-nyi a kocasüldők piacán a magyar vállalkozások részaránya. A drasztikusan lecsökkent magyar piaci részesedését pedig mesterségesen elkülönített szegmentumokra bontotta a
megosztott sertésszakma, amikor a fajtatiszta tenyészeteket hibrid programokba csábította 1998 végén. A hibrid programok feladása 2003-2004-ben
valamivel szélesebbre nyitotta a tenyésztők mozgásterét.
8.4. A tenyészsertés-piac növekedési lehetősége – az integráció
A kistermelők arányának csökkenése következtében megüresedett piaci pozíciókat várhatóan kisvállalkozások töltik be, 50-120 kocás telepekkel. Mivel a sertéságazat általános tőkehiánnyal küszködik, csak az a
tenyészsertés-eladó számíthat piacának bővülésére, aki az árutermelő telepeket teljes körű integrációba tudja bevonni, vagy ilyen integrációban képes
részt venni. Az az eladó számíthat sikerre, aki meggyőzi a gazdálkodókat arról, hogy a tenyészállat-előállítás magas szintű szakismerteket igényel, ezen
a területen jobb külső szakértőkre támaszkodni. A takarmányozás területén
ez a szemléletváltás már végbement.
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9. SUMMARY
The breeding pig market is only a small segment of the pork production chain. While the cost of feeding is usually 70% of the total expenditure
of pork production, the price of the breeding stock is quite often taken as an
insignificant cost. The real value of the purchased breeding stock is reflected in the slaughter pigs which performance and quality significantly influenced by the parents.
The objective of my dissertation is to explore the Hungarian breeding
pig market. To achieve that the research work should focus on the following
areas:
•

Identifying the product of the breeding pig market and applying Kotler’s five-level product model

•

Examine the other marketing-mix elements: the price, the
marketing channels and the promotion

•

Marketing trends

•

Marketing strategies

•

SWOT analysis of the breeding pig market

•

Possibilities of the expansion of the breeding pig market

My study is primarily based on qualitative research. In order to collect
the database 33 in-depth interviews took place. Among the interviewees
there were 11 breeders, 11 customers and 11 professionals of related areas.
Sources of the secondary database were the OMMI yearbooks of swine
breeding and the KSH publications. The methods applied in present study
are the five-level product model of Kotler, the 4P marketing-mix model,
STEEP analysis to describe the macro-environment of the breeding pig
market. SWOT analysis was carried out to serve as a basis of the breeding
pig marketing plans.
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The most important macro-environmental properties of the Hungarian breeding-pig market are the decreasing proportion of pork in meat consumption, the pig population is only the half of its earlier size and the profitability of the market pig production is highly unpredictable. The efficient,
integrated structures of the Hungarian pork production have become mostly
disorganized.
Although correspondence was found between the five-level product
model and the qualities of the breeding swine, there are a couple of exceptions as well. The generic product may not carry the core benefit in case of a
breeding pig. The guarantee as an expected trait raises the core benefit to the
expected product level. The transaction which occurs at the point of sale of
breeding stock is one that deals with future expectations.
The sow replacement percentage is far from the culling rate of
30-40% and the decreasing number of sold boars indicates a significant increase of the unregistered sires. The main reasons for the relatively low
numbers of sold young gilts and boars are the unpredictable slaughter pig
market, the fear of swine diseases and the lack of working capital.
In the best year, 1998, the average ratio of sold gilts and registered
sows is 1,2, instead of the ideal value of 4. The pure-bred organizations
were able to sell less then 0,2 gilt per sow by 2003, that means the production of the gilts must be showing a deficit.
As the Hungarian hybrid swine programs were given up in 2003-2004
and the breeding stock was re-qualified as pure-bred the barriers of the artificial segmentation of the breeding pig market has been vanished. The level
of integration further decreased as new the pure-bred breeders and the breeding companies of the past are no longer related to each other.
The successful breeding pig producer must recognize the importance
of the participation in an integrated pork production structure.
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11. MELLÉKLETEK
I. melléklet. Kérdéssor tenyészsertés-piaci eladók számára
1.

Mutassa be a tenyészsertés előállító vállalkozás szervezeti felépítését!

2.

Sorolja fel a tenyészsertés piacon értékesített termékeit! Milyen fajták,
konstrukciók, hibridek, minőségi osztályok szerepelnek a kínálatukban?

3.

Milyen tulajdonságokkal, szolgáltatásokkal egészíti ki az alapterméket
(kan, koca)? Milyen szolgáltatások, minőségi jellemzők épülnek(tek)
be a termékbe? Milyen szolgáltatásokat nyújt értékesítés után? A vevők elismerik-e az árban a termékbe épített többletet? Megfizetik-e a
jobb minőséget?

4.

Tömegtermék-e a tenyészsertés? Milyen eszközökkel különbözteti
meg a sajátját a versenytársakétól?

5.

Kiket tart versenytársainak az egyes termékeivel kapcsolatosan, van-e
olyan terméke, mely egyeduralkodó a piacon? Milyen különbségeket,
gyengeségeket, erősségeket tart fontosnak a versenytársakkal kapcsolatban? Számít-e új versenytárs belépésére? Milyen feltételei, korlátai
vannak a piacra való belépésnek? Számít-e kilépésre? Várható-e a közeljövőben új termék megjelenése a piacon? Milyen új termék jelent
meg az elmúlt tíz évben?

6.

Hogyan csoportosíthatók a vevők? Mely csoport a saját célcsoportja?
Találkozott beszerzési szövetkezettel? Milyen eszközökkel éri el a vevőit? Milyen az értékesítő hálózata? Milyen kommunikációs csatornákat alkalmaz?

7.

Milyen befolyással van az állami ellenőrzési, engedélyezési, támogatási rendszer a piacra?
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II. melléklet. Kérdéssor tenyészsertés-piaci vevők számára
1.

Mutassa be a vállalkozását! A sertéshús termékpálya mely szakaszaiban tevékenykedik? Mióta foglalkoznak sertéssel, mekkora az állomány? Hosszútávon képzelik el a sertéstartást? Minősítik-e a vágósertéseit, milyen átlagminőséget ér el a vágóhidakon?

2.

Milyen korlátai, feltételei vannak a sertéstartás megkezdésének, abbahagyásának? Fel lehet-e függeszteni a sertéstenyésztést? Van-e alternatívája a sertéstartásnak (más állatfaj stb.), a lekötött eszközök felhasználhatók-e más célra?

3.

Sikeresnek, gazdaságosnak tartja-e a vágósertés előállítást? Melyek a
legfontosabb költségtényezők a vágósertés előállításban? Becsülje
meg az egyes tényezők arányát! Hány százalékot tesz ki a
tenyészsertés vásárlás költsége? Célszerűbb a saját beállítás? Hogy
volt ez korábban, mire számít a jövőben?

4.

Milyen sertésfajtát, -konstrukciót tart? Milyen fajtájú vágóterméket állít elő? Foglalkozik-e tenyészkan, -koca előállítással, vagy kizárólag
vásárol?

5.

Sorolja fel a legfontosabb eladókat. Hogyan jellemezné az eladókat?
Milyen forrásokból tájékozódik? Létezik-e személyes kapcsolat az eladókkal? Milyen rendszerességgel keresik fel az eladók? Melyek a
legfontosabb elvárásai az eladókkal szemben? Milyen szempontok
alapján csoportosítaná őket? Melyektől vásárolt tenyészsertést az
utóbbi 10 évben? Váltott-e eladót? Vásárol-e több eladótól egyidőben?
Hasonlítsa össze a választott eladót annak egy jelentős versenytársával!

6.

Milyen tenyészsertést vásárol? Kan-, kocasüldő, nagyszülő, dédszülő,
sperma, vemhes koca stb.? Hibridet vagy fajtatisztát részesít előnyben? Melyek a tenyészsertések legfontosabb tulajdonságai? Milyen
minőségű, milyen tulajdonságokkal rendelkező tenyészsertést keres?
Mit nem vásárolna szívesen?

7.

Milyen jellemzőkben tartja jónak, rossznak a választott eladót, a megvásárolt terméket?
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8.

Vannak-e jelentős különbségek a különféle eladók által kínált
tenyészsertések között, vagy homogénnek tekinthető a piac? Az egyes
eladók hogyan igyekeznek megkülönböztetni magukat a többiektől?
Vállalnak-e szerepet a finanszírozásban?

9.

Milyen szolgáltatások, termékek egészítik ki a tenyészsertéseket? Vásárlás után milyen további szolgáltatásokat kínálnak az eladók?

10.

Milyen rendszerességgel vásárol? Ingadozik-e a kereslete? Miért vásárol? (selejtezés, állománybővítés, új vállalkozás, új telep létrehozása,
állománycsere, fajtacsere stb.) Alkalmi vásárlónak tekinti-e magát,
vagy köt közép-, hosszútávú szerződéseket?

11.

A beszerzés döntési folyamatában milyen vezetők, beosztottak vesznek részt? Milyen lépésekből áll a döntési folyamat? Eltérő-e a döntési
folyamat, ha más-más a beszerzés célja (selejtezés, állománybővítés,
új vállalkozás, új telep létrehozása, állománycsere, fajtacsere stb.)? Értékelik-e az eladó teljesítését a vásárlást követően?

12.

Ha a sertés ára azonos, akkor milyen szempontok alapján választ eladót? Hogyan befolyásolja a beszerzéseit, ha a piacon változnak a
tenyészsertés árak?

13.

Számít-e új tulajdonságú tenyészállatok, új szolgáltatások, technológiák stb. megjelenésére a tenyészsertés-piacon?

14.

Az állami támogatási, ellenőrzési, engedélyezési rendszer milyen hatással van a beszerzéseire?
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III. melléklet. Mások által készített interjúk
1.

Bíró O. – Gippert B. (1999): Protokoll nélkül… Horváth Ernő, az
ISV Rt. Vezérigazgatója. A Sertés 1999. 1. 60-64. p.

2.

Bíró O. – Wekerle B. (2000): Protokoll nélkül – Beszélgetés Fekete Balázzsal a Hódmezőgazda Rt főállattenyésztőjével. A Sertés, 2000. 2. 56-57 p.

3.

Bíró O. (1998): Protokoll nélkül… Kárpáti József, a Geno-kahyb
Kft ügyvezető igazgatója. A Sertés 1998. 2. 54-57. p.

4.

Gipert B. (1998). Böszörmény, nemcsak egy állomás. A Sertés
1998. 2. 66-70. p.

5.

Gippert B. (1999). Utolsóként abbahagyni…. A Sertés 1999. 1.
70-73. p.

6.

PIC Hungária Kft (1999). Géntechnológiai újdonságok. A Sertés
1999. 3. 22-25. p.

7.

Szabó A. (1999) Bemutatkozik a PIC sertéshibrid. A Sertés 1999.
4. 4-13. p.

8.

Szobolevszky Z. (2000). Bemutatkozik a SEGHERSGenetics. A
Sertés, 2000. 1. 4-11. p.

9.

Tóth P. (1998): Magyar sertésből, magyar specialitás. Hungapig
Tájékoztató, 1998 június. 4-5. oldal.

10.

Veres K. (1999). Új és bevált hibriddel Magyarországon. A Sertés
1999. 3. 4-13. p.

11.

Wekerle B. – Drén P. (2001). A tanár törzstenyészete. A Sertés
2001. 2. 38-46. p.

12.

Wekerle B. (1998). Tenyésztésről, piacról flamand szemmel. A
Sertés 1998. 3. 20-24. p.

13.

Wekerle B. (1999B). Az egység a nyerő?! A Sertés 1999. 3. 7679. p.

14.

Wekerle B. (1999C). Az integráció: közös kockázatvállalás. A
Sertés 1999. 2. 4-13. p.

15.

Zengő Á. (1998). A mangalica jelene és jövője. A Sertés 1998. 1.
4-13. p.
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IV. melléklet. Matematikai Statisztikai Eredmények
(Statisztikai számítások: Microsoft Office Xp, Excel)

Függő változó:
Független változó:

Nagyüzemi kocák aránya
Vizsgálat éve

Regressziós statisztika
r értéke
0,885500371
r-négyzet
0,784110907
Korrigált r-négyzet
0,764484625
Standard hiba
0,031678558
Megfigyelések
13
VARIANCIAANALÍZIS
df
Regresszió
Maradék
Összesen

Tengelymetszet
X változó: Év

Függő változó:
Független változó:

F
F szignifikanciája
1 39,95209
5,67086E-05
11
12

Koefficiensek
t érték
-29,1230632 -6,21053
0,01484224 6,320766

p-érték
6,6172E-05
5,67086E-05

Nagyüzemi sertések aránya
Vizsgálat éve

Regressziós statisztika
r értéke
0,576356493
r-négyzet
0,332186807
Korrigált r-négyzet
0,271476517
Standard hiba
0,029215918
Megfigyelések
13
VARIANCIAANALÍZIS
df
Regresszió
Maradék
Összesen

Tengelymetszet
X változó: Év

F
1 5,471672
11
12

Koefficiensek
t érték
-9,63520091 -2,22791
0,005065751 2,339161

F
szignifikanciája
0,039230326

p-érték
0,047700354
0,039230326
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Szakmai feladataim közé tartozott korábban a számítógépes programfejlesztés, digitális képfeldolgozás, jelenleg matematika és számítástechnikai tárgyak oktatása.
Az OMMI Sertés- és Juhtenyésztési osztálya által kezdeményezett kutatási és fejlesztési feladatokban 1987 óta veszek részt. A sertéstörzskönyvezési
rendszer keretén belül adatbázis-tervezéssel, számítógépes programok kifejlesztésével, a törzskönyvezési adatok matematikai-statisztikai elemzésével,
tenyészérték-becsléssel foglalkozom.
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